
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

DOUTORADO 

 

 

 

 

 

Dialética do Trabalho e Libertação Humana na teoria de Karl 

Marx 

 

 

 

 

Autor: TARCÍSIO FAGNER ALEIXO FARIAS 

 

 

Natal - RN 

2015 

 



TARCÍSIO FAGNER ALEIXO FARIAS 

 

 

 

Dialética do Trabalho e libertação humana na teoria de Karl Marx 

 

 

 

 

Texto apresentado à banca como requisito à defesa 

de Tese de doutorado, no programa de pós- 

graduação em ciências sociais (PPGCS) da UFRN.  

Sob orientação do Prof. Dr. Homero Costa. 

 

 

 

 

Área de concentração: Política, Desenvolvimento e Sociedade.  

Linha de pesquisa: Política, Democracia e Sociedade. 

 

 

 

Natal - RN 

2015 

 

 

 



TARCÍSIO FAGNER ALEIXO FARIAS  

 

 

Dialética do Trabalho e Libertação Humana na Teoria de Karl Marx 

 

 

 Aprovada em 06/10/2015 

 

COMISSÃO EXAMIDADORA 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Homero de Oliveira Costa (UFRN) Presidente 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Romero Junior Venâncio Silva (UFS) Membro Titular 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. João Emanuel Evangelista de Oliveira (UFRN) Membro Titular 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Vanderlei de Lima (UERN) Membro Titular 

 

 

 



 

RESUMO 

A presente tese tem por objetivo fornecer uma contribuição sobre o papel do trabalho no 
processo de libertação humana em Karl Marx. A libertação humana se inicia através do 
trabalho, na medida em que esta categoria representa, ontologicamente, a atividade em 
que o homem primeiramente se torna capaz de dispor dos elementos naturais para 
elaborar a sua própria vida material. O trabalho enquanto atividade sensível de 
indivíduos vivos é também o ponto de partida epistemológico, pois os estudos 
marxianos partem sempre do questionamento da atividade diária dos trabalhadores. Na 
prática, no entanto, os indivíduos encontram determinadas condições naturais e sociais 
dadas que limitam a sua autonomia. Quando se trata de analisar sociedades específicas, 
sobretudo aquelas que existem classes antagônicas, entram em cena outras categorias 
como a propriedade privada, o estranhamento, a mercadoria e o capital. Marx entende a 
sociedade como um processo de síntese entre as condições historicamente dadas e a 
ação dos indivíduos que dentro de cada contexto possuem sempre uma esfera de 
liberdade para agir. Com sua teoria Marx pretende fornecer aos trabalhadores elementos 
que permitam a estes direcionar suas lutas em direção ao “reino da liberdade” ou 
“associação de indivíduos livres”, na qual se realiza o aspecto positivo do trabalho. O 
“reino da liberdade” não se confunde com o reino do ócio e nem tampouco com uma 
sociedade do trabalho forçado, trata-se de uma sociedade em que os indivíduos 
trabalham obrigatoriamente pouco tempo, possuindo tempo livre para realizar tarefas as 
quais se inclinam. Determinados trabalhos, aqueles mais livres e criativos, serão 
considerados libertários por Marx na medida em que desenvolve as capacidades físicas 
e espirituais dos indivíduos.  

 

Palavras Chave: Trabalho, atividade humana, indivíduos vivos, estranhamento, 
liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Labor dialetics and human liberation in the theory of Karl 
Marx. 

 

ABSTRACT 

This thesis aims toprovide a theoretical contributionon the role of laborin human 
liberation as postulated by Karl Marx. Human liberationbegins throughlabor, inasmuch 
as this category represents, ontologically, the activity in which manbecomes primarily 
capable of harnessing the natural elements in order to set up his own material life. 
Laboras sensitive activity of living individualsis also the epistemological starting point, 
since Marx studiesalways beginfromthe questioning of the daily activity of workers. In 
practice, however, individuals find given conditions in nature and society that limit their 
autonomy. When it comes to analyzing specific societies, especially those in which 
opposing classes exist, other categories come into play, such as private property, 
strangeness, commodity and capital. Marx understands societyas a synthetical 
processbetween historically given conditionsand actions from individuals that, within 
each context, always possess a sphere of freedom in which they can act. With his 
theory, Marx intends to provide workers with elements that allow them to push 
theirstruggles towards the “kingdom of freedom” or “community of freely associated 
individuals”, in which the positive aspect of labor is realized. “Kingdom of freedom” 
does not mean a laborless kingdom, nor does it mean a society based on forced labor. It 
is a society in which individuals mandatorily have less working time, opening up free 
time to accomplish tasks they are inclined to do. Certain labors, those that are more free 
and creative, are considered by Marx to be liberating, inasmuch as they 
developindividuals’ physical and spiritual capabilities.  

 

Keywords: Labor, human activities, living individuals, strangeness, freedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIALECTIQUE DU TRAVAIL ET LIBÉRATION HUMAINE CHE Z KARL 
MARX 

 

RÉSUMÉ 

Cette thèse a le but de fournir une contribution sur le rôle du travail dans le processus de 
libération humaine chez Karl Marx. La libération humaine commence par le travail, 
dans la mesure où cette catégorie représente, ontologiquement, l’activité sur laquelle 
l’homme devient premièrement capable de disposer des éléments naturels pour élaborer 
sa propre vie matérielle. Le travail en tant qu’activité sensible d’individus vivants est 
aussi le point de départ épistémologique, parce que les études sur Marx commencent 
toujours à partir le questionnement de l’activité quotidienne des travailleurs. En 
pratique, cependant, les individus rencontrent certaines conditions naturelles et sociales 
données qui limitent leur autonomie. Quand il s’agit d’analyser des sociétés spécifiques, 
surtout celles où il existe des classes antagoniques, nous retrouvons d’autres catégories, 
telles que la propriété privée, l’extranéité, la marchandise et le capital. Marx comprend 
la société comme un processus de synthèse entre les conditions historiquement données 
et l’action des individus que dans chaque contexte possèdent toujours une sphère de 
liberté pour agir. Avec sa théorie Marx a l’intention de fournir aux travailleurs des 
éléments qui leur permettent de cibler leurs luttes en direction au « royaume de la 
liberté » ou « l’association des individus libres », dans laquelle se produit l’aspect 
positif du travail. Le « royaume de la liberté » ne se confond pas avec le royaume du 
loisir et ni même avec une société du travail forcé, il s’agit d’une société où les 
individus travaillent obligatoirement peu de temps, ils possèdent du temps libre pour 
accomplir des tâches auxquelles ils se prédisposent. Certains travaux, ceux qui sont plus 
libres et créatifs, seront considérés libertaires pour Marx dans la mesure où ils 
développent les capacités physiques et spirituelles des individus. 

Mots-clés : travail, activité humaine, individus vivants, extranéité, liberté. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em pleno século XXI, no auge do desenvolvimento tecnológico e com a 

expansão do capitalismo por todo globo, fica cada vez mais evidente a impossibilidade 

desse modo de produção solucionar os problemas sociais mais básicos. Ao contrário, 

depois da crise de 2008, as desigualdades, a fome, as epidemias, bem como os desastres 

ambientais, aumentaram por todo mundo. Os bancos e instituições financeiras nunca 

lucraram tanto e a população trabalhadora continua refém da incerteza e do trabalho 

degradante. É nesse cenário internacional que ressurge cada vez mais firme o espectro 

da teoria social de Karl Marx. 

O trabalho sempre foi um conceito importante nas ciências sociais, os principais 

pensadores clássicos tinham o trabalho no centro de suas preocupações1. No entanto, a 

partir da década de 1980, foi anunciado o fim da centralidade do trabalho na teoria 

social. Dois dos principais anunciadores do fim do trabalho são Claus Offe, com seu 

artigo “Trabalho: a categoria sociológica chave?” e André Gorz com o livro “Adeus ao 

proletariado”2. 

Ao proclamarem o fim do trabalho esses autores desprezam certas dimensões do 

trabalho, falam apenas de um determinado tipo de trabalho que está em decadência, 

exageram assim suas consequências. O conceito não possui apenas um significado 

universalmente válido e imediatamente entendido. Se por um lado o sentido de cada 

conceito muda com o tempo, por outro cada pensador usa o conceito à sua maneira, 

indo muitas vezes além da interpretação comum. Os pensadores por vezes discordam 

                                                           
1 Claus Offe (1989) demonstra como o trabalho foi categoria central para os três pensadores clássicos da 
sociologia: Marx, Weber e Durkheim, e associa essa centralidade do trabalho à peculiaridade da era 
moderna que transformou o trabalho, respectivamente em fonte de conflitos, de valores e de 
solidariedade. 

2“O livro de Gorz foi publicado em 1980 e é exemplar pela grande polêmica que desencadeou 
principalmente entre os militantes e intelectuais de esquerda. O mesmo pode-se dizer do texto de Offe, 
que foi apresentado em outubro de 1982, na vigésima convenção da Sociedade Alemã de Sociologia, e 
também causou muita polêmica, sobretudo entre os estudiosos de sociologia do trabalho. Os dois textos 
fazem cada um à sua maneira um diagnóstico da sociedade contemporânea e indicam um deslocamento 
do trabalho do centro da cena política e teórica. Por questionarem os próprios fundamentos da chamada 
sociedade do trabalho, os dois textos representam um duro golpe para militantes e intelectuais de 
esquerda, que estavam habituados a depositar suas esperanças de transformação social no proletariado 
industrial; e também para muitos estudiosos de sociologia do trabalho, cujo objeto de pesquisa foi por eles 
colocado em dúvida no que diz respeito tanto à sua relevância quanto à sua abrangência” (SILVA, 2008, 
p. 15). 
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em questões porque estão a tratar de conceitos distintos, embora expressos com as 

mesmas palavras. 

Os conceitos são historicamente determinados, ou seja, sofrem transformações 

ao longo do tempo, estando sujeito a ser reinterpretado nas diferentes épocas. Na 

antiguidade clássica grega, por exemplo, o trabalho foi considerado uma atividade não 

humana. Essa visão é típica de uma sociedade na qual o trabalho estava relegado aos 

escravos, considerados meros instrumentos falantes. Não por acaso a palavra trabalho, 

de origem latina, deriva de um nome dado a um instrumento de tortura, o tripalium. Na 

era moderna o trabalho passa a ser considerado um bem em si. Nesse período, tanto a 

classe dominante quanto a classe trabalhadora entram em atividade, e a atividade 

lucrativa passa a ser moralmente louvável (BLOCH, 2005, p. 252-253). 

Para além da interpretação que permeia o imaginário de cada época, cada 

pensador atribui sentidos próprios aos conceitos. Marx, assim como os modernos, 

valoriza positivamente o trabalho, não certamente de maneira apologista como Smith. 

Não há exaltação do trabalho escravo, servil ou assalariado, mas ao trabalho na 

condição de atividade que favorece a criação, na qual o homem supera a sua 

animalidade e inaugura a possibilidade de ser livre. 

Quando André Gorz considera Marx um apologista do trabalho ele atribui ao 

pensador alemão um conceito meramente empírico de trabalho, conceito que ele mesmo 

define como trabalho assalariado, “emprego”. Mas o trabalho assalariado é apenas uma 

manifestação histórica do trabalho; existiram, existe e poderão existir outras formas de 

trabalho além do assalariado. Falar em trabalho apenas na sua forma empírica 

hegemônica leva assim à naturalização de uma formação histórica. 

Diante dessas considerações iniciais, saliento que a presente tese é resultado de 

um estudo iniciado ainda na graduação. Surgiu quando me deparei com o problema da 

centralidade do trabalho no mundo contemporâneo e suas consequências sobre a 

perspectiva da emancipação humana. Fiz o esboço de um estudo comparado entre a 

categoria trabalho em Karl Marx e André Gorz (FARIAS, 2007). Pude notar que esses 

dois autores definem o trabalho de maneira distinta, assim como se distinguem suas 

ideias sobre emancipação humana. Isso significa que não há apenas uma noção de 

trabalho e que os autores usam uma mesma palavra para designar objetos distintos, 

causando confusões e mal-entendidos, a exemplo da tese sobre o fim do trabalho na 



 

3 

 

sociedade contemporânea e a impossibilidade de Marx continuar sendo um importante 

pensador para entender o mundo contemporâneo. 

Diante da complexidade do conceito de trabalho em Marx, senti a necessidade 

de aprofundar o estudo. Resolvi começar pela obra em que primeiro Marx considera o 

trabalho, os Manuscritos Econômico-Filosóficos, a qual forneceu elementos suficientes 

para escrever a dissertação de mestrado (FARIAS, 2010), haja vista a importância da 

reflexão sobre o trabalho e o seu profundo significado no surgimento de uma nova 

teoria social. Pude perceber também que o trabalho aparece em pelo menos três 

momentos inter-relacionados: 1) como condição natural humana; 2) como trabalho 

estranhado na era burguesa; 3) como atividade da liberdade na perspectiva comunista. 

A proposta deste trabalho é fazer uma leitura conceitual agrupando os escritos de 

Marx sobre o trabalho em três momentos, mostrando como cada aspecto é tratado nas 

distintas obras, sobretudo os Manuscritos Econômico-Filosóficos, Ideologia Alemã, 

Grundrisse e n’O Capital livro I. Tudo isso no intuito de perceber em que medida o 

trabalho pode ser entendido como uma atividade da liberdade. 

Nessa pesquisa bibliográfica o trabalho será observado sob três perspectivas: 1) 

o trabalho como atividade da liberdade na medida em que inaugura a capacidade do agir 

teleológico (agir com respeito a fins elaborados na consciência), afirmação das 

qualidades teleológicas humanas e a sua condição de um ser capaz de se tornar livre, a 

partir do momento em que domina as forças naturais em favor próprio; 2) o 

estranhamento enquanto negação da liberdade em suas formas históricas pela 

introdução de poderes externos como o Estado e a propriedade privada; e 3) a proposta 

política que visa à libertação efetiva da humanidade a partir da superação das 

instituições que encarnam a dominação do homem pelo homem, realizar efetivamente o 

caráter teleológico do trabalho e da atividade humana. 

A tese que aqui trago a público tem o intuito de apresentar a contradição inscrita 

no trabalho, de ser, ao mesmo tempo, fonte de estranhamento e emancipação, não 

confundindo assim Marx com um apologista do trabalho assalariado. Resumindo, o 

trabalho deve ser entendido em suas três dimensões: 1) a dimensão ontológica, 2) a 

dimensão histórica, e 3) a dimensão utópica (revolucionária). No método marxiano de 

observação da realidade social, cada uma das três dimensões ocupa uma função 

determinada como uma chave de interpretação da realidade social. Sem a pretensão, é 
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claro, de dar conta de toda a realidade, mas de estabelecer pressupostos-chaves de 

interpretação do mundo social. 

As três dimensões do trabalho se complementam na teoria de Marx, a partir: 1) 

da base ontológica que define o trabalho como atividade humana subjetiva e teleológica, 

nos permitindo perceber, de maneira crítica, certas condições históricas de trabalho; 2) 

da crítica dessas condições históricas nas quais as qualidades humanas aparecem 

estranhadas; e 3) da possibilidade de superar essas condições em busca de emancipar a 

atividade e os homens numa sociedade de indivíduos livres. Somente percebendo 

dialeticamente essas três dimensões é que se pode entender que não há contradição entre 

realizar uma crítica radical das condições de trabalho modernas e seguir acreditando no 

potencial criativo do trabalho. 

Para realizar este estudo, o primeiro passo é observar, ao longo das obras de 

Marx, a categoria trabalho enquanto ponto de partida ontológico e epistemológico, tema 

do primeiro capítulo. A partir das definições universalistas, trabalho é ponto de partida 

ontológico porque é a atividade que dá início ao vir a ser do homem, condição 

indispensável dessa espécie. O trabalho é também ponto de partida epistemológico tal 

como é afirmado explicitamente na Introdução à Contribuição à Crítica da Economia 

Política (2008a, p. 237) e aparece em outras obras como “produção de indivíduos 

vivos” e “trabalho vivo”. 

No primeiro capítulo, percebo que a centralidade ontológica do trabalho confere 

a esta categoria uma centralidade também epistemológica. É no trabalho que a energia 

subjetiva humana se torna objeto socialmente útil, constituindo essa esfera o elo 

primordial de objetivação e construção do mundo social. Pretendo mostrar que o real é 

resultado de sínteses contínuas entre o elemento subjetivo e o elemento objetivo, entre a 

liberdade do agir teleológico dos indivíduos e as circunstâncias naturais e sociais. 

 Ao observar a história empírica, particularmente a história da civilização, Marx 

percebe que cada período histórico apresenta certos bloqueios à realização da teleologia 

na atividade humana, exigindo o uso de categorias que remetem à noção de 

estranhamento. Esse é o tema do segundo capítulo, no qual observo, ao longo das 

principais obras, o desenvolvimento da crítica ao trabalho na era burguesa. 

No terceiro e último capítulo, observo a relação entre trabalho e emancipação 

humana. A liberdade não é aqui a negação do trabalho, esse tipo de liberdade associada 
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ao tempo livre é típico de uma sociedade em que o trabalho é estranhado e obrigatório, 

enquanto que as classes dominantes podem se livrar dele. Também não é um trabalho 

forçado como afirmam alguns críticos do marxismo.  

O processo de libertação humana se dá de maneira contraditória, pois entre a 

condição ontológica do homem que através do trabalho possui a liberdade como 

potência, e a realização efetiva dessa liberdade, se coloca toda a história da civilização 

que efetivamente nega essa liberdade impondo aos homens condições de trabalho 

escravo, servil e assalariado. Todavia, é somente através dessa negação que a 

humanidade desenvolve as forças produtivas sociais e com elas a possibilidade de 

realizar efetivamente essa liberdade. Nesse processo contraditório, o trabalho cria as 

condições para a emancipação humana que, por sua vez, necessita de um movimento 

revolucionário para realizá-la. 

A possibilidade de os indivíduos criarem verdadeiramente está ligada à 

diminuição do trabalho necessário para que os indivíduos possam ficar o mínimo presos 

a atividades insalubres e repetitivas, e tenham ao seu dispor tempo e meios para criarem 

verdadeiramente.  

Somente com a eliminação dos fatores sociais estranhos, tais como capital, 

dinheiro, mercadoria e Estado, quando os meios de produção estiverem a serviço dos 

indivíduos associados, é que pode haver uma relação harmoniosa entre a objetividade 

das relações sociais e a subjetividade dos indivíduos. 

 Quando observamos o trabalho na dimensão ontológica, histórica e utópica, 

podemos compreender, em toda a sua amplitude, o significado do trabalho como 

atividade da liberdade e, ao mesmo tempo, lançar uma crítica radical ao estranhamento 

e à exploração do trabalho e do homem. 
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CAPÍTULO I – TRABALHO ENQUANTO ATIVIDADE HUMANA  

 

A dialética do trabalho em Marx compõe-se de três momentos interligados: 

afirmação, negação e negação da negação. A afirmação do trabalho como atividade 

humana descreve características inerentes a essa atividade que distingue o homem dos 

outros animais. O encontro com as definições universais do trabalho ocorre no momento 

em que Marx define o caráter mais geral da condição humana. Nesse sentido, o trabalho 

é aquilo que primeiro deve ser observado quando se quer conhecer uma sociedade 

qualquer, sendo, portanto, o ponto de partida epistemológico. 

 As definições universais e abstratas aparecem quando Marx quer fundamentar o 

seu ponto de partida epistemológico. Para isso foi necessário uma fundamentação 

ontológica na qual o homem vem a ser homem por meio do trabalho, por ser no trabalho 

que originalmente o homem põe em relevo determinadas qualidades que não existem 

em mais nenhum animal, a saber, a consciência e a intencionalidade3. Mobilizando a 

consciência para elaborar ações com determinadas intenções e realizando na natureza 

algo mais do que esta oferecia espontaneamente, o homem dá o passo inicial no 

caminho de sua libertação4.  

No presente capítulo, pretendo mostrar como o trabalho aparece no 

desenvolvimento da teoria social de Marx como a atividade que ontologicamente dá 

início ao processo de emancipação humana, representando um porto de partida, chave 

para a compreensão dos fenômenos sociais. Acompanharemos algumas obras para 

perceber como se deu essa fundamentação epistemológica e como o autor foi 

encontrando, ao longo do tempo, novas determinações que ampliaram o entendimento 

da natureza do ser social, tendo sempre como ponto de partida a atividade humana que 

tem no trabalho o seu modelo. 

                                                           
3 “o trabalho, segundo o materialismo histórico (que é certamente a esfera do conhecimento que mais 
contribuiu para compreendermos a práxis como fenômeno tipicamente humano), não é sinônimo de mera 
elaboração de produtos. Ele é, diferentemente disso, uma profunda capacidade de tomar o universo 
exterior a partir de sua própria lógica e, então, incorporar essa lógica a toda e qualquer necessidade 
humana, necessidade que surge como algo intrinsecamente consciente” (RANIERI, 2011, p. 94). 

4 “Em franca distinção com a vida do animal, observa o autor, o homem converte sua atividade vital em 
objeto da vontade e da consciência, o que lhe confere sua generidade, sua universalidade consciente, e 
essa vontade e consciência capacitam-no a tomar-se a si, a sua vida, como objeto. É só nestas condições, 
conscientes, genéricos, que os indivíduos podem ser livres” (COTRIM, 2011, p. 243). 
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O fato de essa definição universal do trabalho ser importante não exclui o fato 

também fundamental de que Marx toma como ponto de partida não uma noção abstrata 

de homem, mas os indivíduos vivos em sua atividade vital. A abstração é importante, 

mas não suficiente para entender a vida social. Ela é apenas um pressuposto, o objeto 

são os homens reais vivos no plural. Importa não a mera subjetividade isolada, mas a 

atividade social desses homens. 

Neste capítulo, demonstrarei que Marx fundamenta o trabalho ao longo de suas 

obras no sentido de atividade sensível humana. Ou seja, como atividade sensível de 

indivíduos vivos, e atividade universalmente humana, sendo o homem caracterizado 

universalmente como um ser potencialmente livre. Com esses pressupostos, Marx não 

suprime o indivíduo e sua subjetividade, nem ao mesmo tempo cai no subjetivismo 

sentimental. Essa síntese que tentarei expor no capítulo em questão é a base sobre a qual 

Marx elabora a sua crítica ao capitalismo e formula o ideal de reino da liberdade, 

observados nos capítulos subsequentes. 

Primeiro observo como Marx critica o idealismo da perspectiva hegeliana e 

aponta para uma nova perspectiva que deve partir das condições reais de vida. Em 

seguida, observo a determinação ontológica do ser humano a partir da definição do 

trabalho nos Manuscritos Econômico-Filosóficos. Nesses textos, encontramos a 

primeira definição geral do trabalho enquanto ação teleológica de síntese homem-

natureza, indispensável para o processo de socialização e reprodução da vida humana.  

 Observo, então, os elementos que possibilitaram a Marx e Engels construírem, 

em A Ideologia Alemã, uma filosofia da História baseada na produção material dos 

indivíduos vivos. Nesse item, devo demonstrar que a perspectiva materialista tem como 

ponto de partida os indivíduos vivos e, portanto, não se confunde com um suposto 

mecanicismo. O materialismo aqui se revela para conferir, em oposição ao idealismo, 

um caráter realista à história, a partir do momento em que demonstra o caráter sensível e 

carente da condição humana, sem negar, porém, o caráter ativo do homem.  

 O ponto de partida epistemológico é a própria atividade humana, a existência e a 

experiência dos indivíduos vivos sem, no entanto, considerar essa existência e 

experiência flutuando num mundo imaginário, ou numa individualidade isolada, e sim 

na medida em que se relaciona com determinadas condições materiais e sociais dadas 

historicamente. 
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 N’O Capital, Marx inicia a obra pelo estudo da mercadoria, mas para entender a 

mercadoria foi necessário definir dois aspectos do trabalho, o trabalho concreto e o 

trabalho abstrato. O primeiro diz respeito ao caráter específico do trabalho, capaz de 

gerar determinado produto útil, a exemplo do trabalho do padeiro, do tecelão etc. O 

segundo é o trabalho abstraído de toda particularidade para se tornar simplesmente 

dispêndio de energia indiferente à forma em que se manifesta. O trabalho útil é a eterna 

condição de metabolismo entre o homem e a natureza, pois os homens de todas as 

épocas sempre produziram coisas úteis. Já o trabalho abstrato só se manifesta quando os 

produtos do trabalho são trocados como mercadoria, é o trabalho na condição simples, 

dispêndio de energia, cérebro e músculos, a fonte do valor. 

 No último item deste capítulo discuto, a partir da categoria trabalho, as 

evidências da impossibilidade de atribuir uma espécie de determinismo econômico ao 

pensamento de Marx. 

 

1.1 – Localização do problema (o que deve ser compreendido?) 

 

 Para se desvincular de antigas concepções filosóficas, Marx passa por um 

processo de acerto de contas que visa, mesmo que ainda filosoficamente, demonstrar a 

infertilidade prática de determinados paradigmas. Nesse sentido, é se desvinculando 

desses modelos que ele consegue arrancar noções esclarecedoras. Basicamente, Marx 

busca uma nova ontologia que explique a política e as ideias em sua base material, 

relacionadas com a atividade sensível. 

Desde a escrita dos artigos para os Anais Franco-alemães (1843), preocupa-se 

em encontrar uma teoria capaz de fornecer aos homens uma arma na sua luta pela 

emancipação, ao descobrir as causas terrenas desse “vale de lágrimas” (MARX, 2005b, 

p.145). Como ele mesmo afirma, o seu objetivo final é “derrubar todas as condições em 

que o homem surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível” 

(2005b, p.151). Ao longo de sua vida, Marx vai encontrando e determinando essas 

causas. Para tanto, foi fundamental, nas obras posteriores, o entendimento da categoria 

trabalho, a localização do problema da determinação do homem, nas condições sociais e 

na atividade prática dos indivíduos. 
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 Na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx realiza um acerto de contas 

político e teórico com Hegel. Uma de suas críticas se refere ao fato de que para Hegel o 

Estado possuía mais vida do que o próprio povo, isso porque Hegel conferiu à abstração 

o verdadeiro papel ativo na história enquanto que ao concreto concedeu apenas o papel 

de cópia malfeita do abstrato. Para Marx: “O Estado é um abstractum. Somente o povo 

é o concretum. E é notável que Hegel atribua sem hesitação uma qualidade viva ao 

abstractum, tal como a soberania, e só o faça com hesitação e reservas em relação ao 

concretum” (MARX, 2005, p.48). Nota-se que, apesar da crítica, Marx ainda recai em 

outra abstração, o “povo”, o “concreto”, estas últimas apontam, contudo, para um objeto 

mais empírico. 

 No prólogo de A Sagrada Família, escrito dois anos mais tarde, Marx e Engels 

esclarecem que o principal inimigo de sua época é o espiritualismo e a filosofia 

especulativa, ambos difundidos principalmente pelos herdeiros teóricos de Hegel. Nesse 

contexto, esses pensadores colocam a “autoconsciência” ou o espírito no lugar dos 

indivíduos reais (MARX & ENGELS, 2003, p. 15). 

Criticando o problema da relação entre o Estado e a sociedade civil na obra 

Filosofia do Direito, de Hegel, Marx percebe que o defeito metodológico de Hegel e do 

idealismo alemão é a inversão do princípio explicativo da sociedade e da história. Para 

ele o idealismo entende que a lógica “pura” é capaz de explicar o Estado e a sociedade.  

Na passagem a seguir, podemos vislumbrar a intuição metodológica 

fundamental que trata de descobrir a lógica específica do objeto específico, ao contrário 

do que propunha Hegel, que era conhecer o objeto específico a partir da determinação 

abstrata do conceito: 

a crítica verdadeiramente filosófica da atual constituição do Estado não 
indica somente contradições existentes; ela esclarece essas contradições, 
compreende sua gênese, sua necessidade. Ela as apreende em seu significado 
específico. Mas esse compreender não consiste, como pensa Hegel, em 
reconhecer por toda parte as determinações do conceito lógico, mas em 
apreender a lógica específica do objeto específico (MARX, 2005a, p.108). 

 

Aponta-se aqui para uma historiografia que busca entender a gênese e o 

desenvolvimento da vida social prática. Nesse momento, a crítica de Marx é ainda 

fundamentada na crítica de Feuerbach, quando este pretende fazer uma filosofia dos 

seres singulares e empíricos para daí extrair as suas determinações abstratas, ao 
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contrário de Hegel, que deriva as relações empíricas das determinações abstratas. Assim 

como Feuerbach, Marx não consegue ainda propor um método capaz de apreender esse 

real e fica por ora nos limites da crítica filosófica. 

 Se observarmos as obras de Marx a partir de seu resultado mais completo, de 

acordo com a sugestão de que a anatomia do homem é a chave para a compreensão do 

macaco e não o contrário, ou seja, de que devemos observar a história a partir de seu 

resultado, podemos perceber o quão importante foi sua obra para o entendimento de que 

a sociedade civil (esfera das reações econômicas) não é um mundo à parte da sociedade 

política, mas que, ao contrário, a política reflete as contradições da sociedade civil. Seus 

escritos apontam para a necessidade de compreender bem essa “sociedade civil”, na 

qual está o enigma da vida social e política. 

 Esse artigo já contém a constatação de que o real é o concreto e o conceito deve 

apenas expressar esse concreto. Marx percebe que a sociedade civil é autodeterminada, 

e que as contradições do político têm sua origem nas contradições do social. Percebe-se 

claramente que a chave para a compreensão da sociedade é a esfera civil e não a esfera 

política ou a dita “vontade”. Citando Rubens Enderle: “Na Crítica, Marx encontrou seu 

objeto. Faltava desvendar sua ‘anatomia’” (MARX, 2005a, p.26). 

Em fevereiro de 1844, Marx publica, nos Anais Franco-alemães, artigo 

intitulado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, no qual afirma que o 

que importa é criticar praticamente aquilo que torna a vida dos trabalhadores miserável, 

e que é preciso, portanto, realizar a filosofia na prática, transformando a realidade no 

sentido da emancipação humana (MARX, 2005b, p. 156). Fica assim manifesto que os 

seus objetivos não são meramente cognitivos, afinal, não se trata de decompor o 

funcionamento da vida social, mas de suprimir toda relação de exploração. 

Esse novo modo de “filosofar” representa uma aliança entre os propósitos 

humanistas de emancipação e a busca implacável por um método capaz de ser 

verdadeiramente científico, e não apenas propagador de lamentações utópicas, que já 

eram bem comuns em sua época. Para realizar esse tipo peculiar de teoria voltada para a 

ação, exige-se, antes de tudo, que se conheça a prática humana. Sob esse viés, Marx dá 

um passo decisivo na direção de pensar o trabalho como atividade sensível humana. 
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1.2 – Em direção a uma teoria da atividade humana 

 

Os Manuscritos Econômico-Filosóficos foram escritos em 1844 sem que o autor 

tivesse inicialmente a intenção de publicá-los. Sua publicação veio a ser feita apenas em 

1932 e se tornaram amplamente acessíveis, de fato, depois de sua reedição em 1953 

(BOTTOMORE, 2001, p.7).  

São nesses textos que Marx pensa pela primeira vez no trabalho, com base no 

diálogo e na apropriação crítica da economia política inglesa e na tradição filosófica 

alemã. Esses textos são também marcados pela convicta adesão ao comunismo francês, 

bem como pela crítica feuerbachiana à filosofia e à religião. Marx sofre, ainda, 

influência direta de August Von Cieszkowski, que em 1843 defende que a filosofia 

“deve tornar-se filosofia prática, ou antes, uma filosofia da atividade prática, da práxis, 

exercendo uma influência direta na vida social e revelando o futuro no reino da 

atividade concreta” (BOTTOMORE,1981, p. 12).  

 Observemos agora o significado mais amplo do desenvolvimento ontológico e 

epistemológico realizado por Marx ao pensar o trabalho enquanto atividade sensível 

humana. Posteriormente, veremos como o conceito de trabalho em Marx nasce no 

contexto de uma apropriação crítica da economia política e da filosofia hegeliana. 

