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 Nas ciências humanas das últimas décadas é nítida a tendência a um uso 

indiscriminado, portanto, indefinido e impreciso, do termo exclusão. Esta situação já foi 

denunciada – não sem certa dose de ironia – como um dos novos eufemismos (TOLEDO, 1998) 

da arte de governar e administrar os conflitos de classe. “O que tudo isso quer dizer é que 

quando é difícil modificar a sociedade, ou o governo, modifica-se a linguagem.” (p.154) No 

mesmo tom, VERÍSSIMO (1999) dá o toque humorístico final: “Eufemismo, tufemismas mas 

ninguém femisma como eles. (...) ‘Excluído’ é uma palavra a caminho da obsolência. (...) 

Deve ser substituída por ‘colateral’. No mundo monopolar do sucesso liberal, existem os 

incluídos e existem os colaterais.” (p.3) 

 Na verdade, a partir do último quarto do século XX, o termo exclusão começou, 

gradualmente, a ocupar espaços na literatura social, especialmente a partir da área das 

políticas públicas. Hoje, está fortemente presente em todas as áreas. Nas ciências humanas e 

sociais, é empregado como se fosse um conceito científico de uso corrente, que já não mais 

precisasse ser definido; no campo das políticas públicas e da assistência social, constitui-se, 

inconfundivelmente, em alvo prioritário das ações; até mesmo certos movimentos religiosos, 

cujo conceito de “pobre” transcende o significado sociológico, renderam-se ao magnetismo 

do “excluído”. Quem são, entretanto, os excluídos? Ora o termo refere-se às minorias étnicas, 

ora aos segregados pela cor; por vezes aos desempregados de longa duração, outras vezes aos 

sem-moradia; em certos casos aos que fazem opções existenciais contrárias à moral vigente, 

em outros aos portadores de deficiências, aos aidéticos, aos velhos ou mesmo aos jovens. 

Excluídos, entre nós, são os desempregados, os subempregados, os trabalhadores do mercado 

informal, os sem-terra, os moradores de rua, os favelados, os que não têm acesso a saúde, 

educação, previdência etc., os negros, os índios, as mulheres, os jovens, os velhos, os 

homossexuais, os alternativos, os portadores de necessidades especiais, enfim, uma relação 

quase interminável. 

 Tendo se tornado um conceito de utilização tão disseminada, paga o preço da 

indefinição. Na verdade, desde que o uso da exclusão começou a se difundir e principalmente 

agora, quando chegamos a uma situação em que o termo é empregado por quase todo o 
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mundo para designar quase todo o mundo, reveste-se de imprecisão e carece de rigor 

conceitual. Deste modo, busca-se a construção de um referencial teórico que possa fundar 

mais solidamente as investigações das ciências relacionadas ao fenômeno da exclusão. A 

síntese teórica que este trabalho ambiciona apresentar como sua contribuição funda-se na 

filosofia social marxiana e busca situar a exclusão no contexto de uma teoria abrangente. 

 No caso das ciências do homem, em geral, penso não ser mais possível abrir mão do 

refinado rigor metodológico que nos oferece a abordagem analítico-sintética da dialética de 

Marx. Assim, a compreensão do concreto, totalidade síntese de múltiplas determinações, 

reclama a mediação teórica de uma categoria sintética imanente à própria realidade. Ora, 

enquanto vivemos em formações sociais em que é dominante o modo de produção capitalista, 

é o capital a categoria que opera a síntese social. Deste modo, no processo de determinação 

das realidades designadas pelo conceito exclusão, serão as categorias imanentes à rede 

categorial do capital que deverão ser trabalhadas; o sistema político e as representações 

simbólicas só têm lugar no sistema se estão submetidos às relações econômicas. Por isso 

mesmo, sem afrontar a lógica do sistema do capital, só temos conseguido operar com o 

conceito exclusão colocando como horizonte a inclusão. Mas isto não é mais do que a 

negação imediata, que apenas reafirma a afirmação pois, em termos práticos, a inclusão do 

excluído é sua integração à lógica do princípio sintético, à lógica do capital. Em suma, é a 

negação da negação que precisa ser construída, como alternativa teórico-prática capaz de 

compreender e superar a exclusão e a inclusão. Somente no interior desta compreensão mais 

ampla é que pode ter valor analítico o conceito exclusão. Se tal empreitada fosse irrealizável, 

ter-se-ia que admitir a absoluta imprestabilidade para as ciências humanas e sociais dessa 

categoria tão disseminada em nosso meio. Penso, entretanto, ser possível encontrar um 

referencial teórico consistente, capaz de amparar com maior solidez as ações relacionadas ao 

fenômeno da exclusão, então colocada num sistema complexo de múltiplas e mútuas 

determinações. 