 

1.2.1 – Trabalho como ponto de partida ontológico e epistemológico 

 

A partir da reflexão sobre o trabalho, Marx chega a um novo paradigma 

ontológico, que resulta em um novo paradigma epistemológico. No que diz respeito ao 

paradigma ontológico, o mais importante foi considerar a atividade prática humana 

enquanto elemento primordial do próprio ser: “praticamente não há no mundo que 

perfaz o encontro dos seres humanos algo dado que não seja também algo trabalhado” 

(BLOCH, 2005, p.256). 

O trabalho está na base das demais manifestações humanas porque é através dele 

que o homem cria as condições materiais indispensáveis para sua existência. Desse 

modo, não é apenas um objeto particular de análise, mas o próprio ser, posto que a 
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própria natureza torna-se reflexo da atividade humana, “o ser no mundo é o mundo” 

(BLOCH, 2005, p.259). É então a partir dessa atividade que os homens organizam o seu 

modo de vida social. 

E é nesse sentido que Lukács afirma: 

O trabalho dá lugar a uma dupla transformação. Por um lado, o próprio ser 
humano que trabalha é transformado por seu trabalho; ele atua sobre a 
natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza, 
desenvolve “as potências que nela se encontram latentes” e sujeita as forças 
da natureza “a seu próprio domínio”. Por outro lado, os objetos e as forças da 
natureza são transformados em meios de trabalho, em objetos de trabalho, em 
matérias-primas etc. O homem que trabalha “usa as propriedades mecânicas, 
físicas e químicas das coisas para submeter outras coisas ao seu poder, 
atuando sobre elas de acordo com seu propósito” (LUKÁCS, 2012, p. 286). 

 

Por meio do trabalho os homens transformam a natureza, aplicando a ela seus 

próprios propósitos. Na medida em que transformam o mundo, os homens transformam 

a si mesmos, produzindo, além de objetos úteis, as suas próprias relações sociais. Por 

isso o trabalho é atividade que ontologicamente dá início ao processo de emancipação 

humana5.  

Ricardo Antunes diz que, embora a sociabilidade e a linguagem tenham surgido 

simultaneamente ao trabalho, essas qualidades humanas têm sua origem “a partir do 

próprio ato laborativo”. Assim, o autor conclui que “o trabalho constitui-se como 

categoria intermediária que possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para 

o ser social. Ele está no centro do processo de humanização do homem” (ANTUNES, 

2005, p.136). O trabalho é considerado a atividade responsável pela humanização do 

homem, afinal, é através do trabalho que os homens se diferenciam cada vez mais dos 

demais seres naturais. Tal transformação operada pelo trabalho constitui, portanto, o 

cerne da ontologia marxiana do ser humano, como afirma Antunes: 

O trabalho configura-se como protoforma da práxis social, como momento 
fundante, categoria originária, onde os nexos entre causalidade e teleologia 
se desenvolvem de modo substancialmente novo; o trabalho, como categoria 

                                                           
5 “A história da realização do ser social, muitos já o disseram, objetiva-se através da produção e 
reprodução da sua existência, ato social que se efetiva pelo trabalho. Este, por sua vez, desenvolve-se 
pelos laços de cooperação social existentes no processo de produção material. Em outras palavras, o ato 
de produção e reprodução da vida humana realiza-se pelo trabalho. É a partir do trabalho, em sua 
cotidianidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas não humanas” 
(ANTUNES, 2011, p.142). 
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de mediação, permite o salto ontológico entre os seres anteriores e o ser que 
se torna social (ANTUNES, 2005, p.145). 

 

O reconhecimento da importância ontológica do trabalho tem como necessária 

contrapartida o reconhecimento da sua importância epistemológica. Não por acaso, 

Lukács, ao entender que o trabalho contém potencialmente todas as determinações 

essencialmente humanas, inicia a sua Ontologia do Ser Social pelo estudo do trabalho:  

o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo do ser 
social; parece, pois, metodologicamente vantajoso iniciar pela análise do 
trabalho, uma vez que o esclarecimento de suas determinações resultará num 
quadro bem claro dos traços essenciais do ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44). 

 

Já o caráter de ponto de partida epistemológico do trabalho surge quando Marx 

percebe que mesmo a consciência do homem é também resultado de atividade anterior, 

e, por isso, deve ser analisada sempre em conexão com o conjunto das relações sociais 

na qual está inserida. Marx ressalta a anterioridade da matéria em relação à consciência, 

porém essa matéria é historicamente objeto de trabalho humano. O trabalho é a 

categoria que reúne a objetividade do ser social e a atividade subjetiva humana que 

produz essa objetividade, representando assim a síntese entre a subjetividade e a 

objetividade do ser social, a conexão entre a teleologia da ação humana e a causalidade 

das circunstâncias objetivas. 

Portanto, há de se ter bastante cautela com as sinuosidades de uma teoria que 

confere tamanha importância ao trabalho e às relações econômicas em geral. Poder-se-ia 

interpretar essa fundamentação como uma determinação do homem pela economia. 

Segundo Antônio Rufino Vieira (2000, p. 52), “a base econômica não é o único 

determinante, pois, embora seja a base da sociedade, existem diversos outros elementos 

da superestrutura que exercem igualmente a sua ação no curso das lutas históricas”. O 

autor alerta para os perigos de uma interpretação mecanicista, que pode legitimar a 

dominação de classe ao colocar os homens totalmente presos a estruturas econômicas, 

sem nenhum poder de transformação social, quando, de fato, o trabalho expressa 
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justamente a capacidade do homem de superar a ordenação mecânica da natureza e 

estabelecer finalidades próprias à sua ação6. 

Os Manuscritos Econômico-Filosóficos marcam a tomada de posição de Marx 

em direção à observação da vida humana de uma perspectiva prática. A partir das 

definições ontológicas, o trabalho torna-se o ponto de partida para compreender a vida 

social humana. O conceito de trabalho, tal como pensado por Marx, sintetiza uma virada 

epistemológica fundamental. Essa guinada aparece nos Manuscritos em forma de 

críticas, de um lado direcionadas à economia política inglesa e, de outro, à filosofia 

alemã. 

 

1.2.2 Questão da origem das riquezas 

 

A percepção de Marx com relação à necessidade de estudar a economia política 

marca uma virada epistemológica fundamental em relação à filosofia anterior. 

Representa uma virada nunca antes realizada na filosofia, no sentido de propor a 

realização de uma observação mais concreta da atividade humana e da vida social. 

Havia uma tendência na filosofia alemã da época em transformar as relações humanas 

materiais em esquemas lógicos. Diante desse quadro, a virada é radical, de tal modo 

que, como diz Marcuse (1978, p. 239): “todos os conceitos filosóficos da teoria 

marxista são categorias econômicas e sociais, enquanto que todas as categorias 

econômicas e sociais de Hegel são conceitos filosóficos”. 

Isso não significa, por outro lado, que Marx se coloca na mesma condição que os 

economistas, sobretudo porque os economistas burgueses naturalizam as relações 

sociais de seu tempo, partem do pressuposto da sociedade burguesa, e produzem, assim, 

um saber acrítico. Pensam o trabalho apenas na forma de emprego gerador de riquezas e 

não na condição de atividade humana. 
                                                           
6 “O lugar da interação entre o homem e a natureza é a atividade, ou seja, movimento de unidade entre 
sujeito e objeto: o trabalho satisfaz, mas também cria necessidades; a produção é realização e 
incorporação social da necessidade tornada consciente, uma apropriação originada na atividade. 
Provavelmente, uma das maiores contribuições da teoria de Marx está presente na forma como ele 
absorve a relação entre homem e natureza do ponto de vista da mediação da consciência, pois, na 
verdade, o que fala alto nesse caso nem tanto é o trabalho propriamente dito, mas a forma que ele assume 
quando a consciência se torna um fenômeno central na sua consecução” (RANIERI, 2011, p. 130). 
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Em um dos textos que compõem os Manuscritos, intitulado “Propriedade 

privada e trabalho”, Marx escreve sobre o processo de desenvolvimento relativo à 

“origem das riquezas”, problema central do pensamento econômico clássico. As fases 

do desenvolvimento que constituem a história da economia política se definem pelo 

sentido que cada uma das escolas econômicas conferiu à criação e acumulação de 

riquezas (MÉSZÁROS, 2006, p.130). Acompanhemos brevemente essa história do 

pensamento econômico. 

Antes é preciso registrar que Marx observa a história a partir do seu resultado. 

Nesse caso, ele descreve o desenvolvimento teórico que culmina com o reconhecimento 

de que “a essência da riqueza é o trabalho”, descoberta realizada por Adam Smith. Esse 

desenvolvimento teórico é reflexo do próprio desenvolvimento histórico da propriedade 

privada. Essa, por sua vez, teria seu ponto de culminância ao se emancipar de todos os 

laços políticos, morais e tradicionais, e se transformar em sua forma pura, o capital 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 130). Somente nessa forma pura, como capital, a propriedade 

privada deixaria entrever a sua verdadeira essência, o trabalho. 

A primeira escola de economistas, a monetarista, acreditava que a riqueza se 

originava dos metais preciosos e que a única forma de enriquecer seria se apoderando 

desses metais. Essa teoria coincidia com a política colonialista que considerava o país 

mais rico aquele que mais acumulava metais, tendo como atividade principal a 

exploração direta das minas de ouro e prata.  

A escola mercantilista também entendeu a riqueza unicamente em sua expressão 

monetária, em forma de ouro e prata, mas defendeu que as nações deveriam adquirir 

esses metais através do comércio e de uma balança comercial favorável, e não apenas 

pela exploração das minas. 

As duas correntes compreenderam a riqueza e a propriedade privada tão somente 

em sua forma objetiva e externa. São, em vista disso, consideradas fetichistas e 

católicas quando comparadas à “economia nacional esclarecida”, que foi 

posteriormente, na figura de Adam Smith, responsável pela descoberta da essência 

subjetiva da propriedade privada (MARX, 2004, p. 99). 

 Entre o mercantilismo e Adam Smith, destaca-se a corrente fisiocrata, cujo 

principal representante é o francês François Quesnay. A fisiocracia consiste na 
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“dissolução nacional econômica da propriedade feudal”, na medida em que, embora seja 

entusiasta da propriedade agrária, sua linguagem não é mais feudal e sim econômica 

(Idem, p.101). A fisiocracia foi a primeira escola econômica a atribuir a verdadeira 

origem das riquezas ao trabalho, embora seus teóricos reconheçam apenas uma forma 

particular de trabalho, o trabalho agrícola, como efetivamente produtivo (Ibidem). 

Assim, essa escola vê a propriedade como uma qualidade natural, fora do homem, em 

consonância com o ponto de vista dos senhores da terra, que atribuem a suas posses 

uma espécie de determinação divina e natural, e que consideram a atividade humana 

secundária em relação à natureza e à ordem social (Idem, p.101). 

A descoberta da verdadeira essência da riqueza, o trabalho abstrato, só seria 

realizada por Adam Smith. Abstrato porque não é essa ou aquela espécie particular de 

atividade que gera valor, mas qualquer tipo de atividade que tenha como resultado um 

produto. A descoberta de Smith, porém, não poderia vir antes da generalização do 

mercado e do trabalho assalariado. Essa constatação reflete o estágio social em que a 

indústria (propriedade móvel) se emancipa de seus laços políticos e passa a exercer 

domínio sobre a produção. A partir de então, torna-se indiferente se a produção se 

realiza na cidade ou no campo, pois ambos tornam-se indústria, capital liberto de 

determinações extraeconômicas. A indústria não é nada mais que o trabalho em sua 

forma abstrata, cristalizada, objetivada (Idem, p.102). 

Smith é visto como o Lutero nacional-econômico justamente porque, tal como 

Lutero, aboliu a fé em seres exteriores para trazê-la para dentro do próprio homem. Dito 

de outra forma, Smith aboliu a riqueza enquanto ser externo ao homem ao atribuir a sua 

origem ao próprio homem. No entanto, para ele o trabalho só tem valia enquanto cria 

propriedade privada. Ao decompor a propriedade privada no trabalho, Smith apenas 

colocou o trabalho sob o completo domínio da propriedade e não o contrário 

(MÉSZÁROS, 2006, p.104).  

Enquanto Lutero retira o poder opressor do padre, mas o desloca para dentro de 

cada indivíduo, Smith retira a essência da riqueza de características imanentes nos 

objetos estranhos e os demonstra como resultantes da atividade humana. Ambos, ao 

invés de suprimirem o ser estranho, incorporaram e internalizaram o ser estranho ao 

homem, Lutero ao trazer o padre para dentro de si e Smith por considerar que o trabalho 
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depende da propriedade privada para ser produtivo, ou seja, por afirmar o 

estranhamento como característica inerente ao trabalho7. 

 Na concepção marxiana, o capital e o trabalho (estranhado) afiguram-se como 

dois lados de uma unidade. Ambos são trabalho. Porém, há, por um lado, o capital 

enquanto resultado do trabalho na medida em que se fixou no objeto, e, por outro lado, 

o trabalho enquanto o próprio processo subjetivo do homem que se manifesta na 

atividade dos indivíduos. De um lado, o trabalho objetivado no capital, do outro, o 

trabalho subjetivo vivo. Juntos perfazem a contradição do trabalho nas condições 

modernas de produção. 

Marx não subsume o homem à propriedade privada como faz Smith. Ao 

contrário, subsume a propriedade privada ao homem, considerando-se que o trabalhador 

é o verdadeiro sujeito e a propriedade o resultado de sua atividade: “a essência subjetiva 

da propriedade privada, a propriedade privada enquanto atividade sendo para si, 

enquanto sujeito, enquanto pessoa, é o trabalho” (2004, p.99).  

Marx se distancia da concepção de trabalho dos economistas burgueses, pois 

estes entenderam o trabalho “apenas sob a forma de emprego” e não como atividade 

humana (2004, p. 30). Para Marx, os economistas não consideraram “a relação imediata 

entre o trabalhador (o trabalho) e a produção” (2004, p. 82), ou seja, a vida e a 

experiência dos trabalhadores com seu trabalho. Por isso, os economistas não podiam 

perceber o estranhamento do trabalho. 

Para denunciar o estranhamento dos trabalhadores nas condições de vida 

modernas, Marx pressupõe uma definição de homem como um ser potencialmente livre, 

com essa liberdade baseada na possibilidade de conceber fins e realizá-los através do 

trabalho. Acredito que somente com essa ontologia pressuposta, que considera os 

homens a partir da sua atividade sensível dos indivíduos potencialmente livres, Marx 

pode denunciar as condições de estranhamento de seu tempo. 

                                                           
7 “Esse enfrentamento crítico e originário com a economia política rendeu, desde logo, a compreensão de 
que o sistema da economia política só comporta o inumano, o humano está fora dela, não há humanidade 
sob as relações de propriedade privada, do capital, de maneira que o resgate da essencialidade humana, 
dos indivíduos, exige a abolição da propriedade privada” (COTRIM, 2011, p. 280). 
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 A diferença entre Marx e os economistas clássicos é, ao mesmo tempo, 

metodológica e política. Marx estava preocupado com algo que os economistas não se 

importavam: com a experiência de vida dos sujeitos e a denúncia à exploração e às 

condições degradantes a que estavam submetidas às classes trabalhadoras.  

Essa perspectiva política humanista não é exclusiva dos Manuscritos 

Econômico-Filosóficos. O capítulo VIII de O Capital (MARX, 1985a, p. 260-345), por 

exemplo, traz à tona relatos das consequências desumanas da jornada de trabalho 

imposta pelas relações burguesas; os capítulos XII e XIII (MARX, 1985a, p. 386-579) 

mostram as consequências humanas da divisão capitalista do trabalho na manufatura e 

na indústria; e ainda o capítulo XXIV (MARX, 1985a, p. 828-882) trata da acumulação 

primitiva do capital, denunciando a maneira nada humanista da ascensão histórica da 

burguesia e sua ação nefasta e destruidora para os povos. De fato, a principal obra de 

Marx, O Capital, está repleta de passagens nas quais os indivíduos vivos são relatados 

com riqueza de detalhes, demonstrando a preocupação política de Marx, sobretudo em 

denunciar as condições de dominação a que os indivíduos estão submetidos. “A 

economia nacional oculta o estranhamento na essência do trabalho porque não considera 

a relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) e a produção” (MARX, 2004, p. 82). 

Observar as relações entre as leis da economia e o trabalho enquanto atividade 

humana sensível será o compromisso epistemológico de Marx no seu projeto de crítica à 

economia política. O homem real sensível é o ponto de partida. A partir desse 

fundamento, ele poderá ter um posicionamento crítico em relação ao modo de produção 

burguês, diferente dos economistas, que têm a riqueza como ponto essencial e que 

observam a sociedade burguesa de forma acrítica. 

 

 

1.2.3 Trabalho e crítica da dialética hegeliana 

 

A crítica da economia política se alia à crítica da filosofia alemã nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos para formar uma nova teoria. A crítica da filosofia 

alemã é dedicada ao “entendimento e correção da dialética hegeliana” (MARX, 2004, 
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p.115). Nos argumentos centrais da crítica marxiana, pode-se perceber como o trabalho 

enquanto atividade humana sensível é fundamental para estabelecer esse novo método 

iniciado por Marx.  

Marx observa que a Enciclopédia de Hegel é dividida em três partes inter-

relacionadas. Trata-se, pois, dos três momentos da dialética: tese, antítese, síntese. A 

primeira parte é “a ciência da lógica”, que segundo Marx é o valor do pensamento, é a 

essência humana indiferente a toda determinidade (Bestimmtheit) efetiva, o pensar 

exteriorizado abstrato que abstrai de si a natureza externa (Idem, p. 120). A segunda é a 

“filosofia da natureza”, na qual a natureza é a externalidade (Äusserlichkeit), em 

oposição ao pensar abstrato, representando por isso a perda de si, “pensamento abstrato 

exteriorizado” (Ibidem). A terceira e última parte, “a filosofia do espírito”, trata-se da 

reapropriação da essência que se alienou de si, através da síntese cognitiva na qual o 

espírito reconhece a si mesmo na história de sua alienação (Idem, p. 120-121). 

Desse modo, a Enciclopédia de Hegel, tal como a Fenomenologia, expõe, 

segundo Marx, uma filosofia que tem na absoluta abstração a sua justificação última. 

Tal síntese filosófica influencia diretamente a forma com que Hegel vai abordar 

problemas cruciais, tais como “a riqueza, o Estado etc.”, considerando-se que ele não 

pensa esses problemas em sua forma real e empírica, e sim na forma em que são 

pensadas8. 

Segundo Marx, Hegel entende os fenômenos sensíveis como “essência 

estranhada da essência humana”, e com essa constatação termina por afirmar não só que 

os fenômenos são seres de pensamento, mas, como consequência disso, que o 

estranhamento de que participam é apenas estranhamento do pensar puro9, “do pensar 

abstrato filosófico” (Idem, p.121). Assim “Hegel substitui a coesão real entre o homem 

e a natureza por um sujeito-objeto absoluto que é, de uma só vez, toda a natureza e toda 

                                                           
8 Em 1843, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx já diz de Hegel: “O momento filosófico não 
é a lógica da coisa, mas a coisa da lógica. A lógica não serve à demonstração do Estado, mas o Estado 
serve a demonstração da lógica” (MARX, 2005, p.39). 

9 “Em primeiro lugar, Hegel confunde a alienação inumana que ocorre na sociedade capitalista com a 
objetividade em geral; e pretende, de modo idealista, abolir não aquela alienação, mas esta objetividade. 
Tal mistificação é gerada pelo fato de que a riqueza, poder do Estado etc., por exemplo, são concebidos 
somente em sua forma ideal, como essências ideais, e não como potências alienadas da essência humana” 
(LUKÁCS, 2007, p.188). 
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a humanidade, pelo espírito absoluto”, dispara Marx em A Sagrada Família (MARX e 

ENGELS, 2003, p.190). 

No idealismo hegeliano, assim como o pensamento é o fator constituinte do 

“ser”, é também o fator constituinte da natureza do “homem”, tendo em vista que o 

homem é o único ser capaz de pensar e, portanto, o único ser capaz de descobrir a 

essência das coisas, no interior do mundo sensível. A essência ou a natureza do homem 

é notadamente marcada pelo pensamento, como afirma Hegel na Enciclopédia: “Tudo o 

que é humano é humano porque se efetua por meio do pensar” (HEGEL, 1995, p.40). O 

pensamento é, de acordo com o idealismo, a faculdade pela qual o homem se torna um 

ser diferenciado em relação aos outros animais. 

Em A Sagrada Família, Marx demonstra que o sistema hegeliano é uma junção 

sintética de dois conceitos ontológicos centrais em Fichte e Spinoza. Hegel teria retirado 

de Fichte a ideia de autoconsciência ou consciência-de-si ou sujeito; e de Spinoza a 

ideia de substância com a qual formou a sua noção de natureza ou objeto. Hegel realiza 

a síntese consciência-natureza na criação do espírito absoluto (MARX e ENGELS, 

2003, p.158).  

Mesmo a ideia de natureza em Spinoza é uma natureza em sua expressão 

metafísica da natureza, e não a natureza mesma. Hegel navega no interior da metafísica 

e não reconhece a natureza efetiva sensível. Os novos hegelianos, Strauss e Bauer, são 

ainda mais insatisfatórios porque as suas teses navegam no interior do pensamento 

hegeliano.  

A dialética, tal como Hegel a aplicou, não passaria assim de mera tautologia. 

Nega a sensibilidade para depois absorvê-la num contexto de determinações 

metafísicas: “uma filosofia que afirma a teologia depois de tê-la negado” (MARX, 

2004, p.118). A síntese de Hegel não é “segura de si mesma”, pois permanece carente 

de demonstração, ao contrário da posição sensivelmente-certa (sinnlichgewisse) que “se 

funda sobre si mesma” (Ibidem). 

O que é fundamental para Marx, nesse momento, é separar o lado positivo do 

lado negativo do hegelianismo, marcando aquilo que na filosofia de Hegel pode ser 

apropriado e adaptado ao desenvolvimento de seu próprio método. O filósofo naturalista 

Ludwig Feuerbach aparece nessa ocasião como “a figura crítica desse movimento ainda 
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acrítico em Hegel” (MARX, 2004, p.119), aquele em que Marx encontra uma 

fundamentação filosófica para realizar a crítica do pensamento hegeliano10. Feuerbach 

parte da anterioridade do ser sensível sobre o inteligível, e no fato de que o homem é um 

fim em si mesmo, o homem entendido como ser sensível e passional, e não apenas 

intelectual. 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx considera que Ludwig 

Feuerbach foi o único capaz de “demolir o embrião da velha filosofia” (MARX, 2004, 

p.116). Ele é “o verdadeiro triunfador da velha filosofia” (Idem, p. 117). Seu livro 

Princípios da filosofia do futuro, por exemplo, tem a missão deliberada de pôr um ponto 

final na história metafísica. A proposta de Feuerbach era “deduzir da filosofia do 

absoluto, isto é, da teologia, a necessidade da filosofia do homem, isto é, da 

antropologia, e fundar através da crítica da filosofia divina a verdade da filosofia 

humana” (FEUERBACH, 2005b, p. 101). 

Feuerbach entende que a substância é múltipla e o ser é o que cada coisa é na sua 

particularidade. A essência de cada ser particular é marcada pela sua relação com 

outros seres, nos quais o ser se confirma pela sua diferença. Em outras palavras, o ser de 

cada espécie, a sua essência, é o seu objeto externo, e ao revelar a essência desse objeto 

revela-se também a essência do sujeito. 

Em A essência do cristianismo, Feuerbach entende que o homem é o único ser 

capaz de ter Deus por objeto, e conclui que a essência de Deus nada mais é que a 

essência do homem estranhada (FEUERBACH, 2001, p.11), assim as melhores 

qualidades humanas são atribuídas a um ser externo, Deus. Apesar de ter absorvido a 

antropologia de Feuerbach, pois “sem considerar o homem um objeto sensorial teria 

sido difícil elaborar no nível materialista o humano como raiz de todas as coisas 

sociais” (BLOCH, 2005, p. 250), Marx se inquieta com a ausência de uma determinação 

prática da essência do homem.  

Por conta dessa alegada insuficiência, Marx busca uma concepção que vá além 

da intuição sensível e consiga encontrar, no mundo objetivo, fundamentos que permitam 

                                                           
10 Para demonstrar influência exercida por Feuerbach nessa época, Engels afirma que “momentaneamente 
todos nós nos transformamos em feuerbachianos” (ENGELS, 1975b, p.87). Essa influência, segundo ele, 
pode ser vista até em A Sagrada Família, de 1845. 
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pensar a superação da atual condição humana. É nesse instante que ele retorna a Hegel, 

pois sua filosofia, embora possuísse o defeito de superestimar o pensamento e desprezar 

a sensibilidade, considerava o homem um sujeito ativo. Nas palavras de Lukács: “Hegel 

vê o homem como produtor de si mesmo. O homem, ao trabalhar, faz de si mesmo um 

homem: ele se torna homem por meio do trabalho. É este o pensamento principal da 

fenomenologia do espírito” (LUKÁCS, 2007, p.98). Muito embora essa autocriação 

humana se dê em Hegel de forma abstrata. 

Marx reconhece esse caráter autocriador do homem, mas entende o homem 

também como “um ser apaixonado”, enxergando a paixão como a pulsão vital que 

move os homens em direção ao seu objeto (MARX, 2004, p.128). Uma das pulsões 

básicas do homem, por exemplo, é a necessidade de comer, que, por sua vez, o obriga a 

se relacionar de alguma maneira com outros seres naturais. A fome “é uma carência 

natural” e necessita de uma “natureza fora de si” para satisfazer-se (MARX, 2004, 

p.127). Essa simples carência explicita, portanto, o caráter objetivo do ser humano. 

O trabalho, ação efetiva do homem em direção ao objeto de suas pulsões, só 

pode, portanto, pôr em movimento forças essenciais de sua natureza, não movendo 

nenhuma força sobrenatural: 

O ser objetivo atua objetivamente e não atuaria objetivamente se o objetivo 
(Gegenständliche) não estivesse posto em sua determinação essencial. Ele 
cria, assenta apenas objetos, porque ele é assentado mediante esses objetos, 
porque é, desde a origem, natureza (weiles von HausausNaturist). No ato de 
assentar não baixa, pois, sua “pura atividade” a um criar do objeto, mas sim 
seu produto objetivo apenas confirma sua atividade objetiva, sua atividade 
enquanto atividade de um ser natural objetivo (MARX, 2004, p. 126-127). 

 

O reconhecimento da objetividade do ser humano não impede que seja marcada 

a sua peculiaridade. O homem é um ser peculiar, um ser que “existe para si mesmo” e 

possui a marca da sua originalidade em sua relação potencialmente livre com a natureza. 

Em direção ao objeto de sua carência, o homem tem necessariamente de realizar, 

ativamente, quer dizer, a partir do próprio homem, uma objetividade que se interpõe 

entre ele e a natureza: “a natureza não está, nem objetiva nem subjetivamente, 

imediatamente disponível ao ser humano de modo adequado” (MARX, 2004, p. 128).  

A história do homem começa, então, pelo ato de pôr o mundo objetivo, ato esse 

apreendido por Marx sobre o conceito de trabalho. E assim, os Manuscritos 
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Econômico-Filosóficos encontram uma categoria-chave para elaborar as bases 

epistemológicas de sua teoria social, o trabalho enquanto atividade realizadora da 

simbiose entre o homem e a natureza, verdadeira efetivação humana. 

A peculiaridade do homem se manifesta no seu modo de agir, afinal, trata-se do 

único ser que age conforme fins previamente determinados, capaz de agir 

teleológicamente. É no trabalho que se desenvolve primordialmente essa capacidade. 

Aquilo que faz do homem um ser peculiar perante a natureza não é mais apenas uma 

questão de consciência de gênero, e sim o processo de vida real dos homens, a 

atividade humana sensível. É nesse sentido que a quinta tese sobre Feuerbach afirma: 

“Feuerbach, não satisfeito com o pensar abstrato, quer a contemplação; mas ele não 

compreende a sensualidade (Sinnlichkeit) como atividade prática, humano sensível 

(praktischemenschlich-sinnlicheTätigkeit)” (MARX, 2007b. p. 28).   

O lado naturalista de Marx, expresso nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, é 

fruto do reconhecimento da necessidade dos objetos externos naturais para a 

manifestação da vida humana, pois o homem é antes de tudo “parte da natureza” 

(McLELLAN, 1990, p. 142). A capacidade de extrair da natureza, conscientemente, 

algo mais que aquilo que está dado, marca a fronteira entre o mundo humano e o mundo 

animal. E tal capacidade está significada, na teoria marxista, pelo trabalho11. 

É com relação à práxis vital, ou “intercâmbio com a natureza”, que os seres 

vivos se diferenciam entre si. O homem é um ser especial porque a sua práxis é criativa, 

trata-se do único ser que não está limitado por qualidades puramente naturais, que é 

capaz de transformar a natureza em seu beneficio, na medida em que se defronta com 

ela livremente (MARX, 2004, p. 85). 

Todavia, a vida humana possui um caráter universal e foge ao controle dos 

indivíduos isolados, só sendo possível a realização da vida individual graças à 

                                                           
11 No texto de Engels, Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, escrito 32 
anos mais tarde, expõe-se uma teoria da evolução do homem a partir do trabalho, na qual o trabalho “é a 
condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 
afirmar que o trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1975a, p. 63). A invenção do machado 
representa assim o salto qualitativo fundamental que marca o distanciamento do homem com a Natureza; 
a partir de então ele sofrerá um processo de evolução ao longo de centenas de milhares de anos que 
modificará a própria constituição física, dotando as suas mãos de um grau sempre mais elevado de 
destreza (Idem, p. 64). O trabalho é, segundo Engels, o responsável pela socialização do homem, 
influenciando também o desenvolvimento da linguagem (Idem, p. 65).  
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existência prévia da vida coletiva. Assim, a capacidade de emancipação inaugurada pelo 

trabalho está sempre limitada a um contexto criado pelas gerações anteriores. A radical 

historicidade do ser humano será incorporada à nova perspectiva a partir da escrita da 

Ideologia Alemã. 

 

 

1.3 – A produção material e os indivíduos vivos 

 

Na obra A Ideologia Alemã, também de publicação póstuma, Marx e Engels 

intentam fazer o definitivo acerto de contas com o primado da ilusão metafísica sobre a 

realidade física na interpretação da vida social. 

No livro, os autores buscam a unidade entre teoria e práxis, dando um caráter 

terreno à filosofia, em vez de apenas conferir um caráter filosófico ao mundo como era 

comum na filosofia alemã da época. É com esse objetivo que afirmam: “Nós 

conhecemos uma única ciência, a ciência da história” (MARX & ENGELS, 2007, p. 

39), então a única coisa que podemos considerar como realidade, no que diz respeito à 

vida social, é a própria história efetiva. 

Nessa obra fundamental do pensamento marxista, elabora-se uma teoria geral da 

história humana, a partir de uma perspectiva materialista, na qual se reconhece que: “O 

primeiro pressuposto de toda história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos humanos vivos” (MARX & ENGELS, 2007, p.41). Do ponto de vista 

materialista ou naturalista da história, o ponto de partida para conhecer uma sociedade é 

constatar a organização corporal dos indivíduos e sua relação com a natureza (MARX & 

ENGELS, 2007, p.42). 

A partir dessa constatação, percebe-se que os homens se distinguem dos demais 

animais quando deixam simplesmente de caçar e colher e começam a produzir suas 

próprias necessidades: “Pode-se diferenciar os homens dos animais através da 

consciência, através da religião, através do que quiser. Eles mesmos começam a se 

diferenciar dos animais quando começam a produzir seus víveres, um passo que é 

condicionado pela sua organização corporal” (MARX & ENGELS, 2007, p.42).  
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Como o foco da atividade intelectual de Marx e Engels é observar a atividade 

historicamente determinada (empírica) dos “indivíduos vivos”, o pensamento desses 

autores se distancia bastante do materialismo anterior, como bem observou Denis 

Collin: 

Marx subverteu a concepção tradicional da oposição entre a matéria e o espírito ao 
colocar no centro o indivíduo vivo e, portanto, subverteu o próprio sentido dado 
tradicionalmente ao termo materialismo. Marx, certamente, não duvida um minuto da 
continuidade profunda entre a natureza e o homem, está firmemente convencido de que 
os processos mentais não são distintos dos processos cerebrais e é, no fundo, um 
materialista à moda antiga. Mas a problemática em que seu trabalho se insere não é a do 
primado da matéria sobre o espírito, mas a do primado do indivíduo vivo sobre as 
representações de seu próprio espírito, embora na vida concreta desses indivíduos essas 
representações os dominem e pareçam determiná-los (COLLIN, 2008, p.109). 

 

Marx e Engels entendem que os homens são aquilo que fazem, e aquilo que 

fazem nem sempre coincide com aquilo que pensam sobre si próprios. O método de 

apreensão das relações humanas deve, assim, observar de que maneira os homens 

produzem sua vida material, considerando-se que cada época histórica é marcada por 

determinada forma de produção: “Assim como os indivíduos expressam sua vida, assim 

eles também são. O que eles são coincide com sua produção, tanto o que eles produzem, 

quanto como eles produzem” (MARX & ENGELS, 2007, p.42). 

A tese VIII, “sobre Feuerbach”, é também paradigmática. Ela afirma que “toda 

vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios, que levam a teoria ao 

misticismo encontram sua solução racional na práxis humana e no ato de compreender 

essa práxis” (MARX, 2007b, p. 29). Essa tese é radical no sentido de demonstrar que 

qualquer método que queira compreender a vida social deve partir da prática humana, 

da atividade. Mesmo questões de teoria podem ser apreendidas, compreendendo-se a 

prática dos homens. 

 Nesse sentido, deve-se observar que cada estágio na história corresponde a uma 

determinada divisão do trabalho, correspondendo à determinada forma de propriedade, 

que, por sua vez, determina a relação dos indivíduos entre si quanto ao material, os 

instrumentos e os produtos do trabalho (MARX & ENGELS, 2007, p.43). A vida social 

se gera, portanto, em torno da divisão do trabalho, e essa reflete determinado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas criadas pelo trabalho passado. A vida humana 
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tem como base material uma síntese entre trabalho passado, trabalho presente, as 

condições de produção herdadas e a atividade presente que as atualiza e reproduz:  

O primeiro ato histórico é, pois, a geração de meios para a satisfação dessas 
necessidades, a produção da vida material em si, e isto é, sem dúvida, um ato histórico, 
uma condição fundamental de toda história, que tanto hoje como há milênios, tem de ser 
cumprida todos os dias, e a todas as horas, simplesmente para assegurar a vida dos 
homens (MARX & ENGELS, 2007, p.50). 

 

 Além de ser o ponto de partida da história, ou do vir-a-ser do homem, o trabalho, 

enquanto atividade responsável pela satisfação das necessidades, é condição inalienável 

da vida humana. Os indivíduos, ao nascerem, entram em contato com determinadas 

forças produtivas e formas de intercâmbio dadas, e são essas condições que 

circunscrevem a sua natureza: “Essa soma de forças de produção, capitais e formas de 

intercâmbio social com que cada indivíduo e cada geração se encontram, como se fosse 

com algo dado, é o fundamento real daquilo que os filósofos representam como sendo a 

“substância” e a “essência do homem” (MARX & ENGELS, 2007, p.62). 

 Para circunscrever o que é propriamente humano, Marx e Engels substituem 

noções filosóficas, como ser ou substância, por conceitos mais concretos, como 

relações de produção ou formas de intercâmbio, entendendo que esses últimos se 

aproximam mais epistemologicamente daquilo que entendemos por realidade humana. 

O homem é essencialmente um ser social e a sociedade tem seu ponto de partida nas 

relações de produção. 

 A passagem a seguir esclarece o grande passo de A Ideologia Alemã em direção 

a uma determinação mais concreta do objeto, a sociedade. Mais uma vez isso ocorre 

através da crítica, desta vez a Feuerbach: 

Feuerbach tem a grande vantagem, em comparação com os materialistas 
“puros”, de perceber que também o homem é um “objeto sensível”; mas 
afora isso, apenas o vê como “objeto sensível” e não como “atividade 
sensível”, manifestando-se também nisso dentro da teoria, sem conceber os 
homens dentro da sua conexão social dada, sob as condições de vida vigentes 
que fizeram deles o que são, e não chega nunca, por isso mesmo, ao homem 
realmente existente, ao homem ativo, mas se detém no conceito abstrato “o 
homem”, e apenas consegue perceber na sensação o “homem real, individual, 
corpóreo”, quer dizer, não conhece mais “relações humanas” entre “o homem 
e o homem”, a não ser as do amor e da amizade, e ainda por cima idealizadas. 
Ele não nos oferece crítica alguma das condições de vida atuais (MARX & 
ENGELS, 2007, p.69). 
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 Feurbach foi importante por proclamar o homem sensível real como o sujeito-

objeto de sua filosofia, mas não foi capaz de avançar na compreensão desse homem 

real. O autor falava apenas do homem como esse sendo um indivíduo sensível, abstraído 

de suas relações sociais reais e fora do tempo e do espaço.  

 Marx e Engels demonstram que o verdadeiro objeto da história deve ser os 

homens reais em sua atividade prática diária. Na crítica aos socialistas alemães, Marx e 

Engels se inquietam com o fato dos ditos socialistas preocuparem-se apenas com a 

questão do consumo, e deixam entrever qual a questão-chave que o pensamento deveria 

desvendar: 

Quando se parte da produção, tem que se preocupar com as condições de 
produção reais e com a atividade produtiva dos homens, mas quando se parte 
do consumo, pode-se passar despreocupadamente ao esclarecimento de que 
agora não se consome ‘humanamente’, e deixar tudo ficar no postulado do 
‘consumo humano’, da educação para o verdadeiro consumo e frases feitas 
do tipo, sem se preocupar o mínimo que seja com as circunstâncias de vida 
reais dos homens e sua atividade (MARX & ENGELS, 2007, p. 582). 

  

 Preocupar-se com o modo como os homens se relacionam socialmente na 

produção material não significa suprimir a subjetividade, e sim mostrar que a vida 

social inicia-se pela produção de necessidades e que o trabalho, enquanto atividade 

humana voltada para essa produção, é a atividade social elementar na qual a sociedade 

demonstra mais claramente o seu modo de vida e suas relações de poder. Como bem 

observa Lukács:  

O que está em jogo aqui são os homens, cujas capacidades, hábitos etc. 
tornam possíveis determinados modos de produção. Essas capacidades, 
porém, são, por seu turno, geradas sobre a base de modos de produção 
concretos. Essa constatação remete à teoria geral de Marx, segundo a qual o 
desenvolvimento essencial do ser humano é determinado pela maneira como 
ele produz (LUKÁCS, 2012, p. 336). 

 

 A produção deve, assim, ocupar o lugar central de qualquer teoria que vise à 

emancipação do homem. É na produção que se estabelece originariamente a alienação e 

dominação do homem sobre o homem. A visão do indivíduo apenas sob a perspectiva 

da identidade e da subjetividade, como se ele fosse uma “mônada” autossuficiente, é 

bastante favorável a uma interpretação liberal, na qual a sociedade é expressão da 

vontade de indivíduos pré-sociais.  
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 É preciso enfatizar, por outro lado, que o ser humano, para Marx, não é apenas 

um ser passivo e obediente aos seus impulsos, mas também um ser ativo. O pensamento 

de Feuerbach é considerado a-histórico porque ele adota um conceito de gênero humano 

esvaziado de temporalidade e isento de condicionamentos sociais, por isso ele pode 

considerar apenas a intuição sensível e desprezar o lado ativo do homem12. 

Na primeira das Teses sobre Feuerbach, escritas em conjunto com A Ideologia 

Alemã, Marx afirma:  

O principal defeito de todo materialismo até aqui (o de Feuerbach incluído) 
consiste no fato de que a coisa (Gegenstand) – a realidade, a sensualidade – 
apenas é compreendida sob a forma do objeto (Objekt) ou da contemplação 
(Anschauung); mas não na condição de atividade humana sensível, de práxis, 
não subjetivamente. Daí porque, em oposição ao materialismo, o modo ativo 
foi desenvolvido de modo abstrato pelo idealismo, que, naturalmente, não 
conhece a atividade vital e sensível como tal. Feuerbach quer objetos 
sensíveis, realmente distintos dos objetos do pensar; mas ele não compreende 
a atividade humana em si como atividade objetal (gegenständliche Tätigkeit). 
Por isso ele contempla, na Essência do Cristianismo, apenas o 
comportamento teórico como sendo aquele que é genuinamente humano, ao 
passo que a práxis apenas é compreendida e fixada em sua forma fenomênica 
judaica e suja. Por isso ele não entende o significado da atividade 
“revolucionária”, “prático-crítica” (MARX, 2007b, p. 27). 

 

Se Hegel pôde compreender o lado ativo apenas abstratamente, Feuerbach foi 

incapaz de pensar o lado ativo, e isso tem claras implicações em sua ausência de 

engajamento político, afinal, ele não é capaz de desenvolver uma atividade prática 

crítica porque compreende o mundo de maneira acrítica e mesmo a-histórica, na qual os 

homens são seres meramente passivos. Para Jesus Ranieri (2001, p.45), a filosofia de 

Feuerbach é um “materialismo de corte positivista”, e o seu objeto, o homem, não é 

considerado em sua progressão histórica.  

 Na tese V, Marx também explica os limites de Feuerbach: “Feuerbach, não 

satisfeito com o pensar abstrato, quer a contemplação; mas ele não compreende a 

sensualidade (Sinnlichkeit) como atividade prática, humano sensível 

(praktischemenschlich-sinnlicheTätigkeit)”(MARX, 2007b, p. 28). O problema de 
                                                           
12 “Em primeiro lugar, paixão é sofrimento, carência, limite. E nisto Marx acompanha Feuerbach que 
considerava que ‘um ser sem afecção é um não ser’. Mas paixão, para Marx, diferentemente de 
Feuerbach, também é vista como ‘a aspiração enérgica das faculdades humanas em direção ao seu 
objeto’. Nesse novo sentido, paixão é atividade, é movimento de dentro para fora, é impulso inerente à 
realização do homem” (FREDERICO, 1995, p. 190-191). 
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Feuerbach foi justamente a ausência de reflexão sobre a atividade humana. O homem 

para ele é esse indivíduo abstrato, que sente, que ama, que pensa. Já segundo a 

perspectiva marxista é a atividade do trabalho que cria as condições sob as quais 

emergem as demais faculdades humanas, a razão, a cultura e a sensibilidade, e com elas 

a possibilidade de emancipação.  

 O materialismo de Feuerbach, assim como todos os materialismos anteriores a 

Marx, é considerado contemplativo, e acerca deles a tese IX afirma: “O extremo ao qual 

chega o materialismo contemplativo, quer dizer, o materialismo que não compreende a 

sensibilidade na condição de atividade prática, é a contemplação dos indivíduos 

singulares e da sociedade civil (bürgerliche Gesellschaft)” (MARX, 2007b, p. 28). Em 

vez de observar as relações sociais de produção como um todo em processo, observando 

as suas contradições, o materialismo contemplativo detém-se a observar os indivíduos 

singulares, a exemplo da expressão literária do romantismo, caindo assim no puro 

subjetivismo abstrato. 

 E assim, através das críticas aos pensadores da sua época, partido de uma 

perspectiva política de busca pela transformação social, Marx e Engels elaboram em A 

Ideologia Alemã e nas Teses Sobre Feuerbach, uma teoria que observa a atividade 

social dos indivíduos no tempo presente. Tal proposta impõe aos autores o 

desenvolvimento de um método capaz de demonstrar, de um lado, as determinações 

sociais da produção e da distribuição das classes, e, por outro lado, observar como os 

indivíduos vivos trabalham e vivem nesse contexto determinado. Esse método será 

plenamente explicitado com a escrita de O Capital. 

 

 

1.4 – Pressupostos epistemológicos da crítica da economia política 

 

Para erguer sua monumental obra de crítica da economia política, Marx 

pressupõe um determinado método. A reflexão sobre o método da crítica da economia 

política se encontra, basicamente, em três obras de Marx: Contribuição para a Crítica 

da Economia Política, Grundrisse e O Capital.  
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Quero demonstrar aqui que os fundamentos epistemológicos da análise 

econômica é o trabalho enquanto atividade dos indivíduos vivos. A teoria social criada a 

partir da crítica da economia política não leva em conta apenas aspectos puramente 

objetivos ou quantificáveis, como é comum em muitas abordagens econômicas, ao 

contrário, Marx leva em conta, sobretudo, as condições de vida dos trabalhadores, 

partindo da atividade viva de indivíduos vivos. 

 

 

1.4.1 - O método da economia política 

 

Na obra “Contribuição à Crítica da Economia Política – Introdução”, Marx faz 

uma importante reflexão acerca do método da economia política, fundamental para 

entendermos os pressupostos epistemológicos da análise marxiana.  

Marx expõe um erro comum a Smith e Ricardo, que é supor uma natureza 

humana fixa e independente das suas relações sociais ou históricas. Ele chamou de 

robinsonadas essas concepções, nas quais os indivíduos teriam uma natureza pré-social, 

possível de ser determinada abstratamente13. 

O Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, seria esse indivíduo natural que mesmo 

isolado da sociedade possui características eminentemente sociais, como o egoísmo, a 

ganância, a razão, etc., como se essas características fossem naturais, e não 

historicamente determinadas (MARX, 2008a, p. 238). Diferentemente desses autores 

que, epistemologicamente partem dessa suposta natureza humana, Marx parte da 

produção material, tanto no sentido de que os indivíduos produzem a sociedade, como, 

em contrapartida, são produzidos por ela: 

Como os indivíduos produzem em sociedade, a produção de indivíduos, 
socialmente determinada é, naturalmente, o ponto de partida. O caçador ou o 
pescador particular e isolado, pelo qual começam Smith e Ricardo, pertence 
às triviais imaginações do século 18. São robinsonadas que não expressam, 
de nenhum modo, como se afigura aos historiadores da civilização, uma 

                                                           
13 “Naturalizar o que é apenas histórico, eis a censura principal que deve ser feita a Smith, Ricardo e os 
outros. Considerar como essência humana o que não é senão o produto de um certo ‘modo de comércio 
humano’, quer dizer, de certas relações sociais e de um certo modo de produção, este é o principal defeito 
desses autores” (COLLIN, 2008, p.52). 
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simples reação contra um refinamento excessivo e o retorno a uma vida 
primitiva mal compreendida (MARX, 2008a, p. 238). 

 

Para Marx, o homem é radicalmente um ser social, e esse indivíduo egoísta de 

que falam os economistas só pode existir como resultado da sociedade burguesa 

desenvolvida (MARX, 2008a, p. 239). Quando o objeto é a produção, como é o caso 

aqui, trata-se também da produção de “indivíduos sociais” em determinado estágio de 

desenvolvimento social, devendo o pesquisador deixar especificado de que período 

histórico (realidade concreta) se trata. 

No entanto, os diferentes estágios possuem determinações comuns e o primeiro 

passo é delimitá-las para só então adentrar as determinações específicas do período que 

se quer conhecer (MARX, 2008a, p. 239-240). Dessas determinações, comuns a 

qualquer sociedade, a principal delas é o trabalho, responsável não só pela produção de 

necessidades, mas também pela produção das relações sociais, que, por sua vez, 

determinam certos limites históricos à livre manifestação das capacidades humanas.  

A constatação ontológica de que o trabalho é a atividade que dá início ao 

processo de emancipação humana não significa que se trata de uma atividade 

plenamente livre, pois, como diz Lukács, “o sujeito só pode tomar como objeto de seu 

pôr de fim, de sua alternativa, as possibilidades determinadas a partir e por meio desse 

complexo de ser que existe independente dele” (LUKÁCS, 2013, p.76), ou seja, a 

liberdade humana de construir um mundo próprio está sempre circunscrita no conjunto 

de possibilidades abertas historicamente pela sociedade.  

A produção é sempre apropriação da natureza pelos homens, no entanto, a forma 

de apropriação varia ao longo da história. Ao contrário dos economistas burgueses, 

Marx não considera a propriedade privada uma condição de toda produção, a 

propriedade (apropriação) é uma categoria geral, e a propriedade privada é categoria 

específica (MARX, 2008a, p. 243). 

A economia política naturaliza o individualismo e a propriedade privada para 

afirmar a imortalidade das relações burguesas, graças a sua correspondência entre a 

organização social e a natureza humana. Marx, na contramão, afirma que a radical 

mutabilidade da vida humana e a capacidade humana de mudar as circunstâncias estão 

sempre presentes como possibilidades abertas de ação teleológica. 
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 Todavia, como desenvolver um método capaz de apreender o ser social em sua 

radical mutabilidade? Através de um conjunto de sínteses que tem como base, em 

última instância, desvendar a realidade vivida dos homens, em um dado contexto 

específico de determinações sociais.  

Embora o seu objeto seja o concreto, ou o empírico, o modo de apropriação 

desse objeto pelo pensamento não é imediato como no empirismo, haja vista que “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, embora seja o verdadeiro ponto de partida e, 

portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação” (MARX, 2008a, p. 

258). 

Em outras palavras, embora seja necessário fazer abstrações para compreender 

esse objeto, o objeto é o concreto e o real sensível. As abstrações são necessárias porque 

o próprio real sensível é síntese de múltiplas relações que precisam ser compreendidas 

em suas inter-relações, que se manifestam em tendências, expressas, por exemplo, nas 

categorias econômicas. 

Dentre as categorias econômicas mais importantes da sociedade moderna, 

destaca-se o conceito de riqueza, que se confunde com o conceito de propriedade 

privada. Nesse contexto, cada escola econômica corresponde a uma interpretação do 

que vem a ser a origem das riquezas. 

A trajetória percorrida pelas escolas econômicas em torno da questão sobre a 

origem das riquezas (propriedade) corresponde a uma trajetória histórica das condições 

concretas de trabalho e culmina com a descoberta de que o trabalho abstrato é a origem 

das riquezas. Dito de outra forma, o trabalho em geral, na sua simplicidade comum a 

tudo, é a origem de todo valor e riqueza. Essa constatação aparece pela primeira vez nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, como vimos acima, e se repete na Contribuição à 

Crítica da Economia Política. 

A conclusão advinda da história das doutrinas econômicas é que somente com a 

emergência histórica do trabalho assalariado torna-se possível descobrir que a origem 

das riquezas é o trabalho abstrato: “A indiferença em relação ao trabalho determinado 

corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos podem passar com 
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facilidade de um trabalho a outro e na qual o gênero determinado de trabalho é fortuito, 

e, portanto, lhes é indiferente” (MARX, 2008a, p. 263). 

Mesmo descobrindo que a essência das riquezas é o trabalho, os economistas 

tinham como foco a riqueza, e não sobre a atividade viva que cria essas riquezas. Em 

contraposição aos economistas, que partem da riqueza, Marx parte do trabalho, 

atividade sensível de indivíduos vivos. Como vivem? Quais as condições sociais a que 

estão submetidos? O ponto de partida deve ser a condição empírica dos indivíduos 

vivos, sua atividade vital. A crítica às condições de objetivação e estranhamento dos 

indivíduos vivos através do trabalho assalariado pressupõe esse ponto de partida, que 

por sua vez supõe as definições do trabalho enquanto atividade potencialmente livre. 

 

 

1.4.2 – Elementos epistemológicos em Grundrisse 

 

No livro intitulado Grundrisse, também encontramos importantes constatações 

sobre o método da crítica da economia política em Marx. Esses manuscritos são 

cadernos de estudos preparatórios para O Capital e esclarecem bastante acerca dos 

pressupostos epistemológicos que serão aplicados na obra definitiva14, ficando também 

nítido o papel do trabalho na elaboração desses pressupostos. 

Em Contribuição à Crítica da Economia Política, vimos que o indivíduo, tal 

como o conhecemos hoje, não é dado pela natureza como querem as robinsonadas, mas 

é produto do desenvolvimento histórico da divisão do trabalho. Nesse mesmo caminho, 

encontramos em Grundrisse a seguinte passagem: 

Quanto mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo, e por isso também 
o indivíduo que produz, aparece como dependente, como membro de um 
todo maior: de início, de maneira totalmente natural, na família e na família 
ampliada em tribo [Stamm]; mais tarde, nas diversas formas de comunidade 

                                                           
14 Vale notar que nos manuscritos reunidos sob o título de Grundisse, publicado no Brasil (MARX, 2011), 
encontramos quase que na íntegra os textos que compõe a Contribuição à Crítica da Economia Política. 
Portanto, a reflexão sobre a natureza histórica do indivíduo moderno em contraposição à sua 
naturalização está presente nas duas obras e marcam uma importante aplicação da tese da radical 
historicidade do homem, bem como a primazia dos indivíduos vivos sobre qualquer abstração. 
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resultantes do conflito e da fusão das tribos. Somente no século XVIII, com a 
‘sociedade burguesa’, as diversas formas de conexão social confrontam o 
indivíduo como simples meio para seus fins privados, como necessidade 
exterior (MARX, 2011, p. 40). 

 

É difícil para nós, que já nascemos em um contexto social de caráter 

individualista, não naturalizarmos essas condições, atribuindo a esse indivíduo um 

caráter a-histórico e percebendo a sociedade de mercado em perfeita sintonia com essa 

natureza. Essa tendência em fixar determinadas características e naturalizá-las constitui 

um dos maiores filões ideológicos do liberalismo. 

Tal perspectiva entende que a sociedade é resultado da vontade dos indivíduos, 

como se estes fossem anteriores à sociedade, e como se esta fosse resultado de um ato 

de vontade desses indivíduos pré-sociais. Os indivíduos, tais como os conhecemos hoje, 

são resultado de um longo processo histórico, são frutos das modificações que se dão 

dentro da sociedade e encarnam determinada forma de organização social.  

Partindo do pressuposto de que tanto os instrumentos quanto os produtos de 

consumo são atividade humana, Marx distingue trabalho objetivado e trabalho 

propriamente dito, entre o produto do trabalho e a atividade subjetiva que cria esse 

produto. Demonstrando como esses dois aspectos do trabalho se opõem dentro do 

capitalismo, ele afirma: 

A única coisa distinta do trabalho objetivado é o trabalho não objetivado, 
mas ainda se objetivando, o trabalho como subjetividade. Ou ainda, o 
trabalho objetivado, como trabalho presente no espaço, pode ser 
contraposto, como trabalho passado, ao trabalho presente no tempo. Como 
deve existir como trabalho no tempo, vivo, só pode existir como sujeito vivo, 
no qual existe como capacidade, como possibilidade; logo, como trabalhador. 
Por isso, o único valor de uso que pode constituir uma antítese ao capital é o 
trabalho {mais precisamente, trabalho que cria valor, trabalho produtivo (...)} 
(MARX, 2011, p. 212).  

 

A oposição apresentada por Marx é, a meu ver, bastante paradigmática. Pois só 

existe, em oposição ao trabalho objetivado, o trabalho como subjetividade, ao trabalho 

passado o trabalho presente, ao trabalho morto o trabalho vivo15. Nesse sentido, o 

                                                           
15 “Contra os economistas que falam dos diversos ‘fatores’ da produção de maneira indiferenciada, Marx 
opõe o fator objetivo da produção (os meios de produção) e o fator subjetivo, ‘ou seja, a força de trabalho 
em atividade’, e põe em evidência a irredutibilidade do segundo ao primeiro. (...) O ponto de partida da 
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capital enquanto a manifestação histórica específica do trabalho objetivo, passado e 

morto, capital em geral, só pode ser atualizado pelo trabalho subjetivo, presente e vivo, 

e também só por esse “sujeito vivo” ele pode ser suprassumido. 

O trabalho enquanto atividade humana produtiva é o ponto de partida para 

destrinchar os fenômenos sociais porque é a atividade criadora e recriadora das 

condições materiais e sociais que, por sua vez, fixam-se e determinam historicamente as 

condições e os limites à liberdade dos indivíduos. 

 Nas condições burguesas de produção ocorre um divórcio entre o trabalho morto 

e o trabalho vivo, na medida em que o trabalho morto é acumulado como capital e, 

enquanto tal, é propriedade privada, oposto direto do trabalho vivo e, consequentemente 

do sujeito vivo, o trabalhador: 

A separação da propriedade do trabalho aparece como lei necessária dessa 
troca entre capital e trabalho. O trabalho, posto como o não capital enquanto 
tal é: 1) trabalho não objetivado, concebido negativamente (no entanto 
objetivo; o próprio não objetivo em forma objetiva). Enquanto tal, o trabalho 
é não matéria-prima, não instrumento de trabalho, não produto bruto: 
trabalho separado de todos os meios e objetos de trabalho, separado de toda 
sua objetividade. O trabalho vivo existindo como abstração desses momentos 
de sua real efetividade (igualmente não valor): esse completo desnudamento 
do trabalho, existência puramente subjetiva, desprovida de toda objetividade. 
O trabalho como pobreza absoluta: a pobreza não como falta, mas como 
completa exclusão da riqueza objetiva. (...) Em outras palavras: não é uma 
objetividade situada fora da existência imediata do próprio indivíduo. 2) 
Trabalho não objetivado, não valor, concebido positivamente, ou 
negativamente concebida a si mesma, ele é a existência não objetivada, logo, 
não objetiva, a existência subjetiva do próprio trabalho. O trabalho não como 
objeto, mas como atividade; não como valor ele mesmo, mas como a fonte 
viva do valor. A riqueza universal, perante o capital, no qual ela existe de 
forma objetiva como realidade, como possibilidade universal do capital. 
Possibilidade que se afirma enquanto tal na ação (MARX, 2011, p. 229-230). 

 

Na passagem acima Marx distingue analiticamente trabalho como objetividade, 

valor, etc. do trabalho enquanto ele mesmo, atividade subjetiva dos indivíduos. A 

contradição entre o trabalho vivo subjetivo e o trabalho morto objetivado tem sua causa 

na forma capital, este transforma o trabalho vivo e com ele o ser humano vivo em 

pobreza absoluta, separando os meios de produção dos trabalhadores.  

                                                                                                                                                                          

produção se encontra, pois, do lado do fator subjetivo, da potência pessoal, ativa, do trabalhador” 
(COLLIN, 2008, p.120). 
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No capitalismo, o trabalho não tem como finalidade os próprios trabalhadores. A 

coisidade do ser social, sob a forma capital (que pressupõe a forma propriedade 

privada), torna o trabalhador desligado daquilo que ele mesmo cria, o resultado da 

produção não lhe pertence, assim como o capital que se torna cada vez mais poderoso. 

A criação volta-se contra a criatura, mas a criação devidamente encarnada na figura da 

classe dos proprietários do capital. 

 Ao mesmo tempo em que o trabalho enquanto atividade subjetiva torna-se 

pobreza absoluta, pois está completamente separado do trabalho objetivado, esse mesmo 

trabalho é a possibilidade universal da riqueza, é a condição de toda produção de valor. 

Sem o trabalho vivo dos sujeitos o capital se desgasta e perece. Encontra-se aqui o 

mistério da perpetuação do modo de produção capitalista, mas também a força que os 

trabalhadores possuem na medida em que reconheçam a dialética do trabalho sob as 

condições capitalistas. Se a atividade viva dos indivíduos reproduz as condições sociais, 

ela pode também superá-las no sentido de haver condições mais humanas. 

O método de análise de Marx não é um determinismo mecânico como querem 

alguns de seus críticos, pois, para ele, o elemento econômico principal é o elemento 

subjetivo, a atividade viva dos indivíduos vivos. Os pressupostos epistemológicos 

básicos da análise econômica estão na dialética do trabalho, no processo de objetivação. 

As relações econômicas objetivas são objeto de estudo para Marx, mas essas só são 

objetivas quando resultam da atividade subjetiva dos indivíduos vivos: 

Na medida em que o trabalho vivo, por sua efetivação no material, modifica 
o próprio material, uma modificação que, pela finalidade, determina o 
trabalho e sua atividade finalística – (uma modificação que não é, como no 
objeto inerte, o pôr da forma como algo exterior ao material, simples 
aparência evanescente de sua existência) –, o material é conservado sob 
determinada forma, a mudança de forma do material é submetida à finalidade 
do trabalho. O trabalho é fogo vivo, conformador; a transitoriedade das 
coisas, sua temporalidade, como sua conformação pelo tempo vivo (MARX, 
2011, p. 288). 

 

Para chegar então ao econômico enquanto objetividade separada da 

subjetividade e enquanto existência ativa, as condições materiais objetivas devem ser 

atualizadas pela atividade subjetiva. O mundo das relações econômicas aparece, sob as 

condições burguesas, de forma separada (externa) dos indivíduos vivos trabalhadores, 

mas só tem movimento pelo trabalho, atividade subjetiva desses indivíduos. Tal 



 

37 

 

constatação está longe de ser típica de um pensamento determinista, pois este 

caracteriza os homens como seres completamente determinados pelas circunstâncias 

externas independentes da ação humana16. 

É por isso que a atividade sensível humana chamada trabalho é ponto de partida 

epistemológico da crítica marxista: “o ser humano é produto do trabalho tanto quanto 

qualquer uma das máquinas construídas por sua atividade; e parece-nos que em todas as 

investigações econômicas ele deve ser considerado precisamente do mesmo ponto de 

vista” (MARX, 2011, p. 725). O objeto de estudo da crítica à economia política de Marx 

abrange tanto as condições objetivas quanto as condições subjetivas, e o elemento 

central onde subjetividade e objetividade se encontram e se condicionam é o trabalho. 

O trabalho comum, na sua forma mais universal e abstrata, é atividade humana 

de metabolismo com a natureza: “a economia política trata das formas específicas da 

riqueza ou, melhor dizendo, da produção de riqueza. O seu material, seja ele subjetivo, 

como trabalho, ou objetivo, como os objetos para satisfação de necessidades naturais ou 

históricas, aparece de início comum a todas as épocas da produção” (MARX, 2011, p. 

728). Somente essa abstração pode ser comum a todas as épocas, assim a permanência 

do trabalho deve conviver com uma enorme variação no que e no como se produz, e 

sobre essas diferenças recai o estudo de condições sociais específicas, a exemplo do 

estudo feito em O Capital. 

 

 

1.4.3 – Observações metodológicas d’O Capital 

 

 O objeto de estudo ao qual Marx dedicou a maior parte de sua vida, bem como a 

sua obra mais elaborada e acabada, é uma condição histórica específica, a saber, o modo 

de produção capitalista. No estudo de uma condição histórica específica, Marx se 

debruça inicialmente sobre a forma mais abrangente na qual os produtos do trabalho são 

transformados na sociedade capitalista, que é a mercadoria. Desse modo, podemos 

                                                           
16 “A economia, portanto, não forma a ‘infraestrutura’ que permite compreender as ‘superestruturas 
ideológicas’. O que está na base e que deve, pois, servir de ponto de partida para exposição, é a potência 
pessoal dos indivíduos, sua atividade, numa palavra, a prática” (COLLIN, 2008, p.122). 
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afirmar que a obra inicia pela mercadoria porque é esta a forma hegemônica que tomam 

os produtos do trabalho nessa condição histórica. 

O trabalho continua, então, sendo considerado um elemento-chave na síntese 

entre subjetividade e objetividade da vida social. Nesse sentido, Denis Collin é bastante 

preciso quando afirma que: 

A identificação entre o que é material e o que é subjetivo percorre todo o 
texto de O Capital. Segundo o que é afirmado na primeira tese sobre 
Feuerbach, ele parte da compreensão da atividade prática dos indivíduos. 
Contra o materialismo antigo, trata-se de captar a realidade ‘como atividade 
sensivelmente humana, como prática’ e, portanto, ‘de maneira subjetiva’. A 
ciência exibe as formas gerais, mas, para Marx, a matéria que corresponde a 
essas formas gerais é simplesmente a subjetividade dos indivíduos (COLLIN, 
2008, p.120). 

 

O estudo sobre a economia política de Marx não se limita à apreensão abstrata 

das leis econômicas objetivas. As análises de O capital são perpassadas pela 

preocupação com as condições de vida dos indivíduos, e pressupõem, com isso, uma 

herança filosófica mais geral sobre a condição humana.  