1. Passos preliminares 

 O primeiro passo para a construção de tal referencial será admitir que a exclusão, 

diferentemente do que apregoam autores como Alain Touraine (1991), não é capaz de 

consubstanciar um universo conceitual apto a constituir um novo paradigma social. Uma 

categoria que reúna e dê consistência a toda uma gama de conceitos que se articulam ao seu 

redor e que possa, portanto, assumir o papel de categoria-chave de um paradigma de análise e 
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intervenção social, precisa, necessariamente, brotar da própria constituição mais íntima do 

sistema que pretende explicar. Ora, não é exatamente este o caso da exclusão social em 

relação às sociedades contemporâneas. A bem da verdade, a exclusão está incluída na lógica 

do capital. E no limiar do novo milênio ainda persiste, mutatis mutandis, o sistema do capital, 

ou seja, uma rede complexa, de relações multiplamente determinadas, que se articulam como 

sistema coerido pela lógica do capital. Inumeráveis acontecimentos, fatos, fenômenos que, à 

primeira vista, parecem absolutamente independentes, formam, na verdade, um sistema cuja 

coesão é garantida pelo princípio do capital. Este poder absoluto submete todos e cada 

elemento da vida social à sua lógica onímoda e oniparente e, então, refere cada realidade 

elementar a todas as demais, num sistema reticular complexo. 

 O sistema do capital é muito mais amplo que o modelo econômico capitalista; 

atravessa, na verdade, todos os âmbitos de relações que os seres humanos estabelecem. Na sua 

vida em sociedade, os homens entram em diferentes modalidades de relações que, embora 

associando-se intimamente uma às outras, são de ordens diversas. Deste modo, é possível 

identificar três universos distintos de relações: o das relações econômico-produtivas, onde os 

homens, através do trabalho, estabelecem um processo simbiôntico com a natureza; o das 

relações político-sociais, ou seja, aquele em que os homens estabelecem entre si processos 

mediatizados pelo poder e; o das relações simbólico-culturais, onde os homens produzem e 

reproduzem conhecimento e valoração, num processo de significação da subjetividade. 

(SEVERINO, 1994, p.46 et seq.) Estes âmbitos de relações, embora devam ser diferenciados, 

não podem ser separados. Portanto, “... enquanto múltiplas mediações, diversidades de uma 

unidade, interagem de tal modo que qualquer atividade concreta humana, embora podendo 

ser classificada enquanto incidindo mais especificamente sobre algum desses três registros, 

de fato, reflete-se sobre a totalidade das relações.” (OLIVEIRA, 2000, p.186) 

 Nas sociedades contemporâneas, em cada um desses âmbitos, encontramos formas 

múltiplas de opressões, sujeitamentos, estigmatizações, expurgos de determinados contextos 

etc., os quais passaram a ser reunidos sob a rubrica da exclusão. Isto não configura, 

entretanto, uma nouvelle question sociale. Ainda que algumas dessas formas não fossem 

conhecidas em momentos anteriores, ou melhor, ainda que não despertassem a atenção que 

passaram a merecer em nossos dias, isso não configura uma alteração substantiva do sistema 

do capital, marcado, ontem como hoje, pela exploração e degradação no âmbito das relações 

econômico-produtivas, pela dominação e opressão no âmbito das relações político-sociais e 

pela indiferenciação e alienação no âmbito das relações simbólico-culturais. Não estamos, 
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portanto, diante de qualquer novidade substantiva que requeira um novo paradigma; nem o 

pretensamente “novo” paradigma da exclusão – inspirado em Durkheim – é tão novo assim! 

 O segundo passo que precisa ser dado vai no sentido da compreensão da exclusão no 

quadro da articulação dialética entre aparência e essência. A fim de situar adequadamente o 

problema da exclusão é mister trazer à discussão, de modo mais explícito, a tensão entre 

essência e aparência ou, em outros termos, entre fenômeno e coisa-em-si, forma imediata e 

forma mediata, forma de aparência e nexo interno. É esta tensão que está presente e atravessa 

toda a forma de exposição de O Capital. O próprio Marx, em carta a Engels datada de 27 de 

junho de 1867, três meses, portanto, antes de dar a lume o primeiro volume de sua obra 

máxima, explica ao amigo o que ainda ficará reservado para os volumes seguintes: 

Aqui se evidenciará de onde provém o modo de representação dos pequeno-
burgueses e dos economistas vulgares, a saber, porque no cérebro deles só o que 
sempre se reflete é a forma de aparência imediata das relações, não o nexo interno 
destas. Aliás, se fosse este último caso, para que, então, seria necessário uma 
ciência? (MEW 31, p.313) 