 O Capital não é uma obra apenas preocupada em compreender objetivamente as 

leis que regem a produção capitalista, mas também em mostrar as consequências 

desumanas dessas leis, na prática. Por isso, além de abstrações, Marx usa relatos de 

pessoas reais que conviveram com a situação dos trabalhadores de sua época. Há uma 

verdadeira historiografia das condições das classes trabalhadoras inglesas, fazendo 

transparecer ao leitor, mesmo distante no tempo e no espaço, uma realidade concreta e 

específica, cabendo a esse leitor perceber os traços em comum com o seu próprio 

contexto, bem como perceber o caráter desumano do capitalismo. 

 Esse caráter geral das condições capitalistas, tão geral que dá a Marx a 

possibilidade de falar de algo tendencialmente universal (o modo de produção 

capitalista) através de um exemplo particular (A Inglaterra na década de 1850 e 1860), é 

fruto da ação de determinadas leis econômicas oriundas da forma mercadoria dos 

produtos do trabalho. Tais leis possuem um poder coercitivo sobre os indivíduos ao 

ponto de agirem como “leis naturais”: 

Intrinsecamente, a questão que se debate aqui não é o maior ou o menor grau 
de desenvolvimento dos antagonismos sociais oriundos das leis naturais da 
produção capitalista, mas essas leis naturais, estas tendências que operam e se 
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impõem como férrea necessidade. O país mais desenvolvido não faz mais do 
que representar a imagem futura do menos desenvolvidos (MARX, 1985a, p. 
5). 

 

É claro que o que Marx está entendendo aqui por leis naturais são na verdade 

leis sociais específicas das sociedades de mercado, consideradas naturais por analogia, 

dada a espontaneidade com a qual elas se impõem. É importante notar que o autor 

reconhece a existência de determinadas leis sociais objetivas, sobretudo quando se trata 

da produção de mercadorias. Nesse sentido, David Harvey é bastante esclarecedor 

quando entende que “no interior de toda a confusão do mercado, o tempo de trabalho 

socialmente necessário para a sua produção [da mercadoria] se impõe com a força de 

uma lei natural reguladora, tal como a lei da gravidade se impõe quando uma casa 

desaba sobre a cabeça de alguém” (HARVEY, 2013, p. 150). 

Esse paralelo entre gravidade e valor é interessante: ambos são relações, e não 

coisas, e ambos têm de ser conceituados como imateriais, porém reais e objetivos. 

Objetividade não é o mesmo que materialidade, assim como um conceito não é o 

mesmo que a realidade empírica. Por isso Marx usa categorias sociais, como no caso 

das classes, para se referir a uma determinada condição social a partir da posição 

ocupada na produção. O conceito de classe não é usado aqui para denotar uma condição 

subjetiva de indivíduos específicos: 

Uma palavra para evitar possíveis equívocos. Não foi róseo o colorido que 
dei às figuras do capitalista e do proprietário de terras. Mas, aqui, as pessoas 
só interessam na medida em que representam categorias econômicas, em que 
simbolizam relações de classe e interesses de classe. Minha concepção do 
desenvolvimento da formação econômico-social como um processo histórico 
natural exclui, mais do que qualquer outra, a responsabilidade do indivíduo 
por relações, das quais ele continua sendo, socialmente, criatura, por mais 
que, subjetivamente, se julgue acima delas (MARX, 1985a, p. 6). 

  

De acordo com a passagem acima, podemos observar que o uso de categorias 

econômicas abstratas, como o conceito de classe, não implica numa tentativa de reduzir 

a subjetividade dos indivíduos às determinações econômicas. A preocupação de Marx 

nesse momento não é definir a subjetividade a partir da economia, mas entender as 

contradições sociais mais amplas de um modo de produção específico. O fato de as 

condições sociais objetivas serem a base de determinadas formas de subjetividade não 
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implica resumir esta última à primeira, e julgar com base nesse fato a subjetividade 

plena de todos os indivíduos. 

 O método utilizado em O Capital se expõe também na sua ordem de 

apresentação. No início, procede-se a uma reflexão abstrata e de caráter mais lógico que 

propriamente histórico (embora corresponda ao desenvolvimento histórico) dos 

elementos fundamentais da sociedade capitalista, a mercadoria e o dinheiro, na primeira 

parte, e transformação do dinheiro em capital na segunda parte.  

Na terceira seção, intitulada A produção da mais valia absoluta, ocorre uma 

transição entre a análise lógica abstrata dos elementos da sociedade moderna para uma 

análise qualitativa de uma situação concreta, com a observação do contexto social 

específico da Inglaterra na década de 1860. Nessa segunda etapa, as principais fontes de 

pesquisa são relatos de inspetores de fábrica e de trabalhadores para ilustrar as 

consequências da mais-valia.  

O capitalismo tende a separar os elementos objetivos (matéria e instrumentos) do 

elemento subjetivo (atividade, ou trabalho vivo). Os elementos objetivos são chamados 

de capital constante, e o subjetivo é denominado de capital variável. A nomenclatura 

usada deixa entrever que não só a matéria-prima e os instrumentos, mas o próprio 

trabalho é apropriado pelo capitalista nesse estágio de produção. 

Se o pesquisador pretende elaborar um saber sobre a sociedade de uma 

perspectiva crítica, é da base material que ele deve partir. Base material quer dizer os 

meios ou instrumentos de produção (com o que se produz) e a atividade de produção 

(como se produz e sob quais relações está submetido) num dado contexto histórico. 

Esses elementos são inerentes ao trabalho e confirmam que toda teoria crítica deve 

começar pela atividade humana sensível, para entender um contexto social em sua 

totalidade, enquanto forma de vida. Tendo como pressuposto o potencial para a 

liberdade que se manifesta no homem originalmente no trabalho. 

 

 

 

 



 

41 

 

1.5 – O duplo aspecto do trabalho nas mercadorias 

 

O Capital não é uma obra especificamente econômica, ela reúne abordagens que 

podem ser consideradas como pertencentes a várias disciplinas, como economia, 

história, filosofia, antropologia, sociologia, política e até mesmo ao direito. Não à toa, a 

obra está presente em todas as chamadas ciências humanas. No papel de cientista social, 

o que busco aqui é demonstrar de que maneira o trabalho constitui uma base 

epistemológica fundamental de uma teoria social que tem como finalidade a libertação 

efetiva dos homens.  

Nesta seção, faremos uma análise dos primeiros capítulos de O Capital vol. I, 

nos quais se fundamentam os pressupostos para a compreensão de toda a obra. Para 

discutir a essência da mercadoria Marx fundamenta duas dimensões do trabalho, 

trabalho útil e trabalho abstrato.  

 

 

1.5.1 – Trabalho útil 

 

 O conceito de trabalho útil trata da dimensão concreta do trabalho, ou seja, visa 

caracterizar o trabalho na sua manifestação particular. O trabalho útil do tecelão é tecer, 

seu resultado é o tecido; o trabalho do agricultor é preparar a terra, plantar e colher, o 

resultado é a colheita. É o trabalho visto da perspectiva qualitativa, e, nesse sentido, está 

presente em todas as formas sociais. 

No capítulo V d’O Capital, o processo de trabalho útil é definido como a ação 

humana mais universal, marcando a fronteira entre o mundo humano e o mundo animal: 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha 
executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um 
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-
la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já 
existia antes na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o 
material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha 
conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de 
operar e ao qual tem de subordinar sua vontade (MARX, 1985a, p. 202). 
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Aquilo que distingue os homens dos outros seres vivos é a capacidade de agir de 

modo teleológico, ou seja, de propor finalidades em seu cérebro e exteriorizá-las através 

do trabalho. O trabalho, nessa definição universal, expressa a peculiaridade humana, o 

modo específico como essa espécie realiza a síntese com a natureza. A especificidade da 

atividade humana de síntese com a natureza está justamente no fato de que os homens 

elaboram em sua mente a sua ação antes de realizá-la e, a partir dessa prévia ideação, 

eles devem submeter a sua vontade para tornar aquilo real, envolvendo, portanto, o 

domínio de si mesmo e alguma forma de disciplina. 

Isso significa que, desde a definição mais geral e universal, o trabalho não 

aparece como uma categoria econômica que venha a supor alguma determinação 

externa e mecânica sobre a vida humana. Ao contrário, o trabalho é justamente a 

atividade que confere ao homem a liberdade de determinar as suas próprias finalidades, 

sendo por isso considerado uma ação teleológica, ou seja, uma ação com respeito a fins 

predeterminados e, por isso, atividade da liberdade.  

Ao transformar a natureza, os homens transformam a si mesmos, como diz 

Lukács (2013, p. 593): “O pôr teleológico no processo do trabalho, a necessidade de 

antecipar em pensamento os resultados do trabalho já antes de sua efetuação, significa 

uma transformação do homem inteiro, inclusive sua sensibilidade original, de origem 

biológica”. Essa definição é a mais abstrata, pois não se está levando em conta ainda os 

fatores que impedem a realização plena dessa liberdade. 

O trabalho nunca é completamente livre, pois os homens encontram sempre 

determinadas circunstâncias que limitam essa liberdade, todavia é somente através dele 

que os homens criam as condições para a sua libertação das cadeias causais. Ao criar as 

suas próprias condições de vida através do trabalho, os homens desenvolvem as suas 

capacidades, muito além da mera satisfação de necessidades biológicas. Karel Kosik 

percebe claramente as implicações dessa ontologia para a investigação das sociedades: 

O trabalho, na sua essência e generalidade, não é atividade laborativa ou 
emprego que o homem desempenha e que, de retorno, exerce uma influência 
sobre a sua psique, o seu habitus e o seu pensamento, isto é, sobre esferas 
parciais do ser humano. O trabalho é um processo que permeia todo o ser do 
homem e constitui a sua especificidade. Só o pensamento que revelou que no 
trabalho algo de essencial acontece para o homem e o seu ser, que descobriu 
a íntima, necessária conexão entre os problemas “o que é o trabalho” e “quem 
é o homem”, pôde também iniciar a investigação científica do trabalho em 
todas as suas formas e manifestações (e, portanto, também a investigação da 
problemática econômica do trabalho), e bem assim a investigação da 
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realidade humana em todas as suas formas e manifestações (KOSIK, 1976, p. 
180). 

 

A partir desse fundamento universal, Marx pôde compreender as formas 

históricas e ainda perceber as barreiras sociais à libertação humana. Para entender ainda 

melhor cada realidade histórica, Marx decompõe o trabalho em três elementos 

indispensáveis: “1) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 2) a 

matéria a que se aplica, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de 

trabalho” (MARX, 1985a, p. 202).  

 O trabalho é uma atividade de objetivação de uma vontade direcionada a um 

fim, incorpora-se à matéria com a ajuda de instrumentos, transformando-a para 

satisfazer determinada intenção. O resultado dessa atividade é o produto, que, por sua 

vez, é trabalho fixado, objetivado: “O trabalho está incorporado ao objeto sobre que 

atuou. Concretizou-se e a matéria está trabalhada. O que se manifesta em movimento, 

do lado do trabalhador, se revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado do 

produto. Ele teceu e o produto é um tecido” (MARX, 1985a, p. 205). E assim Marx 

entende o trabalho como objetivação da subjetividade. 

Como bem afirma o professor Mauro Castelo Branco de Moura, o trabalho como 

produtor de coisas úteis marca o caráter geral do trabalho enquanto objetivação da 

subjetividade: 

Além de porta metodológica para a heurística de qualquer figura histórica da 
socialidade humana, o processo de trabalho, enquanto produtor de valores de 
uso, condição natural e eterna da vida humana, permite, ademais, um acesso à 
subjetividade do ser social. O processo de trabalho é a objetivação da 
subjetividade humana, efetivação daquilo que antes estava (pré) figurado 
apenas subjetivamente (MOURA, 2004, p.151). 

 

O trabalho que produz valores de uso é o trabalho visto da perspectiva 

qualitativa de atividade que produz determinados objetos úteis, de acordo com as 

condições históricas encontradas. É uma condição eterna do homem de elaborar a sua 

vida material. Trata-se do elemento mais universal da condição humana, considerando-

se que é atividade necessária à sua existência, mas também se refere à peculiaridade de 

cada trabalho específico que visa produzir objetos específicos. 
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1.5.2 – Trabalho abstrato  

 

 O trabalho abstrato é o trabalho em sua dimensão quantitativa, abstraído de todas 

as diferenças que dizem respeito ao caráter útil e específico da atividade. À parte isso, 

resta apenas a qualidade de dispêndio de força humana de trabalho. Todos os trabalhos 

qualitativamente distintos possuem em comum o fato de serem “dispêndio humano 

produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc. (...) O valor da mercadoria representa 

o trabalho humano simplesmente, dispêndio de trabalho humano em geral” (MARX, 

1985a, p.51): 

Trabalho humano mede-se pelo dispêndio da força de trabalho simples, a 
qual, em média, todo homem comum, sem educação especial, possui em seu 
organismo. O trabalho simples médio muda de caráter com os países e 
estágios de civilização, mas é dado numa determinada sociedade. Trabalho 
complexo ou qualificado vale como trabalho simples potenciado ou, antes, 
multiplicado, de modo que uma quantidade dada de trabalho qualificado é 
igual a uma quantidade maior de trabalho simples (MARX, 1985a, p. 51). 

 

O valor é, portanto, uma medida quantitativa que equaliza socialmente os 

trabalhos úteis e configura nas mercadorias uma maneira de compará-las e trocá-las a 

partir da quantidade de trabalho abstrato nelas contido. Tal condição de equivalência só 

pode existir na época em que os produtos do trabalho são hegemonicamente trocados 

como mercadorias. 

 O valor de uso das mercadorias é a própria riqueza material e esta pode 

aumentar ou diminuir com a mesma quantidade de trabalho, de acordo com as variações 

na produtividade. Se a produtividade do trabalho aumenta, por exemplo, com a 

introdução de máquinas, tens maior número de mercadorias produzidas com a mesma 

quantidade de trabalho. 

  O valor, no entanto, não se altera se não alterar a quantidade de trabalho gasta. 

Em outras palavras, uma mesma quantidade de trabalho abstrato pode fornecer distintas 

quantidades de valores de uso, mas sempre fornecerá um mesmo valor numa dada 

sociedade, pois valor é a quantidade de trabalho abstrato contido na mercadoria: “uma 

vez que a produtividade pertence à forma concreta, útil de trabalho, não pode ela influir 

mais no trabalho quando abstraímos a sua forma concreta, útil” (MARX, 1985a, p. 53). 
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Resumindo o duplo aspecto do trabalho contido nas mercadorias, Marx afirma: 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 
sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, 
cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de 
força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, 
nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores de uso (MARX, 
1985a, p. 54). 

  

O trabalho, que na sua condição de produtor de coisas úteis, é considerado o 

elemento primordial no vir a ser do homem, elemento intrínseco à condição humana, 

ganha agora mais um ponto de relevância. O trabalho visto da maneira mais simples, 

como dispêndio de força humana, é a verdadeira origem do valor das mercadorias: 

“Esse algo em comum”, argumenta Marx, “não pode ser uma propriedade 
geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das 
mercadorias” (115). Isso leva a uma mudança significativa no argumento. 
Marx é descrito em geral como um materialista empedernido, se não 
fundamentalista. Tudo tem de ser material para ser considerado real, mas ele 
nega que a materialidade das mercadorias seja capaz de nos dizer alguma 
coisa sobre aquilo que as torna comensuráveis (HARVEY, 2013, p. 27). 

 

É interessante perceber que o elemento mais abstrato é também o mais simples, 

e que a fonte do valor das mercadorias – fator fisiológico e existencial da vida humana – 

recai sobre a atividade dos indivíduos considerada de maneira indiferenciada. O 

trabalho abstrato resume-se no fato de que: “por mais que difira os trabalhos úteis ou as 

atividades produtivas, a verdade fisiológica é que são funções do organismo humano, e 

cada uma dessas funções, não importa a forma ou o conteúdo, é essencialmente 

dispêndio do cérebro, dos nervos, músculos, sentidos etc. do homem” (MARX, 1985a, 

p.80). A mais plena abstração do trabalho é esta que o reduz a “dispêndio de cérebro, 

nervos, músculos, sentidos, etc. do homem”, ou seja, é a pura energia subjetiva dos 

indivíduos, direcionada a fins previamente determinados e que constitui a fonte de todo 

valor. 

 Somente na sociedade moderna, com a generalização da forma mercadoria dos 

produtos do trabalho, é que vem à tona o elemento comum nos distintos trabalhos 

(MARX, 1985a, p.58). Aristóteles chegou a descobrir a necessidade da igualdade nas 

relações de troca, mas não foi capaz de descobrir sobre que fundamento repousava essa 

igualdade, haja vista que vivia numa sociedade escravista que o condicionava a ver no 

trabalho um elemento de desigualdade. 
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 O trabalho é o ponto de partida epistemológico crucial para se compreender 

qualquer sociedade. Nas condições modernas de produção, ele aparece sob dois 

aspectos, o útil ou qualitativo, e o abstrato ou quantitativo. 

 

1.5.3 – Fim do trabalho? 

 

No final do século XX, proliferaram-se as teses sobre o fim do trabalho. Dessas, 

destaco a de André Gorz, por ser este autor de grande influência sobre a esquerda 

europeia, e por dialogar diretamente com algumas das principais teses marxistas sobre o 

trabalho.  

Gorz argumenta que o tipo de trabalho que levou os pensadores clássicos da 

economia política a optarem pela teoria valor-trabalho mudou profundamente: “o 

trabalho abstrato simples, que, desde Adam Smith, era considerado como a fonte de 

valor, é agora substituído pelo trabalho complexo. O trabalho de produção material, 

mensurável em unidades de produtos por unidades de tempo, é substituído por trabalho 

dito imaterial, ao qual os padrões clássicos de medida não podem mais se aplicar” 

(GORZ, 2005, p. 15). 

Segundo Gorz, as condições que levaram os pensadores clássicos, e com eles 

Karl Marx, a defenderem que o trabalho é a verdadeira fonte de valor foi o 

aparecimento histórico do trabalho manual repetitivo e substituível como principal força 

produtiva. A partir da década de 1970, o trabalho repetitivo (chamado por Gorz de 

trabalho abstrato) praticamente se extinguiu, e a principal força produtiva passou a ser o 

conhecimento, como é posto em O Imaterial: 

O conhecimento (knowledge) é considerado como a “força produtiva 
principal” e a principal fonte de riqueza. “O trabalho em sua forma imediata”, 
mensurável e quantificável, deverá, por consequência, deixar de ser a medida 
da riqueza criada. Esta “dependerá cada vez menos do tempo de trabalho e da 
quantia de trabalho fornecida”; ela dependerá cada vez mais “do nível geral 
da ciência e do progresso da tecnologia”. “O trabalho imediato e sua 
quantidade não mais aparecem como o principal determinante da produção”, 
mas então apenas “como um momento indispensável, porém subalterno em 
relação à atividade científica em geral”. O “processo de produção” não 
poderá mais ser confundido com um “processo de trabalho” (GORZ, 2005, p. 
15-16).  
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O argumento de Gorz considera trabalho abstrato na sua manifestação específica 

e, portanto, concreta, na medida em que qualifica trabalho abstrato como trabalho 

repetitivo e substituível. Esse trabalho “abstrato” descrito por Gorz é o trabalho típico 

das manufaturas e fábricas do século XIX. No entanto, o trabalho abstrato é justamente 

a abstração das suas manifestações sensíveis e qualitativas. Ao trabalho abstrato não 

importa se é simples ou complexo, pois sua transformação sensível não afeta a sua 

condição. 

Por outro lado, o trabalho abstrato nunca foi mensurável como pretende Gorz, 

tanto que ele só se manifesta como valor de troca, que não é o mesmo que valor. Por 

esse motivo, acredito que a sociedade atual não elimina o trabalho abstrato, mas apenas 

causa modificações no trabalho concreto, como é da natureza do processo histórico 

sempre modificar as formas de trabalho concreto. O trabalho abstrato é indiferente à 

forma e, portanto, não perde a sua importância com as modificações concretas. Não 

importa de que maneira o trabalho é feito, importa o fato de ser dispêndio de músculos, 

nervos, cérebros etc. Gorz confunde o trabalho concreto com o trabalho abstrato em sua 

ânsia em decretar o “fim do trabalho”. 

Fica evidente aqui a confusão entre trabalho abstrato e trabalho concreto, entre 

valor e valor de uso. A fonte de riqueza nunca foi para Marx o trabalho abstrato, este 

constitui sim a fonte de valor das mercadorias, que não é o mesmo que riquezas, 

quantitativamente falando. A fonte das riquezas é o trabalho concreto. As passagens de 

Grundrisse, usadas com frequência por Gorz, falam da dimensão concreta do trabalho e 

não da dimensão abstrata, tanto que, com tais afirmações, Marx não conclui pela 

exclusão do trabalho abstrato como fonte de valor, mas apenas pela diminuição relativa 

do trabalho concreto enquanto força produtiva em relação ao capital constante. De 

modo geral, Gorz usa passagens de Marx para afirmar que o trabalho abstrato não é 

mais fonte de valor. 

Ricardo Antunes percebe bem o erro de Gorz ao demonstrar que as mudanças 

qualitativas no mundo do trabalho não eliminam o trabalho abstrato como fonte de valor 

numa sociedade produtora de mercadorias. O trabalho abstrato só deixaria de ser a fonte 

do valor numa outra lógica societal. 
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A tendência apontada por Marx – cuja efetivação plena supõe a ruptura em 
relação à lógica do capital – deixa evidenciado que, enquanto perdurar o 
modo de produção capitalista, não pode se concretizar a eliminação do 
trabalho como fonte criadora de valor, mas, isto sim, uma mudança no 
interior do processo de trabalho, que decorre do avanço científico e 
tecnológico e que se configura pelo peso crescente da dimensão mais 
qualificada do trabalho, pela intelectualização do trabalho social 
(ANTUNES, 2011, p. 55). 

 

Assim o autor conclui que não há perda de centralidade do trabalho no universo 

da produção de mercadorias como queria André Gorz.  

Ao contrário daqueles autores que defendem a perda da centralidade da 
categoria trabalho na sociedade contemporânea, as tendências em curso, quer 
em direção a uma maior intelectualização do trabalho fabril ou ao incremento 
do trabalho qualificado, quer em direção à desqualificação ou à 
subproletarização, não permitem concluir pela perda desta centralidade no 
universo de uma sociedade produtora de mercadorias. Ainda que 
presenciando uma redução quantitativa (com repercussões qualitativas) no 
mundo produtivo, o trabalho abstrato cumpre papel decisivo na criação de 
valores de troca. As mercadorias geradas no mundo do capital resultam da 
atividade (manual e/ou intelectual) que decorrem do trabalho humano em 
interação com os meios de produção. A “diminuição do fator subjetivo do 
processo de trabalho em relação aos fatores objetivos” ou “o aumento 
crescente do capital constante em relação ao variável” reduz relativamente, 
mas não elimina, o papel do trabalho coletivo na produção de valores de 
troca (ANTUNES, 2011, p.79). 

 

O argumento de André Gorz para defender que o trabalho não é mais um 

conceito importante falhou porque está baseado numa confusão entre trabalho concreto 

e trabalho abstrato e no exagero em relação às mudanças pós década de 1970 na Europa. 

As transformações qualitativas do trabalho são exacerbadas para sugerir uma mudança 

radical de paradigma. Enquanto isso, questões econômicas e trabalhistas são 

monopolizadas pela tecnocracia neoliberal. 
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1.6 – Subjetividade x objetividade: polêmica sobre o “determinismo econômico” 

 

No presente capítulo vimos, ao longo das obras de Marx, como o trabalho se 

apresenta como uma categoria fundamental de sua teoria social crítica. Trata-se do 

ponto de partida das análises sociais, isso se essa análise se pretender crítica. Se 

quisermos conhecer os homens, devemos levar em conta o que eles fazem e como eles 

organizam a sua atividade prática. 

Marx concebe o trabalho como a atividade que marca, primordialmente, a 

fronteira entre o mundo animal e o mundo humano, como bem percebeu Lukács: 

Somente no trabalho, no pôr do fim e de seus meios, com um ato dirigido por 
ela mesma, com o pôr teleológico, a consciência ultrapassa a simples 
adaptação ao ambiente e executa na própria natureza modificações que, para 
os animais, seriam impossíveis e até mesmo inconcebíveis. O que significa 
que a realização torna-se um princípio transformador e reformador da 
natureza, a consciência que impulsionou e orientou tal processo não pode ser 
mais, do ponto de vista ontológico, um epifenômeno. E é essa constatação 
que distingue o materialismo dialético do materialismo mecanicista. Com 
efeito, este último reconhece como realidade objetiva tão somente a natureza 
em sua legalidade (LUKÁCS, 2013, p.52). 

 

O trabalho é marcado, sobretudo, pelo potencial teleológico conferido aos 

homens, ou seja, à possibilidade de estabelecer os fins conscientemente. Esse é o 

primeiro passo para a possibilidade da liberdade. No entanto, essa liberdade é concreta e 

se conecta sempre a um conjunto de causalidades, não existe liberdade absoluta, nem 

muito menos o domínio de uma teleologia universal. 

Marx rompe assim com a tradicional oposição no campo filosófico entre 

liberdade e causalidade (ou necessidade), como bem percebe Ricardo Antunes quando 

diz que “falar em teleologia no processo de trabalho não significa, evidentemente, 

conceber um teleologismo que afirma o domínio universal do finalismo, uma teleologia 

dominando a história. Há, ao contrário, no plano do trabalho, uma unidade inseparável 

entre teleologia e causalidade” (ANTUNES, 2011, p.143). 

 O fato de não haver um determinismo econômico automático, há sim um 

conjunto de possibilidades concretas, contextos específicos, enquanto conjunto de 

causalidades. Por outro lado, há um conjunto de indivíduos vivos, com a capacidade de 
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agir teleológico. Da síntese entre as condições de possibilidades materiais e a ação dos 

indivíduos potencialmente livres é que se realiza a vida social. 

No livro 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Marx sintetiza de maneira genial 

essa relação contraditória entre liberdade dos homens e os limites historicamente 

objetivos dessa liberdade: “os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 

segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas 

circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 

2008a, p. 207). 

Não há determinação absoluta assim como não há liberdade absoluta, mas 

liberdade sob determinadas circunstâncias históricas que os indivíduos não escolheram, 

mas encontraram dadas. Tratam-se não só de circunstâncias econômicas, mas também 

de circunstâncias culturais, políticas e ideológicas. Determinado estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas, determinadas relações sociais e relações de 

poder, e, também, determinadas formas de pensar. As circunstâncias tomadas em todos 

esses aspectos é a matéria que circunscreve os limites da liberdade humana. 

 O trabalho enquanto atividade subjetiva de objetivação é um conceito-chave 

para o entendimento da realidade humana no método marxiano. Nele podemos 

encontrar uma fecunda reflexão sobre determinação social, e entendermos porque Marx 

escreveu obras tão distintas como Manuscritos Econômico-Filosóficos, 18 de Brumário 

de Luís Bonaparte e O Capital, sem contradizer o seu método e sua coerência interna. 

Podemos perceber através desse retorno às teorias de Marx que não há a 

determinação de uma esfera particular da vida social sobre todas as demais esferas 

sociais em seus mínimos detalhes. No entanto, interpretações como as de Josué da 

Silva, que afirmam que: “apesar desses interessantes insights, perceptíveis, sobretudo 

nos trabalhos empíricos de Marx, todo esforço teórico fica comprometido por causa da 

forte tendência a reduzir as atividades práticas às técnicas” (SILVA, 2008, p. 45), 

continuam se apresentando como verdades incontestáveis. 

Nem nos primeiros escritos nem nas obras de maturidade Marx expõe uma 

determinação automática dos homens pela economia, muito menos uma tendência em 

reduzir atividades práticas às técnicas. A própria noção marxiana de produção é 

completamente distinta das determinações mecânicas das ciências naturais. As relações 
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materiais humanas implicam, de antemão, o uso de qualidades como a consciência e a 

vontade. 

 Na obra Para uma Ontologia do Ser Social, Lukács define bem o trajeto de 

Marx em direção a uma perspectiva cada vez mais concreta do conhecimento, que não 

significa uma adesão a qualquer espécie de economicismo: 

Temos, portanto, que no trajeto de desenvolvimento do jovem Marx se 
delineia com clareza aquele direcionamento no rumo da concretização cada 
vez maior das formações, das conexões etc. do ser social, que, justamente em 
sentido filosófico, alcançará seu ponto de inflexão nos seus estudos 
econômicos. Essas tendências encontram sua primeira expressão adequada 
nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, cuja originalidade inovadora reside, 
não menos importante, no fato de que, pela primeira vez na história da 
filosofia, as categorias econômicas aparecem como as categorias da produção 
e da reprodução da vida humana, tornando assim possível uma exposição 
ontológica do ser social sobre bases materialistas. Mas o fato de a economia 
ser o centro da ontologia marxiana não significa, absolutamente, que sua 
imagem do mundo seja fundada no “economicismo” (LUKÁCS, 2012, p. 
284-285). 

 

Se os homens são determinados por relações econômicas e estas são 

completamente externas às demais esferas da atividade humana, qual o sentido de 

acreditar e participar da luta política? Através do estudo da categoria trabalho 

percebemos claramente como a atividade humana realiza continuamente sínteses entre o 

ideal e o material, o subjetivo e o objetivo. Essa dialética do trabalho abre a cada 

instante um leque de possibilidades de libertação, muito embora outros tantos de 

dominação.  

No capitalismo, a atividade subjetiva alimenta a cada momento o poder 

econômico estranho que domina a atividade humana e, ao mesmo tempo, é a atividade 

subjetiva que pode libertar os trabalhadores do peso exercido sobre eles. Mas essa 

atividade subjetiva não é apenas a atividade do pensamento como pretendiam os novos 

hegelianos, mas a união e a luta contra a classe que se beneficia da exploração. 

A atividade subjetiva precisa objetivar-se (efetivar-se) para se tornar real. O 

materialismo de Marx consiste no reconhecimento da materialidade (naturalidade) do 

ser humano. A realidade existe independentemente da nossa imaginação. 

Todavia a sociedade é produto da atividade humana e como tal não pode ser 

determinada mecanicamente, como ocorre nas ciências naturais, pois há de se 
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considerar a possibilidade de mudança e transformações. O real das sociedades humanas 

é material, mas esse material é síntese entre liberdade e as circunstâncias, síntese essa 

realizada a cada ato de trabalho dos indivíduos. Por isso, a dialética do trabalho é 

fundamental para entendermos a ontologia marxiana e, por meio dela, a sua 

epistemologia.  

Com essas bases, Marx é capaz de criticar as condições da sociedade moderna 

com riqueza de detalhes e, além disso, vislumbrar nessa realidade os potenciais de 

libertação abertos por tal conjunto de causalidades, e as barreiras que impedem que 

essas potências se tornem ato, dando aos homens uma ferramenta teórica 

transformadora e libertadora. 
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CAPÍTULO II – TRABALHO E ESTRANHAMENTO  

 

 O capítulo anterior faz uma investigação sobre a função ontológica e 

epistemológica da categoria trabalho na teoria social elaborada por Karl Marx. Vimos 

que desde a escrita dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, em 1844, o autor 

pressupõe sempre a atividade prática humana, o trabalho, como o ponto de partida de 

sua análise da sociedade, tendo em vista que trabalho é tanto fonte da objetividade do 

ser social que se quer compreender, quanto a própria atividade subjetiva dos indivíduos, 

atividade esta que ao mesmo tempo em que está submetida a condições externas é ela 

mesma a criadora dessas condições. 

 O trabalho, na medida em que é um agir teleológico – ou seja, uma ação que visa 

realizar objetivos planejados previamente – envolve, por natureza, potências que 

distinguem os homens dos demais seres vivos, dando apenas àqueles a possibilidade de 

serem livres. Somente os homens podem transcender os limites inconscientes da 

natureza e fazer do mundo exterior a manifestação de suas potencialidades. De modo 

geral, o conceito de trabalho que tratamos no capítulo anterior designa precisamente 

essa atividade especificamente humana. 