 Para que se possa conhecer adequadamente uma sociedade é necessário um certo 

esforço; isto, porém, ainda não é suficiente. Enquanto seres humanos histórico-sociais 

concretos não nos colocamos diante de qualquer fenômeno como meras abstrações 

cognoscentes; quando nos defrontamos com um objeto de conhecimento, estamos, desde 

sempre, inseridos, com ele, num universo de relações. Na verdade, sequer podemos supor a 

atitude objetivista de nos postarmos “ante” o objeto; desde sempre, somos parte do próprio 

objeto, não o olhamos de fora, mas de dentro. Assim, como seres da práxis, vivemos 

mergulhados constantemente no mundo das relações econômico-produtivas, político-sociais e 

simbólico-culturais. Neste tríplice universo, o que se manifesta imediatamente nas relações 

diretas que se estabelecem é unicamente a forma de aparecimento (Erscheinungsform) do real. 

Marx já adverte que “... somente a aparência das relações de produção se reflete no cérebro 

capitalista.” (MARX, 1983-1985, v.I/2, p.138; MEW 23, p.572) É claro, sua prioridade era a 

crítica da economia política burguesa, que dava como naturais as relações do sistema do 

capital. Por isto, insistia em denunciar esta economia vulgar que não ultrapassava o aparecer 

imediato. No entanto, não desconhece que, em qualquer situação, a forma de aparecimento 

fixa-se espontaneamente ao pensamento corrente, enquanto o fundo oculto da realidade 

precisa ser descoberto. 

De resto, vale para a forma de manifestação [Erscheinungsform, no original] “valor 
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e preço de trabalho” ou “salário”, em contraste com a relação essencial, que aparece, 
o valor e o preço da força de trabalho, o mesmo que para todas as formas de 
manifestação [Erscheinungsformen, no original] e seu fundo oculto. As primeiras 
reproduzem-se direta e espontaneamente como formas comuns e correntes de 
pensamento; o segundo tem de ser antes descoberto pela ciência. (MARX, 1983-
1985, v.I/2, p.131-132; MEW 23, p.564) 

 No mundo das experiências cotidianas, no fluxo diário da percepção sincrética e 

imediata da realidade social, as formas fenomênicas que se reproduzem em nossas mentes, 

enquanto realizamos determinadas práxis históricas, não correspondem, portanto, ao que as 

coisas, em seu fundo oculto, são de verdade. O mais desconcertante, porém, é que não se trata 

apenas de falta de sintonia, senão de um aparecer invertido que confunde-nos a percepção. 

Enxergamos o Sol como uma pequena esfera, mas não temos dúvidas quanto a sua imensidão; 

não percebemos os movimentos da Terra, mas sabemo-la em constante fluxo. Mas quando se 

trata de compreender a sociedade em que estamos inseridos, freqüentemente é aceito como 

verdade definitiva o aparecer invertido. Que na aparência as coisas se apresentam 

freqüentemente invertidas, é conhecido em quase todas as ciências, exceto na Economia 

Política. (MARX, 1983-1985, v.I/2, p.128; MEW 23, p.559) 

 A maioria dos discursos sobre a exclusão social captura exatamente o que não está 

acontecendo. Em termos gerais ou como concepção teórica abrangente, já foi suficientemente 

demonstrado que não existe propriamente exclusão – que a exclusão está incluída na lógica do 

capital. No entanto, mesmo em se tratando de contextos específicos, por vezes a exclusão 

social é usada para designar formas mais atualizadas de exploração, em outras ocasiões, 

refere-se à subordinação política; há momentos em que significa segregação, 

enclausuramento, separação, proteção providencial; noutros, tem a ver com estigmatização. 

De qualquer modo, trata-se ainda de espoliações, esbulhos, repressões, sofreamentos, 

restrições, limitações, constrangimentos ... Só mesmo pela reflexão sistemática, por um acesso 

filosófico mediatizado, que no linguajar marxiano é identificado como ciência, é possível 

superar esta aparência visível invertida. Isto, porém, supõe uma intencionalidade do sujeito 

social, sem a qual as conexões íntimas do real jamais poderão ser desnudadas. 