Contudo, as potencialidades humanas desenvolvem-se de maneira contraditória, 

pois elas só se manifestam pela sua negação parcial. A história da civilização ocidental 

está diretamente associada ao domínio de uns homens sobre o trabalho de outros, afinal, 

não é de hoje que alguns homens são obrigados a trabalhar para outros. De fato, a forma 

e a finalidade da atividade humana são ditadas pelas classes dominantes desde a 

consolidação da propriedade privada e do Estado, como lembra Engels ao escrever que 

“todas as formas mais elevadas de produção que vieram depois (do advento da 

propriedade privada e do Estado) conduziram à divisão da população em classes 

diferentes e, portanto, no antagonismo entre as classes dominantes e as classes 

oprimidas” (ENGELS, 1975, p. 73). 

Quando o trabalho (atividade prática humana de objetivação de subjetividade) é 

governado por forças estranhas aos indivíduos, ele se revela o contrário da liberdade, ou 

seja, trabalho estranhado. O trabalho estranhado se estabelece historicamente quando a 

relação homem-natureza passa a ser mediada por determinadas instituições sociais, 
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como propriedade privada e divisão do trabalho. Com o tempo, essas instituições 

passam a ditar o conteúdo e a finalidade da atividade humana.  

O tema da negação aparece nas críticas filosóficas de Marx através do conceito 

de estranhamento, e se desenvolve em confronto com a perspectiva de Hegel e dos 

novos hegelianos. Marx criticou, sobretudo, o não reconhecimento dos aspectos 

sensíveis da natureza humana, ou seja, ao transformarem o homem numa entidade 

abstrata, esses filósofos não podiam perceber o homem real em sua atividade prática, 

percebendo o estranhamento apenas como uma questão de consciência.  

 Depois da crítica da filosofia hegeliana, observo a relação entre trabalho e 

estranhamento nos Manuscritos Econômico-Filosóficos. O trabalho estranhado é visto 

como a negação prática das qualidades teleológicas da atividade humana, e se manifesta 

sob quatro aspectos: 1) o estranhamento com relação ao objeto (produto do trabalho), 2) 

da própria atividade, 3) do gênero humano e 4) do outro. 

 Tendo por norte a obra A Ideologia Alemã, discuto a contradição entre liberdade 

e circunstâncias que acompanham a condição humana, mostrando que liberdade está 

sempre dentro de certos limites sociais e históricos. Logo após, inicio o estudo de 

algumas categorias críticas utilizadas em O Capital, capazes de refinar a noção de 

estranhamento especificando em que proporção cada elemento da sociedade moderna 

obscurece o caráter teleológico do trabalho, sobretudo mercadoria, dinheiro e capital. 

Outros capítulos de O Capital, sobretudo os capítulos XI, XII e XIII, expõem o 

processo de desenvolvimento histórico da divisão do trabalho. O estudo desses capítulos 

fornece elementos para perceber como as mudanças econômicas burguesas influenciam 

a vida dos trabalhadores. Cooperação, manufatura, indústria e maquinaria são três graus 

distintos de desenvolvimento sobre o qual o trabalho vivo se torna cada vez mais 

separado das condições de produção. Trata-se de um processo de apropriação capitalista 

das forças produtivas do trabalhador coletivo. 
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2.1 – Qual estranhamento? 

 

 Para entendermos como se desenvolve o conceito de estranhamento em Marx é 

necessário percorrer as críticas que ele fez aos filósofos alemães. Antes de reunir 

elementos necessários à sua crítica social madura, Marx precisou realizar uma séria e 

contundente crítica à consciência filosófica de sua época, crítica essa que foi aos poucos 

atingindo e transformando seus próprios pontos de vista.  

O jovem Marx usou largamente o conceito de estranhamento (entfremdung), 

sobretudo a partir da leitura de Feuerbach. O filósofo naturalista Ludwich Feuerbach é 

crítico da religião e da filosofia idealista. Na sua crítica, ele entende que Deus é um 

predicado do homem, pois foi o homem que criou Deus e atribuiu a Ele suas melhores 

qualidades. No entanto, ao fazer de seu predicado o sujeito Todo Poderoso, o homem 

torna-se predicado de sua própria criação. O mesmo se dá com a Ideia de Hegel, ela se 

torna o verdadeiro sujeito, enquanto que o homem o predicado. A alienação 

(estranhamento) para Feuerbach é essa inversão que transforma o homem de sujeito em 

predicado daquilo que ele mesmo criou. 

Ao deslocar o conceito de estranhamento oriundo de Feuerbach da religião e 

filosofia para o Estado e a sociedade civil, na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, 

Marx já percebe que a propriedade privada – predicado do homem, pois foi este quem a 

criou – torna-se o sujeito da relação enquanto que o homem torna-se o predicado, “a 

propriedade privada se tornou o sujeito da vontade e a vontade um mero predicado da 

propriedade privada” (MARX, 2005, p.116). Assim, de maneira ainda incipiente, Marx 

já denuncia a alienação humana em relação à propriedade fundiária. Percebe-se ainda 

que essa alienação, na esfera da sociedade civil, adentra também no Estado, na medida 

em que este deve favorecer o desenvolvimento daquela: “o sujeito é a coisa e o 

predicado é o homem. A vontade se torna propriedade da propriedade” (MARX, 2005, 

p. 121-122).  

No artigo que se intitula Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução, 

Marx percebe que toda alienação no campo da religião e do Estado se manifestam por 

conta de uma alienação no âmbito da vida social: 

A religião é de fato a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou 
não se encontrou ainda ou voltou a se perder. Mas o homem não é um ser 
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abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o 
Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma 
consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido 
(MARX, 2005b, p.145).  

 

Só existe uma consciência invertida do mundo porque o próprio mundo (vida 

social) é invertido. A alienação religiosa ou filosófica deixa de ser explicada apenas pela 

própria consciência, pois esta não paira isolada da vida social, ao contrário, expressa as 

contradições desta última. No entanto, esse “mundo do homem” ainda é pouco 

determinado e pouco conhecido, “o Estado, a sociedade” ainda são termos muito 

abstratos e pouco dizem sobre o seu conteúdo. No artigo, Marx entrevê apenas a 

localização do problema. Aponta-se para o objeto, mas ainda não o observa em 

profundidade. 

 No outro artigo dos Anais Franco-alemães, intitulado A Questão Judaica, 

também podemos perceber o entendimento proposto com relação à alienação 

(estranhamento). Marx tenta demonstrar aqui que a emancipação política, representada 

pelo Estado republicano laico, não é ainda emancipação humana. Haja vista que o 

estranhamento ocorre na própria vida social, ele não desaparece por transformações 

puramente formais, no máximo os homens passam a ter uma vida dupla, uma na esfera 

política, na qual todos são formalmente iguais, e outra na vida prática, onde reina a 

“guerra de todos contra todos”: 

Onde o Estado político alcança o seu verdadeiro desabrochamento, o homem 
leva – não só no pensamento, na consciência, mas na realidade, na vida – 
uma vida dupla, uma [vida] celeste e uma [vida] terrena: a vida na 
comunidade política (em que ele se [faz] valer como ser comum) e a vida na 
sociedade civil (em que ele é ativo como homem privado, considera os outros 
homens como meios, se degrada a si próprio à [condição] de meio, e se torna 
joguete de poderes estranhos) (MARX, 2009, p. 50). 

 

Apesar de Marx alcançar algum êxito nesses textos, quando demonstra que o 

estranhamento tem sua origem na vida prática dos homens, faltava ainda compreender 

melhor essa atividade prática humana e perceber quais são as forças responsáveis pelo 

seu estranhamento. Um passo fundamental nessa direção foi dado na escrita dos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, texto em que Marx define o trabalho como 

atividade humano-sensível e percebe a propriedade privada como elemento histórico 

determinante no processo de estranhamento. 
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 Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx realiza uma importante crítica à 

dialética hegeliana, a qual considero fundamental para o seu desenvolvimento teórico e 

que apresento expressa no capítulo I da presente tese. Neste capítulo II, observaremos o 

que tange ao problema do estranhamento, mas sempre considerando o redirecionamento 

epistemológico realizado por Marx em direção ao trabalho enquanto atividade subjetiva 

criadora e reprodutora de condições sociais objetivas. 

Na dialética hegeliana, a essência do homem é vista como a subjetividade 

absoluta, tornando-se estranha ao se objetivar, pois no ato de objetivação o sujeito se 

exterioriza na diferença e se perde no ser outro, a natureza externa, que, para Hegel, é 

ontologicamente inessencial (MARX, 2004, p.124). Se o conceito de objetivação 

(Entäusserung) representa em si o estranhamento (Entfremdung), todo ato objetivo do 

homem resulta em estranhamento, enquanto que a liberdade do homem segue entendida 

como liberdade da consciência isolada em si mesma, como supressão da objetividade, 

ou seja, de negação de todo o mundo sensível. 

O pensar especulativo é, para Hegel, o único meio de alcançar o ser; é a 

manifestação da “liberdade absoluta” (HEGEL, 1995, p.49). No entanto, no viés em que 

a essência é a consciência-de-si e todo ato de objetivação é a negação dessa essência, 

Marx conclui que, para Hegel, o homem “vale como uma essência não objetiva, 

espiritualista” (MARX, 2004, p.124-125).  

Embora seja o primeiro pensador a demonstrar que o trabalho consiste numa 

exteriorização da essência do homem, a reapropriação do ser externo é, para Hegel, 

apenas uma questão cognitiva, um exercício do pensamento. A atividade sensível é 

necessariamente estranha porque toda sensibilidade é estranha. Só o espírito isolado em 

si mesmo pode ser livre.  

A partir desses pressupostos fundamentais, Marx transforma o caminho 

hegeliano contra Hegel, afirmando que o filosofar especulativo não é de fato nenhuma 

superação do estranhamento, ao contrário, é outra forma de estranhamento, pois o 

pensamento separado do corpo e da vida efetiva é de fato a negação da natureza sensível 

do homem.  

Marx mostra que o trabalho é a essência subjetiva da instituição objetiva da 

propriedade, o lado humano, o ser em si da vida que é ao mesmo tempo pensamento e 
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sensibilidade. A propriedade privada é, por sua vez, sua objetivação, estranha à vida 

como um todo, como atividade vital. O estranhamento reside no fato de a “vida 

produtiva”, a “vida engendradora de vida” se tornar tão estranha ao homem que este a 

cumpre apenas para se manter vivo. O que era para ser a “manifestação de si” passa a 

ser a “perda de si”17. 

Da análise dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, podemos constatar que a 

noção de trabalho estranhado possui um caráter tanto econômico como existencial. O 

trabalho é o elo essencial no qual o homem despende sua energia vital e, por isso, é 

existência subjetiva. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho é o centro aglutinador da 

sociedade, uma atividade eminentemente objetiva, pois para realizá-lo é preciso agir 

sobre a natureza sensível.  

O estranhamento não é inerente a qualquer relação com o mundo sensível 

exterior, como objetivação, mas se relaciona com formas específicas de atividade 

subjetiva, sob determinadas relações sociais estranhas, sobretudo na relação com a 

propriedade privada, que negam o livre desenvolvimento humano, como bem expõe 

Antunes: 

O estranhamento, enquanto expressão de uma relação social fundada na 
propriedade privada e no dinheiro é a “abstração da natureza específica, 
pessoal” do ser social, que “atua como homem que se perdeu a si mesmo, 
desumanizado”. O estranhamento remete, pois, à ideia de barreiras sociais 
que obstaculizam o desenvolvimento da personalidade humana (ANTUNES, 
2011, p.146). 

 

O estranhamento não é um fenômeno transcendental, ele está sempre associado a 

uma situação de experiência concreta. Lukács alerta que o estranhamento é “um 

fenômeno exclusivamente histórico-social, que emerge em certos picos do 

desenvolvimento em curso, assumindo a partir daí formas historicamente sempre 

diferentes, cada vez mais marcantes. A sua constituição, portanto, não tem nada a ver 

com uma condition humaine universal, possuindo menos ainda qualquer universalidade 

cósmica” (LUKÁCS, 2013, p.577).  

                                                           
17 “Se na formulação marxiana o trabalho é o ponto de partida do processo de humanização do ser social, 
também é verdade que, tal como se objetiva na sociedade capitalista, o trabalho é degradado e aviltado. 
Torna-se estranhado. O que deveria se constituir na finalidade básica do ser social – a sua realização no e 
pelo trabalho – é pervertido e depauperado. O processo de trabalho se converte em meio se subsistência” 
(ANTUNES, 2011, p.144). 
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Embora seja bastante fecundo pensar certos conceitos como trabalho ou 

estranhamento, na perspectiva marxista esses conceitos não são transcendentais, são 

apenas abstrações que exprimem certos processos gerais. Assim, sobre o conceito de 

estranhamento, Lukács afirma a radical historicidade do ser social, seu caráter 

processual ao mostrar que “antes de tudo, não pode haver estranhamento como 

categoria antropológica geral ou até supra-histórica, que o estranhamento possui sempre 

um caráter histórico-social, que ele é desencadeado de maneira nova em cada formação, 

em cada período, pelas forças sociais realmente atuantes” (LUKÁCS, 2013, p. 605). O 

pensamento desse filósofo húngaro é então caminho para perceber que nem toda 

ontologia implica numa teleologia transcendental. 

 

 

2.2 – Quatro aspectos do estranhamento do trabalho 

 

Tomando-se o trabalho como ponto de partida epistemológico para a análise da 

vida social, tanto dos indivíduos quanto da totalidade social, percebe-se que é pelo 

trabalho que se manifesta primeiramente o estranhamento humano. O trabalho enquanto 

atividade subjetiva de objetivação da vida material e social manifesta-se em sua forma 

estranha sempre que mediado por relações sociais estranhas, relações essas que são 

expressas nos Manuscritos Econômico-Filosóficos pelo conceito de propriedade 

privada18. 

 No item “Trabalho Estranhado e Propriedade Privada”, Marx elabora uma 

síntese das constatações econômicas factuais com a reflexão sobre as condições 

burguesas de trabalho e elabora a noção clássica de trabalho estranhado. Para entender 

melhor em que sentido o estranhamento ocorre na prática, ou em relação a que dizemos 

que o trabalhador é estranhado, Marx enumera quatro aspectos em que o trabalhador é 

estranhado, nas condições modernas de produção, a saber, em relação ao objeto, à 

atividade, ao gênero e ao outro. 

                                                           
18A maior parte dos textos que compõem os Manuscritos Econômico-Filosóficos discute a influência da 
propriedade privada sobre diversos aspectos da vida social: “trabalho estranhado e propriedade privada”, 
“a relação da propriedade privada”, “propriedade privada e trabalho” e “propriedade privada e 
comunismo” (MARX, 2004).  
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2.2.1 – Do objeto 

 

O primeiro aspecto do trabalho estranhado enumerado por Marx é o 

estranhamento dos indivíduos trabalhadores para com o produto do trabalho, ou 

estranhamento da coisa. Partindo-se da concepção de que o mundo é resultado da 

atividade humana, esse estranhamento tanto diz respeito ao produto particular que o 

trabalhador produz e não lhe pertence, quanto às relações sociais em que vive. 

Todo trabalho é atividade que visa a um resultado; num trabalho livre, seu 

resultado pertence ao trabalhador. No entanto, quando o trabalho é estranhado, o objeto, 

produto do trabalho, torna-se um ser estranho, ganhando independência em relação ao 

seu produtor. O homem torna-se então servo do objeto.  

O produto do trabalho não pertence ao trabalhador e, ao produzir sob essas 

condições, o trabalhador produz a si próprio como mercadoria, ou seja, como um ser 

estranho: 

Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz somente 
mercadorias; ele produz a si mesmo a ao trabalho como uma mercadoria, e isto na 
medida em que produz, de fato, mercadorias em geral (MARX, 2004, p. 80). 

 

A reflexão sobre o estranhamento (Entfremdung) se dá sobre fatos históricos 

evidentes, e a condição de mercadoria da força de trabalho não é nenhum conceito, mas 

sim uma prática social reconhecida por todos.  

Outro fato, e isso já os economistas sabiam, é que capital é “trabalho 

acumulado” e também propriedade privada de poucos. O resultado é que apropriação do 

objeto produzido se desloca para o proprietário e não ao trabalhador e “quanto mais o 

trabalhador se desgasta trabalhando (ausarbeitet), tanto mais poderoso se torna o mundo 

objetivo, alheio (fremd), que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, 

seu mundo interior, [e] tanto menos [o trabalhador] pertence a si próprio” (MARX, 

2004, p. 81)19. 

                                                           
19 Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos é ainda notória a dívida de Marx com Feuerbach, dívida que 
aparece expressa de forma clara no capítulo da crítica da dialética Hegeliana, e até mesmo em A Sagrada 
Família. Quanto ao estranhamento, fica evidente essa dívida quando compara estranhamento do trabalho 
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Ao ponto em que trabalha sob essas condições, ele também reproduz uma 

sociedade que engendra esse estranhamento. O estranhamento do objeto expressa 

também a dominação do homem pelo ser objetivado externo. A vida torna-se uma luta 

desenfreada por dinheiro. A finalidade da produção não é decidida de maneira racional, 

ao contrário, o produto se transforma numa “potência autônoma” que passa a controlar a 

própria atividade. Os fins humanos são suplantados e os homens tornam-se apenas 

meios, utilizados, como as máquinas, para aumentar o poder do capital. A vida que o 

trabalhador concedeu ao objeto “se lhe defronta hostil e estranha” (MARX, 2004, p. 

81).  

 O estranhamento da coisa expressa, portanto, a cisão entre o homem e a 

natureza externa e, no limite em que a natureza externa é a matéria na qual o homem 

trabalha, esta se torna cada vez mais mediada pela propriedade alheia. O estranhamento 

aparece na relação imediata do trabalhador com o produto do seu trabalho quando este 

não lhe pertence. A expropriação do produto só ocorre porque os instrumentos 

necessários ao trabalho não pertencem a quem trabalha. 

 

2.2.2 – Da atividade  

 

Se o estranhamento da coisa diz respeito ao resultado final da produção, o 

produto, o autoestranhamento se refere à própria atividade: “o estranhamento não se 

mostra somente no resultado”, afirma Marx, “mas também, e principalmente, no ato de 

produção, dentro da própria atividade produtiva” (MARX, 2004, p. 82). 

O produto é apenas um “resumo” da atividade que o gerou. Se o produto aparece 

estranho ao trabalhador significa que nem mesmo a sua atividade pessoal pertence a ele 

mesmo. A atividade vital aparece como algo externo porque nem o seu conteúdo nem a 

sua finalidade são determinados por aquele que trabalha, ao contrário, nega as suas 

aspirações pessoais, na medida em que é trabalho obrigatório. Aquilo que deveria ser 

                                                                                                                                                                          

e estranhamento na religião: “É do mesmo modo na religião. Quanto mais o homem põe em Deus, tanto 
menos ele retém em si mesmo” (MARX, 2004, p. 81). Veremos mais adiante que foi igualmente 
importante a superação dos pontos de vista de Feuerbach em As Teses sobre Feuerbach e A Ideologia 
Alemã. 
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manifestação de si transforma-se na perda de si: “o trabalho não é, por isso, a satisfação 

de uma carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele” (Ibdem, 

p. 83). 

O trabalhador é desumanizado “tanto espiritual quanto corporeamente”, o 

produto da produção burguesa é “a mercadoria consciente de si e autoativa” (MARX, 

2004, p. 93). Em síntese, o autoestranhamento expressa “a energia espiritual e física 

própria do trabalhador, a sua vida pessoal – pois o que é vida senão atividade – como 

uma atividade voltada contra ele mesmo, independente dele, não pertencente a ele” 

(MARX, 2004, p. 83). 

 Percebe-se claramente que esse aspecto particular do estranhamento reflete a 

dimensão existencial do homem. A existência do homem é duplamente condicionada 

pela forma como trabalha, basta lembrar que os indivíduos passam muitas horas por dia 

trabalhando. “O que é vida senão atividade?” (2004, p. 83). Podemos conceber a 

existência individual como uma esfera separada da atividade social?20; ao contrário, o 

destino dos indivíduos, bem como sua experiência de vida, conecta-se diretamente com 

sua atividade social.  

 

2.2.3 – Do gênero 

 

A terceira determinação do estranhamento é consequência das duas anteriores. 

Trata-se da negação da natureza genérica do homem. Para entender essa forma 

particular de estranhamento é preciso compreender o que Marx entendeu por “ser 

genérico” na época em que escreve os Manuscritos Econômico-Filosóficos. 

O conceito de gênero humano de Marx se distancia do conceito de gênero 

humano de Feuerbach, no limite em que Marx muda o foco das formas de pensar e 

sentir para uma determinada forma de se relacionar com a natureza externa. A vida 

genérica de cada ser vivo consiste, em Marx, no modo em que se apropria da natureza 

externa para realizar a sua própria natureza. A peculiaridade do homem reside no caráter 
                                                           
20 Separação tão comum aos adeptos do dualismo metodológico, a exemplo de Gorz (2007, 1982) e 
Habermas (1983). 
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universal da sua apropriação. O ser humano transcende a sua mera individualidade e faz 

de sua atividade vital uma atividade social-universal.  

Os seres naturais fazem parte da consciência do homem e são por ele 

reproduzidos ou transformados. As coisas são objetos para os homens, não apenas 

objetos de ciência, mas também da arte, e assim, tanto física como espiritualmente, a 

natureza inorgânica é parte integrante da natureza do homem, levando-se em 

consideração que ela compõe o seu mundo (MARX, 2004, p. 84).  

A natureza exterior determina a vida humana de dois modos: primeiro como um 

meio imediato de vida, de onde se retira os alimentos, o vestuário, o aquecimento, etc., e 

depois quando ela fornece a matéria na qual o homem trabalha, “a matéria é o 

instrumento de sua atividade vital” (Ibidem). 

A natureza externa é o corpo inorgânico do homem, e este deve sempre realizar 

trocas com a natureza para permanecer vivendo. Na medida em que o homem é também 

parte da natureza, essas trocas apenas reafirmam a relação da natureza com ela mesma. 

Se o trabalhador está estranhado do objeto do seu trabalho e de toda natureza sensível 

exterior, bem como de sua própria atividade, resulta que ele se estranhe de sua própria 

natureza genérica. 

A atividade humana, para ser de acordo com o seu gênero e suas capacidades, 

deveria ser coletiva e livremente elaborada, caracterizando assim a atividade de um ser 

que é capaz de realizar a sua espécie como um gênero universal, ao ponto em que pode, 

na coletividade, ultrapassar os seus limites individuais biológicos e conceber o seu 

próprio mundo como exteriorização de sua essência, diferente dos outros animais, 

limitados pela herança genética. 

Mas na realidade histórica, onde reina o domínio da propriedade privada, a 

atividade social aparece apenas como um meio de sobrevivência individual. O trabalho 

estranhado transforma a atividade genérica em mero meio de sobrevivência individual e 

corrompe a diferença ontológica que distingue os homens dos outros animais, pois, tal 

como eles, a atividade dos homens serve apenas para satisfazer suas necessidades 

individuais biológicas: 

Pois primeiramente o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesma 
aparece para o homem como meio de satisfação de uma carência, a 
necessidade de manutenção da existência física. A vida produtiva é, porém, a 
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vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo (Art) da atividade 
vital encontra-se o caráter inteiro de uma espécie, seu caráter genérico, a 
atividade consciente livre é o caráter genérico do homem. A vida mesma só 
aparece como meio de vida (MARX, 2004, p. 84). 

  

É interessante notar que a concepção de gênero humano em Marx está 

diretamente associada à peculiaridade humana de agir livre e conscientemente, 

caracterizando assim a ação teleológica contida nas definições universais do trabalho, 

que aparece no livro V d’O Capital como aquilo que diferencia o homem dos outros 

animais. 

A terceira determinação do estranhamento também realiza uma crítica ao culto 

ao individualismo moderno, por esse entender o homem como um indivíduo isolado e 

abstrato, não reconhecendo efetivamente sua dimensão ontologicamente social 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 80).  

O individualismo é, na verdade, a supervalorização de uma característica 

meramente animal, pois a individualidade biológica é comum a todo animal, ao passo 

que a sociabilidade é própria do ser humano. “O animal é exatamente um com a sua 

atividade”, afirma Marx, querendo dizer com isso que sua atividade coincide com a sua 

natureza e está previamente determinada desde o momento em que é gerado. Já o 

homem se defronta livremente com sua atividade, pois possui uma faculdade que o 

possibilita fazer escolhas, e com elas determinar o conteúdo e a finalidade de suas 

ações: “A atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da atividade 

vital animal. Justamente, [e] só por isso, ele é um ser genérico” (MARX, 2004, p. 84). 

O homem estranhado de seu ser genérico é o homem estranhado de si mesmo, 

pois ele não se enxerga como uma espécie universal, como é próprio de sua natureza, 

mas dilacerado em classes antagônicas, homem explorando homem, atividade 

dominada, homem dominado, numa relação de poder que só acaba quando as próprias 

classes desaparecerem. 
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2.3.4 – Do outro 

 

 A quarta e última determinação do estranhamento é consequência inevitável das 

três anteriores, trata-se do “estranhamento do homem pelo [próprio] homem” (MARX, 

2004, p. 85). Nessa determinação estranhada, os homens enxergam-se uns aos outros a 

partir da posição que eles ocupam na divisão do trabalho. A sua própria posição reflete, 

por outro lado, a divisão de trabalho socialmente determinada. 

Se o produto do meu trabalho me é estranho, significa que ele pertence a outro 

que não eu. O mesmo se dá com a atividade, ou seja, se ela nega minhas capacidades em 

vez de realizá-las, é porque pertence efetivamente “a outro ser que não eu” (Idem, p.86). 

Nesse sentido, Marx afirma: 

Se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um poder estranho 
[que] está diante dele, então isso só é possível pelo fato de o [produto do 
trabalho] pertencer a um outro homem fora o trabalhador. Se sua atividade 
lhe é martírio, então ela tem de ser fruição para um outro e alegria de viver 
para um outro. Não os deuses, não a natureza, apenas o homem mesmo pode 
ser esse poder estranho sobre o homem (Ibidem). 

  

O poder estranho do homem sobre o homem é a mais clara expressão da 

dominação objetiva e efetiva. A relação estranha do trabalhador com o objeto de seu 

trabalho está diretamente relacionada com a apropriação privada por parte de outro 

homem. Esse último aparece, portanto, ao trabalhador, como seu inimigo poderoso, “o 

senhor deste objeto” (Idem, p. 87). Em contrapartida, se a atividade do trabalhador 

aparece como não livre, significa que ele está sob jugo e violência de seu inimigo. 

 Todo autoestranhamento ocorre através da relação daquele que se estranha com 

outros homens dele diferenciados (Ibidem). Se a autoalienação religiosa ocorre por 

intermédio do sacerdote, na vida prática ela irá ocorrer por meio da relação do 

trabalhador com o não trabalhador.  

A relação entre trabalhadores, de um lado, e proprietários dos meios de 

produção, de outro, expressa claramente aquilo que Marx irá chamar luta de classes. Os 

homens tornam-se inimigos uns dos outros a partir do momento em que surgem, dentro 

do corpo social, alguns homens que se apropriam do trabalho alheio, passando a ditar o 



 

66 

 

conteúdo e a finalidade da atividade alheia, apropriando-se do produto que eles mesmos 

não criaram. Essa relação é claramente a relação da propriedade privada, de modo que 

esta e o trabalho estranhado são inseparáveis. 

 Essas contradições explicam as distinções antagônicas entre os homens. Não 

pode haver reconhecimento de si no outro quando nele eu vejo um inimigo usurpador e 

poderoso. Se o produto e a atividade de uns pertencem a outros, não pode haver um 

relacionamento verdadeiramente igualitário, que confira aos homens uma unidade 

genérica, nem tampouco uma individualidade autêntica.  

 

2.3 – Elementos fetichistas da era moderna 

 

 Nesse sentido, o livro I d’O Capital nos mostra algumas determinações precisas 

da natureza dos poderes estranhos sob o modo de produção capitalista. O termo 

estranhamento pouco aparece na obra, embora seu uso seja recorrente no livro 

Grundrisse. Todavia, uma série de elementos denotam aspectos que considero fatores 

de estranhamento. 

 A sociedade burguesa possui uma tríade de elementos que combinados resumem 

o estranhamento humano no seu mais alto grau. A mercadoria, o dinheiro e o capital são 

três elementos que interligados formam o conjunto da dominação burguesa, pois, nas 

palavras de Mauro Castelo Branco de Moura, a forma dinheiro supõe a forma 

mercadoria, assim como a forma capital supõe a mercadoria e o dinheiro (MOURA, 

2004, p.123). Não por acaso, essas três formas são tratadas em sequência no livro I d’O 

Capital. 

Mercadoria, dinheiro e capital aparecem na economia política burguesa como 

elementos inerentes à condição humana. Todavia, eles nem sempre existiram, ao 

contrário, são relativamente recentes se considerarmos a história da humanidade, 

localizável no tempo e no espaço, tendo seu desenvolvimento radicalizado com a 

ascensão do capitalismo ocidental. 

Esses fenômenos criaram poderes sociais que se alastraram sobre o globo, 

subjugando outras formas sociais. A característica de exterioridade do mercado com 
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relação a determinações culturais traz a necessidade da abstração para pensar a forma 

mercadoria. Marx constrói um mundo do perfeito livre mercado, a utopia liberal, 

imaginando uma sociedade em que reine as leis do livre mercado puro, na qual os 

indivíduos são todos produtores de mercadorias21. 

Esse recurso serve, no entanto, para demonstrar que a sociedade perfeita dos 

liberais é uma sociedade de completo domínio do poder estranho22. É importante, 

contudo, ter em mente que na sociedade real esses poderes estranhos se defrontam com 

outros elementos, onde a ação política das classes e o elemento consciente entram em 

cena.  

 

2.3.1 – A Mercadoria 

 

O estudo sobre o modo de produção capitalista inicia-se com a análise da forma 

mercadoria, tendo em vista que esta é a forma básica dos produtos do trabalho nesse 

modo de produção específico. A riqueza aparece como uma “imensa coleção de 

mercadorias”, sendo a mercadoria a forma elementar da riqueza. Lukács observa bem, 

na Ontologia do Ser Social, porque a mercadoria passa a ser o ponto de partida da 

análise da sociedade capitalista: 

A dedução ontológica marxiana da peculiaridade do ser social remete a dois 
pontos de partida genéticos. Por um lado, sempre é enfatizado de modo 
coerente que o trabalho é o fundamento do devir humano, tanto em termos 
histórico-genéticos como por sua essência, constituindo força motriz decisiva 
e indispensável tanto da reprodução como do desenvolvimento para um 
patamar superior da existência humana. Por outro lado, em O capital, Marx 
introduz o quadro geral teórico-histórico do ser e devir da sociedade não com 
a análise do trabalho, mas com a estrutura da mercadoria, da relação com a 
mercadoria. Trata-se aí de um estágio ontologicamente superior do devir-

                                                           
21 “O objeto de O Capital não é também a sociedade capitalista, pois esta não existe em estado puro, é o 
modo de produção capitalista puro, uma espécie de ideal-tipo cuja construção permitirá, em seguida, 
analisar a dinâmica das sociedades modernas” (COLLIN, 2008, p.112 - 113). 

22 “Marx está engajado numa crítica da economia liberal clássica. Por isso, acredita que é necessário 
aceitar as teses do liberalismo (e, por extensão, as do neoliberalismo) para mostrar que os economistas 
políticos clássicos estavam profundamente equivocados em seus próprios termos. Assim, mais do que 
dizer que os mercados de funcionamento perfeito e a mão invisível não podem ser construídos e que o 
mercado é sempre distorcido pelo poder político, ele aceita a visão liberal utópica de mercados perfeitos e 
mão invisível para mostrar que eles jamais produzirão um resultado benéfico, mas, ao contrário, tornarão 
a classe capitalista inconcebivelmente rica e empobrecerão os trabalhadores e o restante da população na 
mesma proporção” (HARVEY, 2013, p. 59). 
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homem e do ser do homem, um estágio que já abrange a gênese propriamente 
dita; isso fica evidente pelo fato de o trabalho (enquanto atividade concreta 
de criação de valores de uso) constituir um momento ininterruptamente 
presente, mas que simultaneamente sempre volta a ser suprimido, do 
complexo representado pela relação de mercadoria. A transformação do 
trabalho concreto em trabalho abstrato, os destinos sociais dessa forma do 
trabalho abstrato que voltou a ser objetivada perfazem justamente a essência 
da mercadoria em sua dinâmica no ser (LUKÁCS, 2013, p.666). 