Se, como o leitor certamente reconheceu por seu próprio sofrimento, a análise das 
reais conexões íntimas do processo de produção capitalista é uma coisa muito 
complicada e um trabalho muito circunstanciado; se é uma tarefa da ciência reduzir 
o movimento visível e apenas aparente ao movimento real interno, então é evidente 
que nas cabeças dos agentes capitalistas da produção e da circulação têm de se 
constituir representações sobre as leis da produção que divergem completamente 
dessas leis e que são apenas a expressão consciente do movimento aparente. (MARX, 
1983-1985, v.III/1, p.234; MEW 25, p.325) 
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 Dois passos importantes foram dados: primeiro, mostrou-se que o conceito de 

exclusão não é capaz de consubstanciar um novo paradigma social; segundo, que se trata da 

forma de aparecimento contemporânea da lógica interna do sistema do capital. Agora, será 

necessário ir adiante e investigar as relações entre a forma de aparecimento e o movimento 

interno da realidade. Quando nos deparamos com a célebre afirmação de Marx de que “... 

toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação [Erscheinungsform, no original] e a 

essência das coisas coincidissem imediatamente ...” (MARX, 1983-1985, v.III/2, p.271; MEW 

25, p.825), somos tentados a subestimar o aparecer imediato, excluindo-o in limine da 

argumentação. Tal procedimento, entretanto, conduz diretamente aos esquematismos e às 

diferentes formas de sistematizações doutrinárias, uma vez que, não podendo alcançar 

diretamente o fundo oculto da realidade, o aparecer simples imediato é fixado como forma 

definitiva do real. Na verdade, embora o fenômeno seja uma manifestação parcial, inadequada 

ou até invertida da coisa-em-si, ainda assim, é sua única forma de aparecimento. Portanto, 

como ensinou Hegel na Ciência da Lógica, “... a partir do ser imediato o saber vai para o 

interior, acha a essência através desta mediação.” (HEGEL, 1974, p.339) Conforme já 

tivemos oportunidade de observar (Cf. OLIVEIRA, 1997 e 2004), Marx inicia O Capital pelo 

aparecer mais direto e imediato e, a partir daí, penetra em seu interior, a fim de expor seu 

fundo oculto. Assim, a aparência, ao mesmo tempo em que é enganadora e esconde a 

essência, é o caminho da sua desocultação. A essência, enquanto forma mediata, manifesta-se 

sempre em algo diferente daquilo que ela é. Manifestar a essência é a atividade da aparência. 

Em suma, o verdadeiro conhecimento não é destruição da aparência, mas de sua pretensão de 

passar-se por núcleo essencial da realidade. 

 As três idéias aqui expostas são suficientes para que se compreenda o lugar do 

conceito de exclusão no interior de uma rede reflexionante abrangente e complexa. A fim de 

amparar mais solidamente as práxis sociais relacionadas com a exclusão, oferecendo-lhes um 

referencial teórico consistente, é preciso identificar claramente o alcance e os limites do 

conceito exclusão. Dito de outro modo, é necessário esclarecer os diferentes papéis teóricos 

que este conceito é capaz de cumprir, e sob quais condições pode fazê-lo. 

2. As determinações do conceito 

 A vocação mais clara da idéia de exclusão é funcionar como conceito descritivo. 

Dentre as operações teórico-práticas do processo humano de conhecimento, o nível da 

descrição das formas de aparecimento imediato da lógica interna do sistema do capital é onde 
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o conceito de exclusão encontra seu emprego mais adequado. No âmbito econômico-

produtivo, o estágio mais evoluído das forças produtivas, aliado a modelos mais sofisticados 

de gerenciamento da produção, gera novas formas de desemprego, mais massivos e de longa 

duração, que podem ser descritas como formas peculiares de exclusão do mercado de 

trabalho. Do mesmo modo, o fenótipo contemporâneo da pobreza, as formas refinadas de 

“descontratualização” do trabalho, bem assim as inumeráveis variações dos modos atuais de 

exploração e até mesmo o não acesso à propriedade da terra ou da moradia podem ser muito 

apropriadamente descritas como formas de exclusão e inclusão forçada. (FONTES, 1997) Na 

esfera das relações político-sociais, todas as modalidades de não acesso aos serviços de saúde, 

educação, previdência, habitação, amparo legal etc. podem ser descritas como aspectos, 

singulares ou acumulados, de exclusão dos direitos de cidadania. Por fim, no universo das 

representações simbólico-culturais, todos os fenômenos que envolvem discriminações, 

afastamentos do convívio social, estigmatizações, bem como todos os modos de negação do 

acesso à cultura e ao saber sistematizado, podem, também, ser descritos como exclusões de 

determinados contextos de valoração e conhecimento. De qualquer modo, importa reconhecer 

que quaisquer fenômenos do tipo dos precedentes não significam, propriamente, exclusão 

absoluta, exclusão do sistema enquanto tal. Na verdade, trata-se, isto sim, da descrição de 

formas imediatas de aparecimento, que precisam ser compreendidas como manifestação 

invertida da lógica imanente do sistema do capital que é de inclusão subordinada. 