 

O trabalho é a categoria mais universal, ao passo que a mercadoria é uma 

categoria particular. Todavia, como se trata aqui de desvendar os mistérios de um modo 

de produção particular, o capitalismo, a mercadoria aparece como a instituição mais 

universal desse modo de produção. O trabalho segue como pressuposto da mercadoria, 

haja vista que toda mercadoria é produto do trabalho. 

Partindo do entendimento detalhado da forma mercadoria, Marx nos mostra que 

numa sociedade em que os produtos do trabalho são mercadorias, o valor de troca 

prevalece sobre o valor de uso. A partir de então, a busca do valor de troca se desprende 

de sua antiga condição de mediadora para valores de uso e torna-se um fim em si 

mesma. 

Historicamente, a produção de mercadoria é “o ponto de partida do capital”, seu 

ponto de partida é o mercado mundial criado a partir do século XVI (MARX, 1985a, p. 

165). Quando a produção de valor de troca se sobrepõe à produção de valor de uso, o 

trabalho tende a ficar cada vez mais dividido. O mercantilismo faz então surgir a divisão 

internacional do trabalho, caracterizada pela intensa exploração das colônias para 

monoculturas agrícolas e mineração. Tal processo não ocorre na prática sem violência, 

ao contrário, o processo histórico real é recheado de massacres de nativos, escravidão, 

comércio de escravos, destruição de culturas locais etc., tragédias que caminham em 

direção à finalidade de acumular mais e mais riquezas. 

Nos cadernos preparatórios para O Capital, Grundrisse, Marx demonstra que a 

sociedade de troca de mercadoria cria uma aparência de liberdade pessoal e de 

igualdade que desaparecem quando observamos a sociedade em profundidade. O 

próprio valor de troca já encerra em si um elemento de coação externa sobre os 

indivíduos, o produto produzido supõe um universo de relações de troca e divisão do 

trabalho que lhe impõe uma determinada posição: “o pressuposto não é só de maneira 

alguma da vontade e da natureza imediata do indivíduo, como é um pressuposto 
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histórico e põe desde logo o indivíduo como determinado pela sociedade” (MARX, 

2011, p. 188). 

 No tópico sobre o fetichismo da mercadoria, capítulo I d’O Capital, Marx 

observa que a universalização da forma mercadoria é responsável por criar uma 

determinada forma de sensibilidade23. As relações sociais entre pessoas são perpassadas 

pela relação entre coisas, relações entre produtos do trabalho, e a igualdade do trabalho 

que forma o valor das mercadorias fica disfarçada na igualdade das mercadorias 

enquanto que os homens seguem desiguais (MARX, 1985a, p. 80).  

Por meio do mercado, os homens se relacionam não como homens, mas como 

portadores de mercadorias. O resultado disso é que o mundo das mercadorias se torna 

cada vez mais independente e a vida das pessoas cada vez mais dependente da 

contingência do mercado. Marx descreve esse processo como fetichismo, comparando-o 

ao fetichismo religioso: 

Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos 
de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humanos 
parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações 
entre si e entre os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão 
humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isso de fetichismo, que está 
sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como 
mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias (MARX, 1985a, 
p.81). 

 

Onde quer que haja produção de mercadoria, haverá criação de um poder 

externo, os produtos do trabalho ganham vida própria independente do produtor. A 

análise da mercadoria de Marx tem como pressuposto analítico uma sociedade de 

indivíduos produtores de mercadorias. 

 Dessa maneira, temos que a forma mercadoria dos produtos do trabalho, mesmo 

numa suposta sociedade de livres produtores de mercadorias, cria o estranhamento, na 

medida em que a relação entre os produtos se torna mais importante que a relação entre 

as pessoas. Tal estranhamento vai se tornando ainda mais intenso e complexo quando 

chegamos à forma dinheiro e quando o próprio trabalho se torna mercadoria. 

                                                           
23 No valor de troca, o vínculo social entre as pessoas se transforma em uma relação social entre coisas: a 
capacidade pessoal transfigura-se em capacidade das coisas (ANTUNES, 2011, p.148). 
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2.4.2 – Dinheiro 

 

 A princípio, o dinheiro entra em cena com a função de facilitar as trocas. Para tal 

fim, uma mercadoria particular se destaca das outras e se torna o equivalente geral. As 

mercadorias consagradas na função de dinheiro são os metais preciosos, sobretudo o 

ouro e a prata, graças a sua maleabilidade e também pelo fato de expressarem 

facilmente o trabalho humano abstrato, pois, em relação a elas mesmas, quanto maior o 

peso maior o valor incorporado. 

 Esse item não tem, contudo, o objetivo de descrever historicamente a forma 

dinheiro, mas de mostrar a relação entre o dinheiro e o estranhamento. Tal relação se 

expressa claramente na seguinte passagem da obra Grundrisse:  

A necessidade da troca e a transformação do produto em puro valor de troca 
avançam na mesma medida da divisão do trabalho, com o caráter social da 
produção. Porém, na mesma medida em que cresce este último, cresce o 
poder do dinheiro, a relação de troca se fixa como um poder externo frente 
aos produtores e deles independente. O que aparecia originalmente como 
meio para o fomento da produção converte-se em uma relação estranha aos 
produtores. Na mesma proporção com que os produtores se tornam 
dependentes da troca, a troca parece tornar-se independente deles e parece 
crescer o abismo entre o produto como produto e o produto como valor de 
troca (MARX, 2011, p. 95). 

 

Quanto maior o caráter social da produção e da divisão do trabalho, maior a 

necessidade da troca, quanto mais trocas são realizadas, maior a necessidade de 

dinheiro. O dinheiro se fixa como um poder externo, pois o seu poder está associado a 

uma relação entre coisas e não uma relação entre homens. Esse poder é independente da 

vontade dos produtores e age coercitivamente, impondo determinadas condições aos 

produtores. 

 No mercado, a sociedade nasce constantemente do entrechoque de indivíduos 

indiferentes entre si, subordinados a determinadas relações entre coisas. As trocas 

universais de produtos e atividades é condição vital para todos os indivíduos, mas sua 

conexão aparece a eles como algo estranho, não como um poder pessoal, mas como um 

poder coisificado, autônomo diante deles (MARX, 2011, p. 105). Os momentos 

singulares do processo de troca partem dos desejos particulares dos indivíduos, todavia 

a circulação como um todo escapa a suas determinações. 
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Embora a totalidade desse movimento apareça agora como processo social, e 
ainda que os momentos singulares desse movimento partam dos desejos 
conscientes e dos fins particulares dos indivíduos, a totalidade desses 
processos aparece como uma conexão objetiva que emerge de maneira 
natural e espontânea; totalidade que, sem dúvida, resulta da interação dos 
indivíduos conscientes, mas que não está em sua consciência nem lhes está 
subsumida como totalidade. O seu próprio entrechoque produz um poder 
social que lhes é estranho, que está acima deles (MARX, 2011, p. 143-144). 

 

 

A sociedade burguesa não é regida por homens que se reúnem e 

conscientemente elaboram as formações sociais mais adequadas. Ela é regida pelo 

resultado do entrechoque de indivíduos que se confrontam, cada um buscando o seu 

interesse. Esse entrechoque produz um poder estranho aos indivíduos. 

Através da análise da mercadoria e do dinheiro, Marx chega à conclusão de que, 

numa sociedade onde reine as condições liberais perfeitas, tem-se a completa 

coisificação dos homens fazendo emergir um poder estranho, ou seja, uma força 

concebida de maneira não livre ou autônoma. Essa força externa passa a ser um agente 

determinante das condições de vida de uma sociedade. O mercado é uma potência 

externa de determinação não autônoma da vida. 

Os componentes dispersos do organismo social de produção, configurados na 
divisão social do trabalho, têm suas funções e proporcionalidade 
determinadas de maneira espontânea e aleatória. Por isso, descobrem nossos 
donos de mercadorias que a mesma divisão do trabalho ao fazer deles 
produtores privados, torna independente deles o processo social de produção 
e as próprias relações que mantém dentro do processo, e, ainda, que a 
independência recíproca das pessoas se integra num sistema de dependência 
material de todas as partes (MARX, 1985a, p.120-121). 

 

Dentro desse contexto de independência das forças sociais em relação aos 

indivíduos, o dinheiro fomenta a divisão do trabalho ao mediar as trocas entre os 

diferentes produtos, permitindo aos indivíduos se dedicarem a uma só atividade. Graças 

ao dinheiro, o produtor se distancia gradativamente do produto de seu próprio trabalho, 

não importa o que se produz, contanto que possa ser trocado por dinheiro (MARX, 

2011, p. 147). O dinheiro se torna a própria riqueza personificada. Ele encarna a 

totalidade imaginária das mercadorias, “é o deus entre as mercadorias” (MARX, 2011, 

p. 165). 



 

72 

 

As antigas comunidades se deterioraram graças à avidez por dinheiro. Por isso, 

foi tão comum a oposição da tradição contra o dinheiro, visto sempre como uma espécie 

de deus do mal, elemento desagregador24. O dinheiro não permite nenhuma 

comunidade, a não ser ele mesmo, quando entra em cena tende a dissolver os elementos 

que unem a comunidade. Todavia, a entrada do dinheiro já pressupõe um 

desenvolvimento anterior de relações de trocas (MARX, 2011, p. 166). 

Historicamente o dinheiro passa de mero meio de troca para a aquisição de 

valores de uso, para se tornar um fim em si mesmo25. Essa paixão em reter e acumular 

dinheiro não é nova, mas acompanha o desenvolvimento de circulação das mercadorias, 

desde os primórdios da civilização (MARX, 1985a, p. 144). Em O Capital, Livro I, 

Marx transpõe uma longa passagem de Aristóteles na qual o filósofo diferencia as trocas 

para satisfação das necessidades das trocas com o intuito de acumular dinheiro, 

apontando a segunda como elemento desagregador da sociedade (Idem, p. 171-172). 

O dinheiro possui esse caráter desagregador porque com ele os indivíduos 

podem comprar tudo, torna ilimitado o poder de quem o possui26, separa os indivíduos 

da comunidade, tornando uns poderosos e outros submissos: “Assim como tudo é 

alienável por dinheiro, tudo também é adquirível por dinheiro. Pode-se ter tudo por 

‘dinheiro vivo’, ele próprio sendo algo exteriormente existente, é para ser obtido por 

fraude, violência etc., pelo indivíduo” (MARX, 2011, p. 714). 

Desvinculado da simples intenção de atender a determinadas necessidades, o 

trabalho, atividade humana de objetivação da subjetividade, a própria expressão da vida, 

                                                           
24 “A largada para o desgarramento do indivíduo, que configura o alvorecer da civilização, testemunhado 
eloquentemente pela morte de Gilgamesh, amadurece com a consolidação do mercado, que se expressa 
mediante a estabilização da forma dinheiro, sobretudo quando esta se materializa através da moeda. A 
partir daí, a roda da história parece girar mais rápido, porque o desenvolvimento da riqueza monetária, 
conforme assinalou Marx, contribui para a dissolução das figuras tradicionais do ser social” (MOURA, 
2004, p.228). 

25“O circuito M – D – M tem por ponto de partida uma mercadoria e por ponto final outra mercadoria que 
sai da circulação e entra na esfera do consumo. Seu objetivo final, portanto, é consumo, satisfação de 
necessidades, em uma palavra, valor-de-uso. O circuito D – M – D, ao contrário, tem por ponto de partida 
o dinheiro e retorna ao mesmo ponto, por isso é o próprio valor-de-troca o motivo que o impulsiona, o 
objetivo que o determina” (MARX, 1985a, p. 169).  

26 “o dinheiro é sempre veículo de poderes especiais, possuindo um “dom mágico” para o seu portador, 
satisfazendo-lhe, como o gênio da lâmpada, os desejos e caprichos. Por isso, todos almejam possuí-lo, já 
que a própria experiência, a vida prática cotidiana dos indivíduos humanos, que assim ensina, pois a seu 
dono é permitido o exercício de um estranho poder sobre a comunidade, que se curva ante a sua vontade” 
(MOURA, 2004, p.298). 
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torna-se apenas meio para aquisição de dinheiro. Este fim externo absorve a maior parte 

da energia e das capacidades humanas. Não há limites para adquirir dinheiro, a história 

da humanidade está repleta de exemplos de atrocidades feitas por homens que buscam 

acumular dinheiro ilimitadamente, e ainda hoje se matam milhões de pessoas, seja 

através de guerras seja desviando dinheiro público. 

Não é o dinheiro que causa o estranhamento, mas o estranhamento que confere 

um poder cada vez maior ao dinheiro. Isso significa que mesmo possuindo esse poder 

coercitivo sobre a sociedade, o poder externo do dinheiro é conferido pelos homens e 

assim como veio a ser para atender determinadas demandas da sociedade produtora de 

mercadorias, o dinheiro pode também desaparecer com o fim da sociedade mercantil 

capitalista. 

 

 

2.4.3 – Capital 

 

 Vejamos agora a terceira instituição social que completa a tríade fetichista do 

capitalismo, o capital27. Entender a natureza do capital requer o entendimento do valor, 

pois capital é valor acumulado e embora a circulação de mercadorias seja o ponto de 

partida para o capitalismo, não é a circulação que cria valor (MARX, 1985a, p. 183). 

Para criar valor excedente na forma de capital, o dono do dinheiro precisa 

encontrar no mercado uma mercadoria na qual o seu valor de uso é precisamente criar 

valor, e isso só ocorre quando a própria força de trabalho ou capacidade de trabalho se 

torna mercadoria (MARX, 1985a, p. 187). 

 A força de trabalho é “o conjunto das faculdades físicas e mentais, existentes no 

corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez que 

                                                           
27 “A ‘divindade visível’ do dinheiro não é outra coisa senão a representação publicamente revelada dos 
poderes sociais nele simbolizados. A trilogia atinge seu clímax, não obstante, na forma capital, onde os 
objetos práticos parecem completamente emancipados, adquirindo vida e desígnios próprios, à revelia de 
seus produtores/consumidores, que se tornaram energúmenos objetualizados” (MOURA, 2004, p.42). 
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produz valores de uso de qualquer espécie” (MARX, 1985a, p. 187). É paradigmático o 

fato de que força de trabalho, elemento-chave da economia política, seja um elemento 

puramente subjetivo pertencente à pessoa do trabalhador. A transformação desse 

elemento subjetivo em mercadoria é fundamental para o processo de produção 

capitalista. 

 Essa relação entre o livre comprador e o livre vendedor da força de trabalho 

supõe que o vendedor seja completamente despojado de toda possibilidade de produzir 

por conta própria, na medida em que não possui os instrumentos necessários a essa 

produção: “o dono dessa força não pode vender mercadorias em que encarne seu 

trabalho, e é forçado a vender sua força de trabalho que só existe nele mesmo” (MARX, 

1985a, p. 188). O modo como os trabalhadores foram paulatinamente expropriados dos 

meios de produção não foi nada pacífico, envolveu a expropriação dos trabalhadores 

rurais e artesãos, como bem demonstra Marx no capítulo XXIV de O Capital sobre a 

acumulação primitiva do capital. 

O que conta aqui é entender a natureza do capital enquanto “potência econômica 

da sociedade burguesa que domina tudo” (MARX, 2008a, p. 267). Como uma força 

social torna-se um poder hostil ao elemento que o alimenta, o trabalho, com um impulso 

vital próprio28, mas que precisa do trabalho vivo para se desenvolver, pois segundo 

Marx: “o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais 

valia, de absorver com sua parte constante, com os meios de produção, a maior 

quantidade possível de trabalho excedente. O capital é o trabalho morto que como um 

vampiro se reanima sugando trabalho vivo, e quanto mais o suga mais forte se torna” 

(MARX, 1985a, p. 263).  

O trabalho vivo é, portanto, o alimento do qual o capital retira as suas forças. 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos já se pode notar o fato de que capital é 

trabalho acumulado, e a atividade viva chamada trabalho é a mola propulsora do capital. 

Com as obras Grundrisse e O Capital, podemos reunir ainda mais elementos para 

pensar a relação intrínseca e contraditória entre trabalho e capital.  

                                                           
28 “O capital é um demiurgo, regido pela implacável automaticidade do processo de “valorização do 
valor”, que se apodera dos sujeitos, inclusive daqueles que se locupletam das benesses de possuí-lo, e os 
obriga a servi-lo” (MOURA, 2004, p.301). 
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Entender qual a origem do capital requer o entendimento da categoria de 

objetivação. Todo trabalho é objetivação de uma atividade subjetiva e o seu resultado é 

um produto objetivo que foi previamente elaborado. Quando o trabalho é estranhado, ou 

seja, não pertence ao indivíduo trabalhador, o resultado de sua atividade também não 

pertence ao produtor, mas, àquele que é dono dos meios de produção e comprou a sua 

força de trabalho fazendo-o trabalhar para ele. O resultado dessa atividade estranhada é 

uma objetividade estranha que se acumula a cada ciclo produtivo29. 

O capital, em todas as suas formas, é gerado a partir do trabalho, e o acúmulo do 

capital se dá pela apropriação de trabalho excedente na sua forma objetiva, como lucro e 

renda. Tudo isso é objetivação da experiência subjetiva do trabalhador utilizada pelo 

capitalista que comprou a sua força de trabalho. O capital na sua definição mais 

essencial é pura objetividade indiferente em relação à sua origem, o trabalho vivo. O 

valor se sedimenta num ser autônomo, estranho à capacidade de trabalho viva que o 

produziu: 

Em terceiro lugar: o ser-para-si autônomo do valor perante a capacidade de 
trabalho – daí sua existência como capital –, a indiferença objetiva 
autossuficiente, a estranheza das condições objetivas de trabalho perante a 
capacidade de trabalho viva, que chegam ao ponto em que essas condições 
confrontam a pessoa do trabalhador na pessoa do capitalista – como 
personificações com vontade e interesses próprios –, essa dissociação, 
separação absoluta entre a propriedade, as condições materiais de trabalho, e 
a capacidade de trabalho viva, condições materiais que se confrontam com 
ela como propriedade alheia, como a realidade de outra pessoa jurídica, 
como território absoluto da vontade dessa pessoa – e que, por outro lado, o 
trabalho aparece consequentemente como trabalho alheio perante o valor 
personificado no capitalista ou perante as condições objetivas de trabalho –, 
essa separação absoluta entre propriedade e trabalho, entre a capacidade de 
trabalho viva e as condições de sua realização, entre trabalho objetivado e 
vivo, entre o valor e a atividade criadora de valor – daí também a estranheza 
do conteúdo do trabalho para o próprio trabalhador –, esse divórcio agora 
aparece igualmente como produto do próprio trabalho, como concretização, 
como objetivação de seus próprios momentos (MARX, 2011, p. 371-372). 

 

                                                           
29“Fora da vendabilidade o valor de uso não resiste, na medida em que, substancialmente, o conteúdo do 
valor de troca é propriamente o caráter específico do trabalho sob o modo de produção capitalista, ou seja, 
sua característica de trabalho objetivado em contraposição à capacidade subjetiva (o trabalhador mesmo) 
de produzir trabalho, posto que esta subjetividade é a mola propulsora da reposição permanente da força 
de trabalho na sua especificidade produtora de valor. Sob o capital, essas qualidades (objetividade e 
subjetividade) estão estruturalmente separadas, já que é no trabalho morto (trabalho e capital acumulados) 
que reside a possibilidade imanente de desenvolvimento e de concentração progressivos de capital” 
(RANIERI, 2011, p. 158). 
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Embora o trabalho vivo seja a verdadeira fonte de todo valor, o trabalhador vivo, 

dono da capacidade de trabalho, apropria-se apenas das condições subjetivas que 

permitem a continuidade dessa força de trabalho e com ela a possibilidade de 

valorização. O que cabe aos trabalhadores nessas condições são somente as condições 

de reprodução de sua força de trabalho, completamente separado das condições 

objetivas de sua efetivação, que fica sob o domínio dos capitalistas.  

A grande ironia da história se revela nessa relação contraditória entre a 

capacidade de trabalho viva e o trabalho morto personificado no capital. O trabalhador 

produz a sua própria submissão, na medida em que vende a sua capacidade de trabalho 

viva, aquilo que lhe cabe do resultado final da produção são as condições de 

continuidade dessa relação. Por um lado, o capital se torna mais forte a cada novo ciclo, 

enquanto que o trabalhador se torna mais pobre, não necessariamente no sentido 

quantitativo, mas, principalmente, no sentido de depender ainda mais desse poder 

estranho que o domina. Em contrapartida, a principal força viva, o fogo conformador é 

o trabalho vivo, sem ele o capital desvanece. Isso prova que os trabalhadores podem a 

qualquer momento reverter esse quadro de estranhamento. 

 Fica provado, a partir dessas passagens, que o elemento-chave da determinação 

do ser social é o elemento subjetivo, a atividade humana que cria e recria determinadas 

condições. Essa visão de Marx resguarda aos homens o seu potencial de liberdade, pois 

mesmo com a ação de poderosas forças estranhas, como mercadoria, dinheiro e capital, 

é a atividade subjetiva humana que produz e reproduz as condições. Por isso os 

trabalhadores são considerados o elemento político central na luta pela libertação, e os 

capitalistas a força contrária. 

 

 

2.4 - Gêneses do Capitalismo e Degradação Humana 

 

 O capítulo XXIV d’O Capital apresenta teor mais histórico, tendo em vista que 

nele Marx descreve os fatos e as condições que proporcionaram a acumulação primitiva 

do capital. Esse processo pode ser sintetizado como uma grande expropriação dos 

trabalhadores da terra e dos meios e instrumentos de produção: 
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O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que 
retira ao trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo 
que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção, 
e converte em assalariados os produtores diretos. A chamada acumulação 
primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios 
de produção (MARX, 1985a, p. 830). 

 

O capitalismo pode, assim, ser considerado o modo de produção em que se 

realiza ao máximo a separação entre indivíduos trabalhadores e os meios de produção. 

Dentro desse processo, destaca-se a expropriação dos pequenos proprietários rurais e o 

consequente êxodo rural e superlotação das cidades: 

Marcam época, na história da acumulação primitiva, todas as transformações 
que servem de alavanca à classe capitalista em formação, sobretudo aqueles 
deslocamentos de grandes massas humanas, súbita e violentamente privadas 
de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como levas 
de proletários destituídos de direitos. A expropriação do produtor rural, do 
camponês, que fica assim privado de suas terras, constitui a base de todo 
processo (MARX, 1985a, p. 831). 

 

Vale lembrar que o êxodo rural acompanhou e ainda hoje acompanha todos os 

processos de industrialização pelo mundo. São inúmeros os exemplos de matança e 

expulsão dos povos de suas terras, sejam ele nativos de terras virgens, sejam pequenos 

agricultores dos feudos ou comunidades rurais tradicionais. 

Marx faz um relato das condições dos antigos trabalhadores rurais que, na 

condição de expulsos de suas terras, não encontravam trabalho nas cidades, sendo assim 

forçados a viverem de furtos e mendigagem. Ironicamente o Estado punia severamente 

os indigentes, como se a indigência fosse uma opção e não uma consequência da 

eliminação das suas antigas condições de trabalho (MARX, 1985a, p. 851). A punição 

contra os vadios ia desde açoite em público, amputação da orelha até a pena de morte 

por enforcamento. “Assim, a população rural, expropriada e expulsa de suas terras, 

compelida à vagabundagem, foi enquadrada na disciplina exigida pelo sistema de 

trabalho assalariado, por meio de um grotesco terrorismo legalizado que empregava o 

açoite, o ferro em brasa e a tortura” (MARX, 1985a, p. 854). 

 Com o correr do tempo, as condições burguesas de produção se consolidam e o 

açoite e o ferro em brasa são gradativamente substituídos pelas leis coercitivas do 

mercado. Os trabalhadores são então compelidos a trabalhar por pura necessidade. 
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A organização do processo de produção capitalista em seu pleno 
desenvolvimento quebra toda resistência, a produção contínua de uma 
superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da procura de trabalho e, 
portanto, o salário em harmonia com as necessidades de expansão do capital, 
e a coação surda das relações econômicas consolida o domínio capitalista 
sobre o trabalhador (MARX, 1985a, p. 854). 

  

As transformações nas condições de trabalho não aparecem nas mercadorias que 

compramos. Todavia há um grande abismo entre a época em que o produto era feito por 

uma série de artesãos independentes que repartiam entre si os lucros, e agora que a 

produção se concentra sob o comando de um capitalista (MARX, 1985a, p. 863). 

 O processo de acumulação primitiva do capital também é marcado pela 

descoberta das Américas, do ouro e prata aí encontrados, da transformação desse 

continente num vasto campo de exploração e extermínio das populações nativas, bem 

como da transformação da África num vasto campo de caçadas de escravos, 

extremamente lucrativas, sobretudo para companhias inglesas (MARX, 1985a, p. 868). 

 Marx resume, então, o processo de acumulação primitiva do capital na 

expropriação dos trabalhadores dos meios de produção e sua consequente transformação 

em proletários: “a que se reduz, em última análise, a acumulação primitiva, a origem 

histórica do capital? Quando não é transformação direta de escravos e servos em 

assalariados, mera mudança de forma, significa apenas a expropriação dos produtores 

diretos, isto é, a dissolução da propriedade privada baseada no trabalho pessoal, 

próprio” (MARX, 1985a, p. 879). 

Esse processo não foi nada idílico como propalam os ideólogos burgueses, que 

chegam a afirmar que a acumulação primitiva é fruto do trabalho e da engenhosidade 

dos novos ricos. A acumulação primitiva do capital é um processo brutal de 

expropriação, escravidão e extermínio: “se o dinheiro, segundo Augier, ‘vem ao mundo 

com uma mancha natural de sangue numa de suas faces’, o capital, ao surgir, escorrem-

lhe sangue e sujeira por todos os poros, da cabeça aos pés” (MARX, 1985a, p. 878). 

No último capítulo do livro I de O Capital, Teoria da Moderna Colonização, 

Marx tece considerações sobre algumas noções burguesas. A primeira delas é a 

confusão, proposital ou não, entre duas formas diferentes de propriedade: aquela que se 

baseia no trabalho do produtor e aquela que se fundamenta sobre o trabalho alheio 
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(MARX, 1985a, p. 883). Os economistas preferem afirmar que a segunda forma resulta 

da primeira, quando de fato ela é a sua antítese, a propriedade baseada no trabalho 

alheio só se desenvolve quando se extermina a propriedade baseada no trabalho do 

produtor. 

 Os economistas tendem também a atribuir uma nomenclatura própria de sua 

classe a qualquer forma histórica, considerando, por exemplo, capital todo meio de 

produção, incluindo aqueles ligados à subsistência dos produtores diretos: “na cabeça 

do economista político, a alma capitalista que se encarna nesses meios está tão 

intimamente unida à sua substância material que ele os batiza, em todas as 

circunstâncias, com o nome de capital, mesmo quando são a antítese direta deste” 

(MARX, 1985a, p. 885).  

 Por fim, Marx reafirma aquilo que ele já vinha revelando no capítulo anterior: “a 

propriedade privada capitalista exige, como condição existencial, o aniquilamento da 

propriedade baseada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do trabalhador” 

(MARX, 1985a, p. 894). Comprova-se, assim, que historicamente o capitalismo nasce 

dessa desapropriação violenta dos trabalhadores de seus meios de produção diretos. 

Essa separação será, portanto, a condição de existência do capitalismo e tende a 

aumentar sempre mais, até que os trabalhadores assumam os poderes sociais por eles 

mesmos criados. 

 

 

2.5 – Divisão capitalista do trabalho e consequências humanas 

  

 Nesta seção vamos observar, com base nos estudos do livro I de O Capital, o 

processo de apropriação capitalista da divisão do trabalho, com o intuito de perceber 

como gradativamente a classe dos capitalistas impulsiona e se apropria da força social 

criada pelo trabalho coletivo, aumentando ainda mais o seu poder sobre os 

trabalhadores. Processo histórico engendrado eliminando-se a autonomia dos 

trabalhadores. 



 

80 

 

 Marx observa o desenvolvimento histórico da divisão capitalista do trabalho 

como um processo gradativo que se inicia com a cooperação simples, passa pela 

manufatura e se completa com a indústria e a maquinaria. Esse desenvolvimento 

temporal não impede, no entanto, a existência simultânea dessas três formas num dado 

período histórico. 

 

 

2.5.1 – Cooperação 

  

O pressuposto básico para o início da produção capitalista é um elemento 

quantitativo, a reunião de “um número considerável de trabalhadores”, num mesmo 

local, sob a tutela de um mesmo proprietário de dinheiro (MARX, 1985a, p. 370). A 

princípio, a produção só se diferenciava do artesanato das corporações pelo número de 

trabalhadores empregados num só local. A cooperação é essa forma de trabalho em que 

“muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo processo de produção ou 

em processos de produção diferentes, mas conexos” (MARX, 1985a, p. 374). 

 A força de trabalho eleva a sua produtividade pelo simples fato de estar reunida 

num só local. Não é a força produtiva de cada indivíduo que se eleva, mas se cria uma 

nova força resultante da sua união, a força coletiva de trabalho (MARX, 1985a, p. 374-

375). Marx observa que a cooperação dos indivíduos de acordo com um plano é capaz 

de transpor os limites individuais desenvolvendo as capacidades da espécie humana 

(MARX, 1985a, p. 378). 

 Com a introdução da cooperação nas condições de mercado, e o ganho produtivo 

que isso ocasiona, a cooperação passa a ser um imperativo geral da produção e, com ela, 

o domínio do capital sobre o processo de trabalho (MARX, 1985a, p. 379). Essa forma 

de produzir se torna gradativamente dominante. O comando do capitalista e a rede de 

hierarquias que o acompanha tornam-se tão indispensável quanto o comando de um 

general no exército. 

 O comando do capitalista ocorre também devido a uma necessidade técnica, pois 

“todo trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige com 
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maior ou menor intensidade uma direção que harmonize as atividades individuais e 

preencha as funções gerais ligadas ao movimento de todo o organismo produtivo” 

(MARX, 1985a, p. 379-380). Uma exigência técnica como esta de unificar os trabalhos 

parciais sobre um planejamento central, só poderia ser atendida, nesse período histórico, 

pelos capitalistas. Eles realizaram essa função, não em prol do bem comum, mas sim 

com o objetivo de expandir mais e mais o seu capital, explorando os trabalhadores e 

extraindo deles todos os ganhos de produtividade30.  

 Nesse contexto, a força coletiva do trabalho, oriunda da reunião de 

trabalhadores, será apropriada por aqueles que comandam a conexão entre as funções 

exercidas pelos trabalhadores. Essa conexão é realizada não pelos trabalhadores, mas 

pelo capitalista. 

A conexão entre as funções que exercem e a unidade que formam no 
organismo produtivo está fora deles, no capital que os põe juntos e os 
mantêm juntos. A conexão entre os seus trabalhos aparece-lhes idealmente 
como plano, e praticamente como autoridade do capitalista, como o poder de 
uma vontade alheia que subordina a um objetivo próprio a ação dos 
assalariados (MARX, 1985a, p. 380). 

 

Assim, a atividade dos trabalhadores fica subordinada a uma vontade alheia, que 

tem como objetivo explorá-los ao máximo. Aquilo que potencialmente é algo positivo e 

libertador aparece na história como um elemento de subordinação dos trabalhadores a 

um poder estranho31. Isso ocorre porque os trabalhadores não cooperam em livre acordo 

entre eles, cada trabalhador só possui acordo com o capitalista e este é quem combina a 

força de trabalho deles: 

O capitalista paga a cada um dos 100 o valor da sua força de trabalho 
independente, mas não paga a força combinada dos 100. Sendo pessoas 
independentes, os trabalhadores são indivíduos isolados que entram em 
relação com o capital, mas não entre si. Sua cooperação só começa no 
processo de trabalho, mas depois de entrar neste deixam de pertencer a si 
mesmos. Incorporam-se então ao capital. Quando cooperam, ao serem 

                                                           
30 “Um poder inerente ao trabalho, o poder social de cooperação, é apropriado pelo capital e aparece 
como um poder do capital sobre os trabalhadores” (HARVEY, 2013, p. 174). 

31A exploração do trabalho não é inerente à cooperação como bem aponta David Harvey: “Marx não 
lança uma luz inerentemente negativa nem sobre a cooperação nem sobre a divisão do trabalho. Ele as vê 
como potencialmente criativas, benéficas e gratificantes para o trabalhador. A cooperação e a divisão bem 
organizada do trabalho são capacidades humanas esplêndidas, que incrementam nossos poderes coletivos. 
O socialismo e o comunismo teriam presumivelmente grande necessidade delas. O que Marx tenta 
mostrar é como essas potencialidades positivas são apropriadas pelo capital para seu benefício particular e 
transformadas em algo negativo para o trabalhador” (HARVEY, 2013, p. 171). 
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membros de um organismo que trabalha, representam apenas uma forma 
especial de existência do capital (MARX, 1985a, p. 382). 

 

Ao fazer o contrato de trabalho individualmente com o capitalista, o trabalhador 

fica privado dos frutos do trabalho coletivo. De fato, ao vender sua força de trabalho, o 

trabalhador privou-se de todo fruto do seu trabalho, tanto a sua atividade como o seu 

produto se tornam propriedade do capital. 

Essa subordinação do trabalho ao capital ocorre no momento da venda, afinal, 

aquele que vende a força de trabalho não tem mais direito aos seus frutos. O valor dessa 

força de trabalho não aumenta com o aumento de produtividade gerada pela combinação 

dos trabalhos, ela é paga individualmente. Tal relação entre o trabalho e o capital é 

magistralmente expressa no Grundrisse:  

Ao vender seu trabalho ao capitalista, o trabalhador adquire um direito 
somente sobre o preço do trabalho, não sobre o produto desse trabalho nem 
sobre o valor que esse trabalho adicionou ao produto. ‘Vender o trabalho = 
renúncia a todos os frutos do trabalho’. Portanto, todos os progressos da 
civilização ou, em outras palavras, todo aumento das forças produtivas 
sociais, se se quiser, das forças produtivas do próprio trabalho – tal como 
resultam da ciência, das invenções, da divisão e combinação do trabalho, do 
aperfeiçoamento dos meios de comunicação, da criação do mercado mundial, 
da maquinaria etc. –, não enriquecem o trabalhador, mas o capital; em 
consequência, só ampliam o poder que domina o trabalho; só multiplicam a 
força produtiva do capital. Como o capital é a antítese do trabalhador, tais 
progressos aumentam unicamente o poder objetivo sobre o trabalho. A 
transformação do trabalho (como atividade viva, intencional) em capital é em 
si o resultado da troca entre capital e trabalho, porquanto a troca confere ao 
capitalista o direito de propriedade sobre o produto do trabalho (e o comando 
sobre o trabalho) (MARX, 2011, p. 241). 

 

Na troca aparentemente igual entre o proprietário e o trabalhador, o segundo 

recebe apenas o valor da sua força de trabalho individual, que não é igual àquilo que sua 

força produz. O trabalhador fica subsumido a um processo de trabalho que não elaborou 

e que o transforma num simples apêndice do circuito produtivo.  

Na cooperação não há ainda a apropriação por parte do capitalista das bases 

técnicas do trabalho, o trabalho é ainda artesanal e os trabalhadores possuem o 

conhecimento necessário para produzir os objetos. Todavia, a partir do momento em 

que reúne os trabalhadores através da compra da força de trabalho, a cooperação cria as 

condições para o desenvolvimento da manufatura. 
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2.5.2 – Manufatura 

 

 O capítulo XII de O Capital trata da divisão do trabalho e da manufatura e 

realiza uma importante reflexão histórica do processo de intensificação da divisão do 

trabalho, à luz da contradição entre capital e trabalho. Também em Grundrisse Marx 

explora exaustivamente essa contradição. 

 Nas condições modernas, o capitalista e o trabalhador se encontram no mercado 

como sujeitos aparentemente iguais, não há, como no escravismo, uma dominação pela 

força, na qual a pessoa do trabalhador torna-se propriedade do senhor. Aqui o 

trabalhador é “livre”, entre aspas porque as condições de trabalho estão postas, 

completamente separadas do trabalhador e pertencentes ao capital:  

No capital, a associação dos trabalhadores não é imposta pela violência 
física direta, como trabalho forçado, servil, escravo; é imposta pelo fato de 
que as condições da produção são propriedade alheia, existindo elas próprias 
com associação objetiva, que é o mesmo que acumulação e concentração das 
condições de produção (MARX, 2011, p. 490). 

 

Na análise da divisão do trabalho e da manufatura, assim como o texto “trabalho 

estranhado e propriedade privada” dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, a 

preocupação de Marx com a pessoa do trabalhador é evidente. No capítulo XII d’O 

Capital, ele diz: “A manufatura produz realmente a virtuosidade do trabalhador 

mutilado, ao reproduzir e levar sistematicamente ao extremo, dentro da oficina, a 

especialização natural dos ofícios que encontra na sociedade” (MARX, 1985a, p. 390). 

A contínua repetição de uma simples atividade produz imensos ganhos 

produtivos para o capital, ao passo que para o trabalhador “a continuidade de um 

trabalho uniforme destrói o impulso e a expansão das forças anímicas que se recuperam 

e se estimulam com a mudança de atividade” (MARX, 1985a, p. 391). Como veremos 

adiante, no capítulo III, faz-se necessária uma condição mais adequada de organização 

social, na qual a realização dos sujeitos seja a verdadeira finalidade da produção, pois os 

indivíduos não podem ficar presos a uma só tarefa.  
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 A finalidade da produção capitalista não é o ser humano, mas a produção de 

mais valia, o lucro. E, nesse sentido, aquilo que ao trabalhador individual é pobreza e 

martírio, aparece ao capitalista como um simples jogo de cálculos: 

A estreiteza e as deficiências do trabalhador parcial tornam-se perfeições 
quando ele é parte integrante do trabalhador coletivo. O hábito de exercer 
uma função única limitada transforma-o naturalmente em órgão infalível 
dessa função, compelindo-o à conexão com o mecanismo global a operar 
com a regularidade de uma peça de máquina (MARX, 1985a, p. 400-401). 

 

Assim, os trabalhadores se transformam em simples engrenagens de um 

processo produtivo que lhes é estranho. Os capitalistas não querem de forma alguma 

uma sociedade planificada, pois defendem a livre iniciativa e o livre mercado. Todavia, 

dentro de suas empresas a planificação se dá da maneira mais despótica (MARX, 1985a, 

p. 408). 

 A diferença da cooperação simples para a manufatura é que a primeira não 

modifica significativamente a forma de trabalho, ao passo que a segunda revoluciona 

inteiramente o trabalho dos indivíduos, tornando-o repetitivo e mutilado: 

Deforma o trabalhador monstruosamente, levando-o artificialmente a 
desenvolver uma habilidade parcial, à custa da repressão de um mundo de 
instintos e capacidades produtivas, lembrando aquelas práticas das regiões 
platinas onde se mata um animal apenas para tirar-lhe a pele ou o sebo. Não 
só o trabalho é dividido e suas diferentes frações distribuídas entre os 
indivíduos, mas o próprio indivíduo é mutilado e transformado no aparelho 
automático de um trabalho parcial, tornando-se, assim, realidade a fábula 
absurda de Menennius Agrippa que representa um ser humano como simples 
fragmento do seu próprio corpo. Originalmente, o trabalhador vendia sua 
força de trabalho ao capital por faltarem os meios para produzir uma 
mercadoria. Agora, sua força individual de trabalho não funciona se não 
estiver vendida ao capital (MARX, 1985a, p. 412-413). 

 

Embora desenvolva uma grande produtividade, a manufatura torna o trabalho 

ainda mais penoso. Esse tipo de trabalho limita e aborta todo o potencial criativo dos 

indivíduos. Não traz felicidade, mas martírio. Se os trabalhadores precisavam vender 

sua força de trabalho porque já não tinham a posse dos meios de produção, a partir das 

transformações oriundas da manufatura, os trabalhadores perdem também a habilidade 

de produzir. Sua força de trabalho só se torna produtiva dentro de um mecanismo 

preestabelecido, no qual ele é adestrado a realizar uma determinada tarefa. Dessa 

maneira, ele perde tanto os meios de produção como o conhecimento prático para fazer 
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os produtos, que ainda possuíam na cooperação, tornando-se ainda mais dependentes do 

poder externo.  

 Tal situação deixa os trabalhadores humanamente piores que os selvagens e os 

camponeses medievais, no que diz respeito ao desenvolvimento de suas faculdades 

anímicas: 

O camponês e o artesão independentes desenvolvem, embora modestamente, 
os conhecimentos, a sagacidade e a vontade, como o selvagem que exerce as 
artes de guerra apurando sua astúcia pessoal. No período manufatureiro, essas 
faculdades passam a ser exigidas apenas pela oficina do capital em seu 
conjunto. As forças intelectuais da produção só se desenvolvem num sentido, 
por ficarem inibidas em relação a tudo que não se enquadre na sua 
unilateralidade. O que perdem os trabalhadores parciais, concentra-se no 
capital que se confronta com eles (MARX, 1985a, p. 413-414). 

 

A manufatura intensifica de maneira radical a divisão do trabalho, sobretudo a 

divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Há um grande desenvolvimento da 

produtividade social, mas à custa do empobrecimento dos trabalhadores individuais 

(MARX, 1985a, p. 414). A divisão entre trabalho (trabalhador) e meios de produção se 

intensifica, pois além da terra e dos instrumentos necessários, o trabalhador está 

separado do saber-fazer o seu produto, algo que os camponeses e artesãos ainda 

possuíam.  

Os capitalistas se apropriam tanto dos meios de produção como do 

conhecimento, pois eles também podem comprar dos executivos e técnicos de toda 

espécie. Cada profissão na divisão social do trabalho só é produtiva quando se conecta 

com essa força de trabalho social que, nas condições burguesas, pertence aos burgueses. 

“As condições objetivas do trabalho vivo aparecem como valores separados, 

autonomizados em relação à capacidade de trabalho viva como existência subjetiva, 

que, diante delas, aparece consequentemente só como valor de outro tipo (diferente 

delas não como valor, mas como valor de uso)” (MARX, 2011, p. 379). 

 A oposição dialética apresentada por Marx traz o trabalho vivo versus o trabalho 

morto. O trabalho vivo é a força vital presente em cada indivíduo que é vivo e presente, 

enquanto que o trabalho morto são as condições materiais e intelectuais de trabalho que 

só existem por serem produtos de trabalhos anteriores, ou seja, é trabalho objetivado. 

No capitalismo, o trabalho morto aparece como capital e pertence ao capitalista na 

medida em que este utilizou o trabalho vivo que comprou e apropriou-se de seu 
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resultado; ao passo que o dono do trabalho vivo, quando se está completamente 

separado do trabalho morto, recebe apenas o equivalente à manutenção dessa força viva 

de trabalho, para que possa servir a futuras valorizações. 

 Apesar desse domínio do capital sobre o trabalho, capital é apenas uma forma 

histórica de objetivação do trabalho. Não é o capital que cria o trabalho, mas o trabalho 

vivo cria e recria o capital. O trabalho é uma categoria geral, o capital é específico. O 

interessante desse quadro é que os homens podem mudar as circunstâncias. Apesar de 

sua condição de dominado e explorado, o trabalho vivo é o verdadeiro elemento 

constituinte da realidade, capital é apenas seu resultado, sob condições em que reina a 

propriedade privada dos meios de produção, num grau determinado de desenvolvimento 

das forças produtivas, como percebeu Jesus Raniere: 

Do ponto de vista de Marx, ponto de vista da concretização material, ainda 
que a pretensão do capital enquanto sujeito seja a plenitude de sua 
dominação, ela está impossibilitada porque, no limite, sua dependência do 
trabalho humano não pode ser suprimida, uma vez que somente a relação 
com o trabalho vivo é geradora da lógica interna de desenvolvimento, 
acumulação e valorização do capital – a substância social deste último é o 
próprio trabalho, o que o impede de agir como demiurgo hegeliano da 
realidade, sujeito criador que se harmoniza no final do processo como ideia 
absoluta (RANIERI, 2011, p. 161). 

 

A contradição entre trabalho vivo e trabalho morto está diretamente relacionada 

à oposição entre liberdade e circunstâncias (causalidade, necessidade), entre estrutura 

social e material e a ação humana. Depois de observarmos essa relação é impossível 

seguir acreditando na banalidade que afirma haver em Marx uma espécie de 

determinismo32. Tais tipos de generalizações servem apenas àqueles que querem 

embaralhar a tessitura da realidade, negando a complexidade e o desafio de mudar o que 

está posto. 

 Na manufatura, a força motriz do sistema de trabalho ainda pertence aos 

trabalhadores, e são eles que manipulam os instrumentos de tal forma que a qualidade 

                                                           
32 “Na teoria social, o perigo é ver um dos elementos como determinante de todos os outros. O 
determinismo tecnológico é tão equivocado quanto o determinismo ambiental (a natureza condiciona), o 
determinismo da luta de classes, o idealismo (as concepções mentais estão na vanguarda), o determinismo 
do processo de trabalho ou o determinismo resultante das mudanças (culturais) na vida cotidiana” 
(HARVEY, 2013, p. 193). 
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dos produtos depende da habilidade dos trabalhadores. A submissão da força de 

trabalho ao capital só se completa na indústria e maquinaria. 

 

 

 2.5.3 – Indústria e maquinaria 

 

Outro passo importante no desenvolvimento da produção é a introdução das 

máquinas, intensificando ainda mais a separação entre os trabalhadores e as condições 

de trabalho. A indústria substitui o mecanismo vivo da divisão do trabalho típica da 

manufatura por um mecanismo morto, automático, que impõe o ritmo de atividades que 

os trabalhadores devem acompanhar. 

Em Grundrisse, Marx descreve a separação dos trabalhadores das condições de 

trabalho, na medida em que a indústria concentra o saber fazer a um mecanismo morto. 

“O princípio desenvolvido do capital é justamente tornar supérflua a habilidade 

particular e tornar supérfluo o trabalho manual, o trabalho físico imediato em geral, seja 

como trabalho especializado, seja como esforço muscular; melhor dizendo, consiste em 

colocar a perícia nas forças mortas da natureza” (MARX, 2011, p. 488). O artesão 

detinha não só os meios e instrumentos para produzir como também a habilidade. O 

desenvolvimento da produção burguesa retira ambos das mãos dos produtores diretos e 

os coloca nas forças mortas do capital. 

 Nessas condições, a natureza e o ritmo da atividade passam a ser elaborados pela 

direção, com base em mecanismos automáticos, concentrando ainda mais poder aos 

proprietários: 

O instrumental de trabalho, ao converter-se em maquinaria, exige a 
substituição da força humana por forças naturais e da rotina empírica pela 
aplicação consciente da ciência. Na manufatura, a organização do processo 
de trabalho social é puramente subjetiva, uma combinação de trabalhos 
parciais. No sistema de máquinas, tem a indústria moderna o organismo de 
produção inteiramente objetivo que o trabalhador encontra pronto e acabado 
como condição material da produção (MARX, 1985a, p. 439-440). 
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É preciso lembrar que cada etapa da produção capitalista – cooperação, 

manufatura e indústria – não elimina a etapa anterior. De fato, essas formas de trabalho 

convivem de acordo com a conveniência de cada contexto33. Na indústria, o homem 

aprende a transformar o trabalho morto em força motriz para controlar o trabalho vivo 

(MARX, 1985a, p. 442). Marx vai, então, observar as consequências do uso capitalista 

de máquinas sobre a atividade dos trabalhadores.  

 A introdução das máquinas possui, além de uma motivação econômica de 

aumentar a produtividade, uma motivação política, que é diminuir o poder de 

contestação dos trabalhadores e superar os limites biológicos do trabalho: 

Antes de tudo, o movimento e a atividade do instrumental de trabalho se 
tornam, com a maquinaria, independentes do trabalhador. O instrumental 
passa a ser animado por um movimento perpétuo e produziria 
ininterruptamente se não fosse tolhido por certas limitações naturais dos 
auxiliares humanos, a debilidade física e os caprichos. Como capital, esse 
autômato possui, na pessoa do capitalista, consciência e vontade, e está 
dominado pela paixão de reduzir ao mínimo a resistência que lhe opõe essa 
barreira natural, elástica, o homem (MARX, 1985a, p. 460). 

 

A simplificação do trabalho e o aumento da produtividade causado pela 

introdução das máquinas jogam no desemprego inúmeros trabalhadores e torna 

contratável outros tantos. Em tese, produz uma população excedente de trabalhadores. 

Essa população excedente, por sua vez, faz pressão para que os que estão empregados 

ultrapassem os limites normais da jornada de trabalho. Tal situação revela o paradoxo 

da produção burguesa, o fato de a tecnologia, meio mais poderoso de encurtar o tempo 

de trabalho, ser na prática o meio usado pelos capitalistas para “transformar todo o 

tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho de que pode lançar 

mão o capital para expandir o seu valor” (MARX, 1985a, p. 465). 

 As “leis férreas” do modo de produção capitalista, sobretudo o poder coercitivo 

da concorrência, obrigam os capitalistas individuais a buscarem sempre aumentar a 

mais-valia. O aumento da mais-valia se dá ou de forma relativa ou absoluta. A primeira 

                                                           
33 “Diria que os capitalistas gostam de preservar o poder de escolher o sistema de trabalho. Se não 
conseguem lucro suficiente com o sistema fabril, querem ter a opção de retornar ao sistema doméstico. Se 
ainda assim não conseguirem lucro, recorrerão a um sistema quase manufatureiro. Isto é, em vez de tomar 
as condições que Marx descreve nesse capítulo como temporárias e transicionais, prefiro lê-las como 
características (opções) permanentes de um modo de produção capitalista em que a concorrência entre 
diferentes sistemas de trabalho se torna uma arma do capital contra o trabalho na luta para conseguir 
mais-valor” (HARVEY, 2013, p. 220). 
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ocorre quando os capitalistas a introduzem novas tecnológicas barateando o custo de 

produção, e a segunda consiste em fazer os trabalhadores trabalharem mais. 

Normalmente usam-se as duas estratégias.  

 As ditas “leis férreas” fazem pressão para os capitalistas agirem de determinada 

forma, todavia os trabalhadores e a população em geral também agem para limitar o 

poder do capital. A objetivação nunca é completa e o contexto histórico, mesmo dentro 

do modo de produção capitalista, é resultado das ações humanas. 

 Os homens são capazes de impor limites à exploração, como no caso da 

limitação da jornada de trabalho. “O prolongamento desmedido da jornada de trabalho, 

produzido pela maquinaria nas mãos do capital, ao fim de certo tempo provoca, 

conforme já vimos, uma reação da sociedade que, ameaçada em suas raízes vitais, 

estabelece uma jornada normal de trabalho, legalmente limitado” (MARX, 1985a, p. 

466). Por que um pensador marcado pelo entendimento de uma sociedade dividida em 

classes usa um termo tão genérico como “sociedade”, como sujeito político de uma dada 

mudança social? Teria ele sido displicente? Ou de fato seu pensamento possui campos 

abertos não resolvidos? 

Acredito que o pensamento de Marx não pode ser usado como um manual que 

explica tudo de maneira a-histórica, mas é essencialmente uma teoria da práxis, 

entendendo que a sociedade é resultado da práxis dos homens que, por sua vez, sempre 

encontram um conjunto de causalidades postas historicamente. 

É preciso ter o cuidado para não atribuir um poder transcendental à técnica e à 

ciência, erro cometido por Gorz ao fazer abstração das relações sociais de dominação na 

sociedade moderna, e atribuir à ciência a responsabilidade pelo estranhamento dos 

trabalhadores afirmando que 

a natureza é dominada, ela o é doravante a serviço de um processo científico; 
mas esse processo não é dominado pelo ou pelos trabalhadores. Ao 
contrário, ele domina-os ‘como uma força estranha’, a força da máquina, pois 
a ciência nela cristalizada ‘não existe na consciência do operário’ e, 
evidentemente, não pode ser por ele dominada em seu trabalho ou através 
dele. Em suma, o processo de dominação da natureza pelo homem (pela 
ciência) volta-se contra ele como dominação do homem por esse processo de 
dominação (GORZ, 2007, p. 60). 
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Gorz aponta tais colocações como se a ciência não fosse um produto humano, 

feito e controlado pelos homens. Em nenhum momento é citado que os capitalistas 

dominam essa ciência em favor do lucro privado. O processo científico torna-se o 

sujeito e o homem o objeto. Nesse viés, Gorz confere vida própria aos meios de 

produção como se esses fossem animados e conscientes, os verdadeiros agentes da 

dominação, e não o próprio homem. 

Enquanto não se eliminam as leis férreas, essas conquistas da sociedade estão 

sempre sob a ameaça de se perderem, pois os capitalistas sempre desenvolvem formas 

de fazer os trabalhadores trabalharem mais: 

A redução da jornada cria de início a condição subjetiva para intensificar o 
trabalho, capacitando o trabalhador a empregar mais força num tempo dado. 
Quando essa redução se torna legalmente obrigatória, transforma-se a 
máquina nas mãos do capital em instrumento objetivo e sistematicamente 
empregado para extrair mais trabalho no mesmo espaço de tempo. É o que se 
obtém de duas maneiras: aumentando a velocidade da máquina e ampliando a 
maquinaria a ser vigiada por cada trabalhador, ou seja, seu campo de trabalho 
(MARX, 1985a, p. 470). 

 

A possibilidade de intensificar o trabalho foi gerada por um lado pela limitação 

da jornada de trabalho, imposta pela “sociedade”, por outro pelo fato de a maquinaria 

conferir ao capitalista o poder de ditar o ritmo de trabalho por um mecanismo mecânico. 

Tal poder pressupõe uma apropriação por parte do capital de todo desenvolvimento 

tecnológico e científico anterior. Nesse sentido, a indústria aumentou ainda mais o 

poder do capital sob o trabalho, pois separou ainda mais os trabalhadores dos meios de 

produção: 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na 
fábrica, serve à máquina. Naqueles, procede dele o movimento do 
instrumental de trabalho; nesta, tem de acompanhar o movimento do 
instrumental. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um 
organismo vivo. Na fábrica, eles se tornam complementos vivos de um 
mecanismo morto que existe independente deles (MARX, 1985a, p. 483). 

 

Existe um processo de separação radical do trabalhador, não apenas dos meios e 

instrumentos de produção, mas da habilidade mesma de fazer determinado objeto. A 

habilidade necessária desenvolvida pelo artesão conferia um melhor desenvolvimento 

das suas capacidades humanas, bem como uma relação mais completa do trabalhador 

com o produto do seu trabalho. A manufatura já retira esse saber fazer ao tempo em que 
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divide as suas ações em partes ínfimas de um mecanismo social comandado pelo 

capitalista. A indústria intensifica essa separação na medida em que transfere a força 

motriz para um sistema automático, não vivo. 

 Em Grundrisse, Marx reflete sobre as consequências humanas do 

desenvolvimento capitalista das máquinas. Em primeiro lugar, as máquinas invertem a 

relação entre o trabalhador e os instrumentos de trabalho, sendo o trabalhador o sujeito 

da relação e o instrumento o objeto sob o qual o trabalhador exerce a sua habilidade. 

Com o advento da máquina automática, o instrumento torna-se quase o sujeito da 

relação, e o trabalhador passa a ser o objeto, servindo apenas para observar e garantir o 

funcionamento adequado da máquina. 

Não é como no instrumento, que o trabalhador anima como um órgão com 
sua própria habilidade e atividade e cujo manejo, em consequência, dependia 
de sua virtuosidade. Ao contrário, a própria máquina, que para o trabalhador 
possui destreza e força, é o virtuose que possui sua própria alma nas leis 
mecânicas que nela atuam e que para o seu contínuo automovimento 
consome carvão, óleo etc. (materiais instrumentais), da mesma maneira que o 
trabalhador consome alimentos. A atividade do trabalhador, limitada à mera 
abstração da atividade, é determinada e regulada em todos os aspectos pelo 
movimento da maquinaria, e não o inverso. A ciência, que força os membros 
inanimados da maquinaria a agirem adequadamente como autômatos por sua 
construção, não existe na consciência do trabalhador, mas atua sobre ele por 
meio da máquina como um poder estranho, como poder da própria máquina 
(MARX, 2011, p. 580-581). 

 

Na realidade, o verdadeiro sujeito dessa relação residirá no trabalho intelectual, 

que concentra toda a ciência do mecanismo. Essas forças sociais intelectuais se 

concentram no capital, e como tal pertencem ao capitalista, possuidor do dinheiro. À 

medida que o processo de trabalho foi apropriado pelo capitalista, o trabalhador se 

tornou supérfluo e, portanto, substituível, diminuindo assim o seu valor. “O saber 

aparece na maquinaria como algo estranho, externo ao trabalhador; e o trabalho vivo é 

subsumido ao trabalho objetivado que atua autonomamente” (MARX, 2011, p. 582). 

 Segundo Marx, embora os inventos tenham se tornado um grande negócio nessa 

época, a invenção das máquinas não é produto de gênios individuais, mas resultado de 

um processo anterior de divisão manufatureira do trabalho que tornou as operações 

humanas tão simples que puderam ser substituídas por operações mecânicas (MARX, 

2011, p. 587).  Desse modo, a burguesia se apropriou e concentrou todo o processo de 
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trabalho em suas mãos, tornando o progresso produtivo em mais um meio de aumentar a 

mais valia e o domínio sobre os trabalhadores. 

 O resultado desses progressos tecnológicos, num sistema em que as leis férreas 

da propriedade privada e da concorrência são sagradas, não podia ser outro:“o trabalho 

na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo variado dos músculos e confisca 

toda a atividade livre do trabalhador, física e espiritual” (MARX, 1985a, p. 483). 

 Mais uma vez a preocupação de Marx é mostrar, aceitando os pressupostos das 

leis econômicas fundamentais, as consequências desse modo de produção sobre a vida 

das pessoas. Não por acaso ele realiza, ainda nesse capítulo, uma contundente denúncia 

das condições de miséria (e mortalidade) extrema dos tecelões ingleses e indianos 

depois da introdução das máquinas (MARX, 1985a, p. 493). A crítica econômica, sem 

abrir mão dos pressupostos científicos da economia, é encravada de intencionalidade 

moral e política.  

 Os avanços tecnológicos, que em si mesmo representariam um bem à 

humanidade, ao reduzir o tempo de trabalho e facilitar sua execução, resultam no oposto 

graças à aplicação capitalista: 

A maquinaria, como instrumental que é, encurta o tempo de trabalho, facilita 
o trabalho, é uma vitória do homem sobre as forças naturais, aumenta a 
riqueza dos que realmente produzem, mas, com sua aplicação capitalista, 
gera resultados opostos: prolonga o tempo de trabalho, aumenta sua 
intensidade, escraviza o homem por meio das forças naturais, pauperiza os 
verdadeiros produtores (MARX, 1985a, p. 506). 

 

 A indústria também impulsiona uma nova divisão internacional do trabalho, na 

qual os países periféricos se especializam na produção agrícola e mineral enquanto que 

os centros ocidentais dedicam-se à indústria (MARX, 1985a, p. 517). Essa constatação 

ainda é bastante atual, tendo em vista que, embora tenha havido desenvolvimento 

industrial por todo o planeta, a agricultura e a exploração dos produtos naturais 

continuam sendo as principais fontes de receita dos países pobres, incluindo o Brasil, 

que tem na agricultura predatória a “menina dos olhos” de sua economia. 

 Outra constatação bastante atual é justamente sobre o potencial destrutivo da 

agricultura moderna. Se na indústria urbana o aumento da força produtiva causa a ruína 

física e espiritual da força de trabalho, na indústria rural ela torna ainda mais 
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desnecessária o trabalho vivo, causando grande desemprego e exaurindo a fertilidade da 

terra: 

E todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de 
despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento da 
fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido das 
fontes duradouras dessa fertilidade. Quanto mais se apoia na indústria 
moderna o desenvolvimento de um país, como é o caso dos Estados Unidos, 
mais rápido é esse processo de destruição. A produção capitalista, portanto, 
só desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção, 
exaurindo as fontes originais de toda riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 
1985, p. 578-579). 

  

É evidente, nessa passagem, que as preocupações marxianas também abrangem 

as questões ambientais. As fontes naturais de riqueza (a terra, as águas), assim como as 

fontes humanas, são esgotáveis, e a destruição dessas fontes é fruto de um progresso 

não racional da humanidade. Aquilo que poderia servir para diminuir o fardo do 

trabalho humano e para diminuir os impactos ambientais, servirá, enquanto 

permanecermos sob as condições capitalistas de produção, para aumentar os lucros 

privados, esgotando as forças do trabalhador e também da terra, destruindo as florestas 

nativas e causando graves desequilíbrios ambientais. 

 As razões dessa evidente contradição se encontram numa forma de organização 

social historicamente determinada, na qual os homens estão entregues a forças sociais 

estranhas, sobretudo à combinação de propriedade privada e leis da concorrência e sua 

“mão invisível”. Esse modo de produção historicamente determinado produz essa 

contradição até o limite em que os produtores diretos estão completamente separados 

das condições de trabalho. 

Nos textos de crítica à economia política, a intenção de Marx foi mostrar as 

consequências da ação de determinadas forças econômicas do mundo moderno, como 

mercadoria, dinheiro, capital, concorrência, etc. sobre os indivíduos vivos. Assim ele 

permite aos homens o conhecimento necessário para que um dia possam assumir o 

controle dessas forças, estabelecendo uma ordem social que, ao contrário da ordem 

burguesa, governada por poderes estranhos e desumanos, seja governada de maneira 

racional e coletiva. Marx acredita que os homens são capazes de colocar os poderes 

sociais, a ciência e a tecnologia a serviço da liberdade e da realização humana.  
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CAPÍTULO III- TRABALHO E LIBERDADE 

 

 

No primeiro capítulo, vimos que o trabalho representa a atividade prática 

humana mais elementar, enquanto atividade vital que realiza o eterno metabolismo entre 

homem e natureza. Nessa relação, os homens se distinguem dos outros animais graças à 

sua capacidade de prévia ideação, ou seja, os homens são capazes de elaborar em sua 

mente aquilo que irão realizar, dirigindo para isso a sua ação, vencendo suas limitações 

físicas na luta pela sobrevivência. Desenvolvendo a capacidade de fazer escolhas, o 

trabalho é a atividade que abre caminho ao longo e contraditório processo de libertação 

humana. 

Vimos no segundo capítulo que o trabalho não é, todavia, completamente livre, 

pois se realiza sempre a partir de determinadas circunstâncias ou causalidades. Quando 

o trabalho aparece sob condições em que o seu caráter teleológico é obstruído por algum 

poder social, temos não o trabalho em si, mas o trabalho estranhado. O trabalho 

estranhado é típico de sociedades em que há pelo menos duas classes antagônicas: os 

trabalhadores e os proprietários dos meios de produção. Nessas sociedades, o trabalho 

cria um poder social que age contra os indivíduos, nega a sua liberdade, sendo 

denominado trabalho forçado. 

Partindo das definições elencadas nos capítulos anteriores, pretendo agora 

entender como Marx desenvolve a sua ideia de libertação humana e qual a relação desta 

com o trabalho. 

Na perspectiva marxiana, a única realidade é a realidade presente, e a única 

forma de pensar a liberdade é descobrindo quais os elementos sociais que no presente 

inviabilizam a livre manifestação humana e aquelas que são potencialmente 

libertadoras. As estruturas sociais estranhadas negam a liberdade e a negação prática 

dessas estruturas é, portanto, a própria emancipação ou a negação da negação, como 

bem afirma Moura: 

Marx não adianta, a não ser negativamente, as determinações dessa hipotética 
sociedade futura. E não pode proceder de outra maneira, na medida em que 
seu oráculo é o mundo capitalista, a socialidade burguesa, que fornece 
parâmetros, cuja evasão só é possível mediante a crítica, que ela 
necessariamente deve estar referida. Marx não pode adiantar nada do devir 
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comunista que não fosse afirmá-lo como diferente, ainda que daí oriundo, do 
presente capitalista e burguês (MOURA, 2004, p.178). 