 Ultrapassado este primeiro nível teórico, o conceito exclusão torna-se cada vez mais 

dependente da rede reflexionante ampla e pode referir-se unicamente a realidades setoriais. 

Como conceito interpretativo, estas características já se confirmam completamente. Em 

primeiro lugar, é preciso voltar a insistir na exclusão como forma de aparecimento de um 

sistema cuja essência só pode ser explicada com recurso a um referencial complexo. Assim, 

desde que seja claramente definido e situado no contexto da rede reflexionante toda, o 

conceito exclusão pode ser útil na interpretação de certos aspectos da realidade social. 

Destarte, é possível compreender muito mais profundamente o fenômeno do analfabetismo 

quando o interpretamos como produção social de um modelo escolar regido pela lógica da 

exclusão. Entretanto, se a exclusão for retirada da rede categorial ampla e tomada como 

conceito interpretativo independente, há sérios riscos de se explicar a realidade social 

exatamente como ela não é. Por exemplo, numa primeira hipótese, se for perdido de vista que 

o limite interpretativo da exclusão são as realidades parciais claramente localizadas, arrisca-se 

enveredar pelo caminho indutivo das ciências empíricas da natureza e do método científico 
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experimental, o que é absolutamente inadequado em termos de compreensão da realidade 

social. Assim, como o sistema manifesta-se num modelo escolar regido pela lógica da 

exclusão, em mecanismos de proteção social governados pela mesma lógica, em sistemas de 

desenvolvimento científico-tecnológico, de difusão da cultura, de valoração de significados 

etc., todos excludentes, conclui-se que a exclusão deve ser generalizada como categoria de 

interpretação da realidade social em geral, constituindo um novo paradigma. Noutra hipótese 

igualmente pouco construtiva, o pensamento contenta-se em permanecer nas realidades 

parciais, nos regionalismos, no caos da infinita pluralidade de microuniversos não 

relacionados entre si, dentro de cada qual, separadamente, faz pleno sentido a exclusão como 

conceito interpretativo. Neste caso, o pensamento recolhe-se, resigna-se, admite sua 

incapacidade de expor as conexões íntimas, os nexos mediatos, o fundo oculto do sistema do 

capital. Assim, num regresso para aquém de Kant, a coisa-em-si é declarada inexistente e 

impensável; decreta-se que o sistema do capital é mera ficção imaginada. Tudo que ultrapassa 

o mundo fenomênico é “meta-alguma-coisa”. 

 Por fim, pode-se ainda pensar na exclusão como conceito operativo. Este é um dos 

contextos em que mais freqüentemente se encontram suas aplicações. No entanto, é também 

onde é mais utilizado como conceito independente e, portanto, incapaz de ir além do nível das 

negações imediatas. O campo das políticas sociais compensatórias é o terreno do 

planejamento e execução das ações públicas de combate à exclusão. Neste sentido, seu par de 

oposição é, invariavelmente, a inclusão. Em alguns casos, como projeto intencionalmente 

deliberado, noutros, por insuficiência teórica, é sempre a própria lógica do sistema que é 

reposta. Ao construir a negação indeterminada das formas de aparecimento invertido, resulta 

reafirmada a lógica de fundo do sistema. O que ocorre neste caso é, novamente, que a tomada 

da exclusão como conceito independente do referencial teórico abrangente faz com que 

fenômeno e essência sejam percebidos como coincidentes. Deste modo, as formas imediatas 

de exclusão são compreendidas como quadros patológicos de disfuncionalidade. É esta a 

perspectiva da maioria das políticas de institucionalização da sociedade civil, dos apelos à 

cidadania, das políticas inclusivas, da educação inclusiva etc. No nível da conceituação 

operativa, é preciso superar dialeticamente as antinomias – in/out; establishment/outsiders; 

exclusão/inclusão – e instaurar práxis histórico-sociais de negação da negação. Em muitas 

ocasiões, então, será a luta pelo reconhecimento, e não pela inclusão, o caminho desta 

construção. De qualquer modo, a negação determinada só é possível como contraposição à 

lógica interna do sistema do capital, a qual rege tanto o aparecer imediato quanto sua negação 



 9

direta. Dito de outro modo, a construção da negação da negação só pode vir pela recuperação 

do espaço da exclusão, pela valorização justamente das realidades que, por não se 

submeterem à lógica do capital, podem oferecer-lhe resistência. 
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