 

Vimos no segundo capítulo que a expressão objetiva do estranhamento ocorre na 

mediação social que se interpõe entre o homem e a natureza. O elemento-chave da cisão 

do homem com a natureza, a propriedade privada é, segundo os Manuscritos, “o 

produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho exteriorizado, do trabalho 

estranhado, de vida estranhada, de homem estranhado” (MARX, 2004, p. 87), de modo 

que a libertação do homem passa necessariamente pelo fim dessa instituição. 

De acordo com Mészáros, o problema do trabalho, sensivelmente apreendido, é 

o conceito universal central que serve tanto para entender a natureza da alienação 

quanto formar as bases de ações práticas que visem à “superação real da alienação 

capitalista” (2006, p.86). Os capítulos anteriores fornecem, então, subsídios para a 

reflexão sobre a liberdade, haja vista que ela é pensada como superação das entidades 

sociais estranhas e realização efetiva do caráter teleológico que se manifesta 

primeiramente através do trabalho.  

Acompanhemos agora como se desenvolve a ideia de libertação humana ao 

longo das obras de Marx, observando como o autor foi moldando sua teoria em direção 

a uma ideia de libertação radical das relações sociais estranhadas e da atividade humana. 

 

 

3.1 – Da Emancipação política à emancipação humana 

 

 Nos textos produzidos entre 1843 e 1844 é inegável a preocupação de Marx com 

a questão da emancipação humana. Diante disso, pode-se perceber uma evolução, ao 

longo das obras, no sentido de uma determinação mais precisa acerca do caráter dessa 

emancipação. Lukács percebe que, ao longo do desenvolvimento da teoria social em 

Marx, opera-se uma passagem para concepções políticas mais radicais: “na formação de 

Marx, o processo de superação do hegelianismo e do próprio Feuerbach, com a 

consequente fundação da dialética materialista, coincidiu com a passagem das posições 

democrático-revolucionárias a um socialismo consciente” (LUKÁCS, 2007, p.122). 
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3.1.1 – Em busca da verdadeira democracia 

  

Em 1843, na primeira crítica à Hegel34, Marx realiza uma crítica detalhada da 

doutrina do Estado, apresentada na obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. A 

crítica em questão deixa entrever o desenvolvimento implícito das opiniões de Marx 

acerca do Estado e da libertação. Em oposição à defesa da monarquia constitucional, 

feita por Hegel, Marx defende uma concepção de democracia direta na qual a 

constituição deve emanar diretamente do povo. Embora algumas questões não estejam 

postas nesse texto, fica evidente que Marx está disposto a defender a igualdade radical 

entre os homens, uma igualdade concreta e não apenas na lei. 

O pensador alemão defende uma espécie de democracia na qual o povo deve ser 

a unidade substancial real e não apenas formal: “A democracia é o enigma resolvido de 

todas as constituições. Aqui, a constituição não é somente em si, segundo a essência, 

mas segundo a existência, segundo a realidade, em seu fundamento real, o homem real, 

o povo real, e posta como obra própria deste último” (MARX, 2005a, p.50). 

Marx entende que não é a forma de estado o fundamental: “A propriedade etc., 

em suma, todo o conteúdo do direito e do Estado é, com poucas modificações, o mesmo 

na América do Norte assim como na Prússia. Lá a república é, portanto, uma simples 

forma de Estado, como o é aqui a monarquia” (MARX, 2005a, p.51).  

Tal colocação revela que a forma do Estado não é tão fundamental quanto o 

conteúdo. Até que ponto o argumento é válido? É óbvio que uma democracia burguesa 

é melhor que uma ditadura, no entanto não se pode esquecer que formas distintas de 

Estado podem representar uma dominação social semelhante; e se é importante criticar a 

forma do Estado, mais importante ainda é criticar a sociedade civil. 

A emancipação política não é ainda emancipação humana, embora seja melhor 

viver sob o regime de uma república que numa tirania. A república política é vista como 

                                                           
34 Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (MARX, 2005a). A segunda crítica seria realizada um ano 
mais tarde nos Manuscritos Econômico-Filosóficos. Ambos os textos tiveram publicação póstuma, apenas 
na década de 1930 do século XX, na União Soviética.  
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a mais democrática das formas políticas, ainda sobre a dominação, pois “é a democracia 

no interior da forma de Estado abstrata” (MARX, 2005a, p.51). 

Marx entende que inversão de ordem entre o empírico e a ideia, entre o concreto 

e abstrato, ou como queiram, do objetivo e subjetivo, é o núcleo do conservadorismo de 

Hegel, que entende o real como resultado da ideia: 

Não se deve condenar Hegel porque ele descreve a essência do Estado como 
ela é, mas porque ele toma aquilo que é pela essência do Estado. Que o 
racional é real, isso se revela precisamente em contradição com a realidade 
irracional, que, por toda parte, é o contrário do que afirma ser e afirma ser o 
contrário do que é (MARX, 2005a, p.82). 

 

O hegelianismo tende a construir o mundo cognitivamente, de maneira a 

comprovar a sua verdade. O que Marx quer é reconstruir o real cognitivamente, mas de 

maneira a reconhecer a irracionalidade do real, fornecendo assim as armas teóricas de 

sua transformação. 

 

3.1.2 – Qual emancipação? 

 

A obra Anais Franco-Alemães, por sua vez, foi escrita para provocar o público, 

pois possui um alto grau de exortação à ação. No artigo Para a Questão Judaica, Marx 

questiona o sentido de “emancipação” usado por Bruno Bauer, quando este conclama 

judeus e cristãos a abandonarem suas religiões particulares para compor a 

universalidade humana. 

Aqui, o problema de Bauer não é que ele fale de emancipação, mas o fato de 

querer emancipar judeus e cristãos sem, no entanto, nos informar de que tipo de 

emancipação se trata: “Não basta de modo algum investigar quem deve emancipar, 

quem deve ser emancipado. A crítica tinha uma terceira coisa a fazer. Tinha de 

perguntar: de que espécie de emancipação se trata? Que condições estão fundadas na 

essência da emancipação exigida?” (MARX, 2009, p. 44). 

Até que ponto existe um comum acordo quanto ao sentido que possui a palavra 

emancipação? Em que consiste na prática a liberdade? Para Bauer, emancipar-se é o 
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mesmo que superar os limites da particularidade de uma crença, em benefício do 

reconhecimento interno do ser humano universal. Bauer não pode criticar o Estado em 

sua essência, mas apenas uma forma específica de Estado em que os preconceitos 

religiosos suplantavam a razão e a igualdade abstrata: “ele apenas submete à crítica o 

‘Estado cristão’, e não o ‘Estado pura e simplesmente’, em que ele não investiga a 

relação da emancipação política com a emancipação humana” (MARX, 2009, p. 44). 

 O método idealista de Bauer, na mesma trilha de Hegel, levou-o a ver o Estado 

laico como a verdadeira expressão da essência humana, pois nele o homem aparece 

como um ser genérico. O Estado seria a realização da universalidade do ser humano em 

oposição à particularidade e aos interesses privados que permeariam a sociedade civil. 

Como a universalidade se aproxima da consciência-de-si, que na qualidade de saber 

puro é a absoluta liberdade, o Estado é para ele a consciência de si coletiva. Nesse 

sentido, emancipar o Estado da particularidade de uma crença, como o caso da 

transformação do Estado cristão em Estado laico, é para ele o mesmo que emancipar a 

humanidade. 

Para Marx (2009, p. 48), no entanto, “o Estado pode ser um Estado livre sem 

que o homem seja um homem livre”. O Estado não é visto por ele como a expressão da 

essência humana, mas como abstração da vida real. Marx não pode mais seguir 

considerando o Estado a essência da humanidade, enquanto os homens reais não 

participam dessa essência. Quem deve se emancipar são os indivíduos reais em sua 

prática real de vida, e não apenas a sua representação abstrata, o Estado. Há que 

diferenciar, portanto, a emancipação política da emancipação humana. 

 O grande legado de Para a Questão Judaica foi distinguir as mudanças que 

ocorrem no interior do estado social vigente (como o exemplo da passagem do Estado 

cristão alemão para o Estado laico), das mudanças que afetam o próprio modo de vida 

das pessoas, que mudam suas condições de vida reais. A liberdade do Estado não é 

liberdade real, pois não liberta o homem das reais causas do estranhamento: a religião, a 

propriedade, o egoísmo de ofício. Ao contrário, a emancipação do Estado confere total 

liberdade para o pleno desenvolvimento dessas entidades estranhas: “O homem não foi, 

portanto, libertado da religião; recebeu a liberdade de religião. Não foi libertado da 

propriedade; recebeu a liberdade de propriedade. Não foi libertado do egoísmo do ofício 

[Gewerbe]; recebeu a liberdade de ofício” (MARX, 2009, p. 70). 
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Essa tese é reafirmada em A Sagrada Família: 

Nos Anais Franco-Alemães desenvolveu-se para o senhor Bauer a prova de 
que essa ‘humanidade livre’ e seu ‘reconhecimento’ não são nada mais que o 
reconhecimento do indivíduo burguês egoísta e o movimento desenfreado 
dos elementos materiais e espirituais que formam o conteúdo de sua situação 
de vida, o conteúdo da vida burguesa atual; que, portanto, os direitos 
humanos não liberam o homem da religião, mas apenas lhe outorgam a 
liberdade religiosa, não o liberam da propriedade, mas apenas conferem a 
liberdade da propriedade, não liberam da sujeira do lucro, mas, muito antes, 
lhe outorgam a liberdade para lucrar (MARX & ENGELS, 2003, p.132). 

  

 No fim do artigo, Marx expõe o que seria a sua concepção de emancipação 

prática como um processo de passagem da vida abstrata expressa na constituição em 

conteúdo da vida real. Só assim o ser genérico do homem deixa de ser uma 

universalidade abstrata e distinta da vida prática para se fundir com a vida, tornando a 

vida individual também em vida genérica.  

Só quando o homem individual retoma em si o cidadão abstrato e, como 
homem individual – na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 
suas relações individuais –, se tornou ser genérico; só quando o homem 
reconheceu e organizou as suas forces propres [forças próprias] como forças 
sociais e, portanto, não separa mais de si a força social na figura da força 
política – [é] só então [que] está consumada a emancipação humana (MARX, 
2009, p. 71-72). 

 

 Para se chegar a esse estágio de emancipação humana é preciso, portanto, 

abolir as entidades estranhas: religião, propriedade, e egoísmo. Em A Sagrada Família, 

Marx resume A Questão Judaica da seguinte forma: “Provou-se que a tarefa de 

suprassunção da essência judaica é, na verdade, a tarefa de suprassunção do judaísmo 

da sociedade burguesa, o caráter inumano da prática de vida atual, cuja culminação é o 

sistema monetário” 35 (MARX e ENGELS, 2003, p.129). 

 Embora Para a Questão Judaica indique já elementos-chaves para a 

emancipação real, fica em aberto aqui o caráter verdadeiramente prático dessa 

emancipação. Por que é tão difícil encontrar nos textos de Marx uma exposição clara 

                                                           
35Marx está criticando aqui um tipo de prática que antes era típica dos judeus, o comércio e a usura, e que 
agora já estava generalizada. Portanto, não há um antissemitismo aqui, e sim anticapitalismo, muito 
embora essa linguagem revele certos preconceitos da época. 
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sobre como se dá o processo de transformação revolucionária? Talvez, ironicamente, 

Marx só pôde falar apenas de forma filosófica sobre o caráter social dessa 

transformação. Pode-se dizer que o pensamento de Marx tem caráter negativo, pois o 

que se conhece são as instituições sociais que causam o estranhamento dos homens e, 

portanto, aquilo que deve ser negado para se alcançar à liberdade. Nesse sentido, Marx 

vai determinando mais precisamente, ao longo de seus escritos, os elementos que devem 

ser negados no processo de emancipação humana.  

Até que ponto se pode antever como vai se realizar a transformação na prática, 

se é que vai realmente acontecer? Embora tenhamos apenas indicações sobre o alcance 

das transformações vindouras, navegar nesse tema é de extrema necessidade, afinal, a 

transformação em si é uma tarefa prática que os povos devem resolver. E ela não possui 

solução puramente teórica. 

 

3.1.3 – E a teoria, para que serve? 

  

 Qual é, então, o papel da teoria? Em outro artigo para os Anais Franco-Alemães, 

Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx reflete sobre qual o papel 

da teoria em sua época, e percebe que ela deve deixar de ser confinada à abordagem e 

resolução de problemas para se tornar um instrumento de luta social, denunciadora das 

contradições sociais, despertando assim o desejo de libertação no povo: “A crítica não é 

a paixão da cabeça, mas a cabeça da paixão. Não é uma lanceta anatômica, mas uma 

arma. O seu alvo é um inimigo que ela procura, não refutar, mas destruir. Pois o espírito 

de tal situação já foi refutado” (MARX, 2005b, p.147). 

 Tudo o que podia ser superado no campo puramente teórico já fora superado; 

faltava superar as próprias condições de vida. Esse é um dos pontos centrais da crítica 

de Marx aos novos hegelianos. Marx defende uma teoria em função da prática 

revolucionária.  

A emancipação envolve necessariamente um caráter sensível-material, e a crítica 

é a faísca capaz de pôr em movimento a força social transformadora, a partir do 

momento em que se difunde entre as massas: “É certo que a arma da crítica não pode 
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substituir a crítica das armas, que o poder material tem que ser derrubado pelo poder 

material, mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas” 

(MARX, 2005b, p.151). Uma teoria só é capaz de realizar-se na prática quando ela é 

expressão das reais necessidades do povo (MARX, 2005b, p.152). 

 A crítica deve atingir toda a amplitude da condição humana, visando eliminar os 

males que os homens vêm sofrendo e servindo de ferramenta para “derrubar todas as 

condições em que o homem surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado, 

desprezível” (MARX, 2005b, p.151). 

Nesses artigos já está bem claro para Marx que a teoria (crítica) deve estar a 

serviço da luta pela emancipação humana, e que essa emancipação vai além da 

emancipação política realizada pela burguesia. O limite dessas obras, em relação à obra 

completa, é a ausência de categorias que exprimam as condições concretas de vida do 

homem e, com isso, as possibilidades reais de libertação. 

A determinação mais completa nas condições de vida concretas de um povo se 

inicia com a fundamentação da categoria trabalho nos Manuscritos Econômico-

Filosóficos, ganha ainda mais vigor a partir da formulação de que a única ciência é a 

História, em A Ideologia Alemã, e atinge o seu ápice com a sistematização das 

principais categorias da sociedade capitalista em O Capital. Nesse processo de 

desenvolvimento intelectual, Marx foi deixando mais evidente quais instituições devem 

ser abolidas para se alcançar o reino da liberdade. 

 

3.2 – Da liberdade ideal à prática 

 

A teoria social de Marx se desenvolve através das críticas realizadas aos 

pensadores mais influentes de sua época. Sobre a questão da libertação humana, 

podemos encontrar alguns elementos importantes na segunda crítica à dialética 

hegeliana, nos Manuscritos Econômico-Filosóficos. Ao contrário dos Anais Franco-

Alemães, esses textos são escritos sem o intuito de se publicá-los, tendo um caráter de 

acerto de contas filosófico. Marx desenvolve sua própria ideia de emancipação humana 

enquanto momento da síntese dialética, através da crítica do conceito de suprassunção 

(Aufhebung) hegeliano.  
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Na Fenomenologia do Espírito, Hegel entende a liberdade no puro pensar, 

isolado das relações externas: “No pensar, Eu sou livre; porque não estou em um Outro, 

mas pura e simplesmente fico em mim mesmo, e o objeto, que para mim é a essência, é 

meu ser-para-mim, em unidade indivisa; e meu movimento em conceitos é um 

movimento em mim mesmo” (HEGEL, 1997, p.135). 

Nessa obra, Aufhebung (suprassunção) aparece como uma transcendência da 

alienação ou reapropriação do ser-para-si: 

Com efeito, a experiência é exatamente isto: que o conteúdo – e ele é o 
espírito – seja em si substância, e assim, objeto da consciência. Mas essa 
substância, que é o espírito, é seuvir-a-serpara [ser] o que é em si; e só como 
esse vir-a-ser refletindo-se sobre si mesmo ele é em si, em verdade, o 
espírito. O espírito é em si o movimento que é o conhecer, – a transformação 
desseEm-si no Para-si; da substância no sujeito; do objeto da consciência em 
objeto da consiência-de-si; isto é, em objeto igualmente suprassumido, ou 
seja, no conceito (HEGEL, 1997, p.215). 

 

Vemos aqui que, para Hegel, a essência é o espírito e a suprassunção 

(Aufhebung) é esse momento de reapropriação da substância por parte do sujeito, a 

transformação da substância do “em si” em algo “para si” da consciência. Nesses 

termos, a suprassunção do objeto estranhado ocorre no momento de sua apropriação 

enquanto conceito.  

Na linguagem de Marx, em 1844, Aufhebung também possuirá o sentido de 

reapropriação da essência. No entanto, a nova concepção que ele adota de essência 

humana a partir do trabalho terá claras consequências em sua concepção de Aufhebung 

(suprassunção) e serve de parâmetro para observar a dinâmica dos conceitos hegelianos. 

Enquanto a essência humana, para Hegel, é apenas a consciência-de-si, o 

estranhamento só pode ser estranhamento da consciência-de-si. A suprassunção do 

estranhamento deve ocorrer no âmbito do pensamento, sendo a consciência-de-si que se 

reencontra consigo própria. Para Marx, tal entendimento não expressa o “estranhamento 

efetivo da essência humana” (MARX, 2004, p.125), pois não se leva em consideração 

os aspectos sensíveis do homem. O resultado dessa abstração é que a suprassunção 

hegeliana deixa intacto o estranhamento efetivo dos homens.  

Segundo Mészáros, Hegel representa um avanço na história do pensamento por 

superar a filosofia moralizante e entender a Aufhebung, não como um postulado moral, 
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mas como uma “necessidade inerente no processo dialético como tal” (2006, p.63). 

Porém, a realidade sensível e as contradições socioeconômicas são entendidas por ele 

apenas como entidades abstratas. Assim, Hegel transforma a sua Aufhebung necessária 

em uma simples apropriação conceitual, mantendo intacta a realidade da alienação 

capitalista (Ibidem). 

 Jesus Raniere considera o pensamento de Hegel um positivismo acrítico, mesmo 

considerando positivamente o seu caráter dialético (RANIERI, 2001, p. 56). A 

concepção metafísica de Hegel inviabiliza qualquer tipo de realização da essência 

humana pelo trabalho e termina por definir o trabalho como algo necessariamente 

estranho. Restaura e legitima, assim, o estranhamento efetivo, enquanto supera o 

estranhamento apenas no pensar. Portanto, o conceito de reapropriação da essência 

humana em Hegel fica relegado ao aspecto cognitivo, a uma consciência que apreende a 

si própria. 

 A reapropriação da essência humana efetuada pela suprassunção hegeliana não 

abrange as próprias forças essenciais do homem, pois essas, quando se ligam à natureza 

objetiva (corpórea), são objetos externos à consciência de si, e, portanto, considerados 

evanescentes e estranhos. Se a essência é o saber puro e o trabalho, por sua natureza, é 

atividade sensível, segue-se que, para Hegel, o trabalho está confinado ao campo do in-

essencial, e a reapropriação da essência só pode ser a negação da sensibilidade, negação 

esta que, para Marx, prefigura outro estranhamento. 

 Os discípulos de Hegel até tentam radicalizar sua teoria ao propor uma espécie 

de libertação concreta, todavia acreditam que essa libertação resulta do pensar puro, da 

crítica filosófica36. Recaem assim num erro maior que o de Hegel37, pois atribuem ao 

pensamento puro um poder ainda maior: “superam o capital real com o simples domínio 

da categoria capital no pensamento, que eles realmente mudam, tornando-se homens 

                                                           
36A Crítica absoluta, no entanto, pelo menos apreendeu da Fenomenologia de Hegel a arte de transformar 
as cadeias reais e objetivas, existentes fora de si, em cadeias dotadas de uma existência puramente ideal, 
puramente subjetiva, que existe apenas dentro de mim, transformando, portanto, todas as lutas externas e 
sensíveis em lutas puramente mentais (MARX & ENGELS, 2003, p.100). 

37 “A partir de um Hegel derivado de Fichte, da elaboração aprofundada dos limites e das debilidades 
teóricas de Feuerbach, os hegelianos de esquerda carpintejaram uma teorização geral e abstrata desse 
complexo de problemas, segundo a qual compreender, discernir, desmascarar etc. um estranhamento já 
representaria a sua suprassunção” (LUKÁCS, 2013, p.646). 



 

104 

 

reais se mudarem seu ‘eu abstrato’ na consciência, desprezando toda mudança real de 

sua existência” (MARX & ENGELS, 2003, p.66). 

 Em A Sagrada Família, Marx e Engels tentam provar que a libertação humana 

não se dá por simples exercícios teóricos, mas sim com ações políticas concretas: “Mas 

para levantar-se não basta levantar-se em pensamento, deixando que sobre a cabeça real 

e sensível permaneça flutuando o julgo real e sensível, que nós não logramos fazer 

desaparecer por encanto através das ideias” (MARX & ENGELS, 2003, p.100). 

Quando se trata da emancipação humana, é fundamental que haja uma libertação 

objetiva, pois a dominação é uma questão objetiva e social que não se resolve apenas 

pela ação intelectual de indivíduos isolados, mas pela ação objetiva de indivíduos 

associados. Como diz Lukács, “não há como suprimir objetivamente os estranhamentos 

que têm origem na nova economia sem uma derrubada econômica ou pelo menos uma 

reconstrução radical da formação econômica” (LUKÁCS, 2013, p.770). 

Em Hegel, é o espírito, e não os homens, o sujeito da história: “O movimento, 

que faz surgir a forma de seu saber de si, é o trabalho que o espírito executa como 

história efetiva” (HEGEL, 1997, p.216). Em relação a essa concepção idealista da 

história, Engels, em A Sagrada Família, questiona a capacidade transformadora de 

categorias externas à atividade humana como história: 

A História não faz nada, ‘não possui nenhuma riqueza imensa’, ‘não luta 
nenhum tipo de luta’! Quem faz tudo isso, quem possui e luta é, muito antes, 
o homem, o homem real, que vive; não é, por certo, a ‘história’, que utiliza o 
homem como meio para alcançar seus fins – como se tratasse de uma pessoa 
a parte –, pois a História não é senão a atividade do homem que persegue 
seus objetivos (MARX & ENGELS, 2003, p.111). 

 

 São, portanto, os homens reais, os indivíduos vivos que fazem a história, e não o 

contrário. Essa passagem contesta a tese de que a emancipação humana seria um 

resultado natural da história como se pertencesse à teleologia da natureza o destino da 

realização humana. A tese de que o comunismo seria fruto natural do desenvolvimento 

capitalista já encontra aqui a sua crítica. 

A partir da escrita de A Ideologia Alemã, Marx não critica apenas o idealismo, 

mas também o materialismo, incluindo Feuerbach, afirmando que ele não faz mais que 
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constatar o fato de que “os homens necessitam uns dos outros”, ao passo que compete 

ao comunista “derrubar o que existe” (MARX & ENGELS, 2007a, p.66). 

Também as Teses sobre Feuerbach constituem importante documento tanto da 

perspectiva epistemológica quanto da sua relação com a busca pela emancipação. Essas 

teses provam que esses problemas são inseparáveis na teoria social de Marx. A tese 

III 38, por exemplo, afirma que conhecer uma realidade social na qual reinam a 

exploração e o estranhamento deve se pautar pela transformação efetiva dessas 

condições. Essa transformação não é produto apenas da educação, mas da luta política e 

social. 

 O objetivo dessa teoria não se limita a elaborar um conhecimento sobre a 

sociedade, mas perceber as debilidades dessa sociedade e transformá-la. Quando se diz 

que as condições materiais determinam o modo de ser dos homens, não quer dizer que 

os homens são completamente regidos por leis externas às suas próprias ações. Relações 

sociais quer dizer práxis humana, e enquanto tal constitui um campo teleológico 

próprio.  

 A reflexão sobre a categoria trabalho esclarece bastante sobre essa condição 

humana. Através do trabalho os homens podem atuar sobre a natureza e dela obter 

meios para a satisfação dos seus desejos. Esses desejos são em parte determinados pela 

natureza e em parte são humanamente concebidos, ou seja, determinados socialmente.  

 Da crítica filosófica quanto à questão da emancipação humana, podemos concluir 

que o excesso de abstração levou tanto idealistas quanto materialistas a acreditarem que 

a libertação era apenas um exercício de independência intelectual. Em Marx, a ação 

verdadeiramente livre requer o reconhecimento das barreiras sociais a essa liberdade e a 

luta política pela derrubada dessas condições.  

                                                           
38“A doutrina materialista da transformação das circunstâncias e da educação esquece que as 
circunstâncias são transformadas pelos homens e que o próprio educador tem de ser educado. Por isso ela 
tem de separar a sociedade em duas partes, das quais uma lhe é superior. A coincidência do ato de mudar 
as circunstâncias com a atividade humana ou autotransformação pode ser compreendida e entendida de 
maneira racional apenas na condição de práxis revolucionária (revolutionäre Práxis)” (MARX, 2007b, p. 
28). 
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 Tais condições de exploração se expressam na sua maneira mais evidente nas 

condições materiais ou relações de classe. Cada contexto histórico abre um conjunto de 

possibilidades, às quais os homens devem conhecer para poder aproveitar. A liberdade 

está assim sempre ligada a um conjunto de causalidades deixadas pelas gerações 

anteriores. 

 

3.3 – Liberdade versus circunstâncias 

 

Marx apresenta uma teoria da história na qual os diferentes períodos históricos 

correspondem a determinados estágios na divisão social do trabalho. O ponto de partida 

para a compreensão de um período histórico da vida social é a observação da divisão do 

trabalho, a ela correspondem determinadas relações entre os homens no que diz respeito 

à matéria e aos instrumentos de trabalho.  

Compreendendo-se a natureza histórica de determinada forma de divisão do 

trabalho, pode-se entender uma gama de contradições sociais de uma dada sociedade e 

quais são seus elementos potencialmente libertários, bem como as forças retrógradas 

que devem ser superadas. 

O trabalho é o responsável pela criação e reprodução do mundo social, mas 

nesse processo os homens se encontram circunscritos a determinadas relações sociais 

que emanam de determinado estágio na divisão do trabalho. Tal teoria da história nos 

coloca diante do problema da relação entre necessidade e liberdade. Até que ponto os 

homens são livres para determinar o seu destino e em que medida são escravos de 

circunstâncias contingentes. 

Existe uma contradição latente na condição humana que se expressa na relação 

entre a liberdade como uma possibilidade propriamente humana e as circunstâncias que 

limitam essa liberdade. Em uma carta a P. V. Annenkov, escrita por volta de 1847 e 

publicada no livro Filosofia da Miséria, Marx esclarece sobre os limites históricos da 

liberdade humana: 

É supérfluo acrescentar que os homens não são livres para escolher as suas 
forças produtivas – base de toda a sua história –, pois toda força produtiva é 
uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Portanto, as forças 
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produtivas são o resultado da energia prática dos homens, mas essa mesma 
energia é circunscrita pelas condições em que os homens se acham 
colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior, 
que não foi criada por eles e é produto da geração precedente. (...) As suas 
relações materiais formam a base de todas as suas relações. Estas relações 
materiais nada mais são que as formas necessárias nas quais se realiza a sua 
atividade material e individual (MARX, 1985b, p. 207). 

 

 O trabalho é a primeira atividade da liberdade, pois é essa atividade que cria as 

próprias condições de vida do homem. Todavia, ao produzir as suas condições 

materiais, os homens terminam por criar um poder externo que passa a ditar em larga 

medida a atividade dos indivíduos. A atividade que levou os homens a libertarem-se das 

cadeias naturais se combina dialeticamente com os limites naturais e sociais que os leva 

historicamente à escravidão. 

 O ponto culminante desse estranhamento é quando se cria uma comunidade 

ilusória, como é o caso do Estado moderno que postula a igualdade entre todos os 

indivíduos, enquanto que na vida real os homens permanecem na desigualdade mais 

extrema39. A era moderna é, assim, aquela que completa de forma radical a separação 

entre os interesses dos indivíduos e o poder social criado por eles mesmos.  

 A história é um jogo contraditório entre liberdade e circunstâncias e a cada 

momento abre novas possibilidades. A mesma atividade capaz de emancipar os homens 

torna-se a fonte de seu estranhamento quando se fixa em determinadas relações de 

poder40. Tais relações podem ser superadas quando geram dentro delas as condições de 

uma nova configuração e os indivíduos agem para destruir a velha ordem baseada na 

dominação de classe e realizar uma nova sociedade, partindo sempre de um contexto de 

possibilidades presente. 

                                                           
39“Essa sedimentação da atividade social, esta consolidação do nosso próprio produto em um poder 
objetal (sachliche Macht) erigido sobre nós, que escapa a nosso controle, que levanta uma barreira diante 
da nossa expectativa e destrói os nossos cálculos, é um dos momentos fundamentais que se destacam em 
todo desenvolvimento histórico até agora, e é justamente dessa contradição entre o interesse particular e o 
universal que o interesse social na condição de Estado assume uma forma autônoma, separada dos reais 
interesses individuais e gerais e, ao mesmo tempo, uma forma de comunidade ilusória” (MARX & 
ENGELS, 2007a, p.56). 

40“Em certo sentido, poderíamos dizer que toda a história da humanidade a partir de certa altura da 
divisão do trabalho (provavelmente já daquela praticada na escravidão) já é também a história do 
estranhamento humano. Nesse sentido, este também tem objetivamente uma continuidade histórica” 
(LUKÁCS, 2013, p. 586). 
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 Enquanto os indivíduos não agem de maneira a derrubar o poder estranho que 

eles próprios criam, a sua atividade permanecerá não voluntária e o resultado será a sua 

objetivação constante e o sacrifício de suas faculdades e energias em prol desse ser 

estranho. 

O poder social (soziale Macht), quer dizer, a força de produção multiplicada, 
que nasce por obra da cooperação dos diferentes indivíduos sob a ação da 
divisão do trabalho, aparece a esses indivíduos, por não se tratar de uma 
cooperação voluntária, mas sim espontânea, não como um poder próprio, 
associado, mas sim como um poder (Gewalt) alheio, situado à margem deles, 
que não sabem de onde ele procede nem para onde ele se dirige, um poder 
que eles não podem mais dominar, portanto, mas que pelo contrário, percorre 
uma série de fases e etapas do desenvolvimento peculiar e independente da 
vontade e dos atos dos homens, e que inclusive dirige essa vontade e esses 
atos (MARX & ENGELS, 2007a, p.57). 

 

 O poder social criado pela atividade humana se reproduz à revelia da vontade 

dos indivíduos, embora seja produto da atividade destes. Os indivíduos parecem mais 

livres no capitalismo porque suas vidas aparecem de maneira casual, mas de fato eles 

estão ainda mais submetidos ao “poder objetal” (MARX & ENGELS, 2007a, p.105).  

 A história da civilização humana se caracteriza pela tensão constante entre a 

liberdade expressa na capacidade de realizar ações teleológicas, e os limites impostos 

pelas circunstâncias históricas, sobretudo a partir do advento da propriedade privada. 

 Essa contradição entre liberdade e circunstâncias está inscrita na teoria marxista 

de uma maneira que não permite determinismos, mas exige compreensão. 

Compreender, em cada momento histórico, os elementos sociais que obstruem a 

autonomia e a liberdade, agindo como um poder coisal dominando os indivíduos em 

processos estranhos. Simultaneamente, com uma visão de homem, nasce uma crítica 

social coerente. As possibilidades de libertação devem, portanto, ser encontradas na 

realidade presente e não na imaginação dos filósofos. 
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3.4–Trabalho e Liberdade na Crítica ao Programa de Gotha 

 

 Damos então um salto até a década de 1870 para observar um texto em que 

Marx apresenta a perspectiva da libertação de um ponto de vista prático, discutindo um 

programa do Partido Operário Alemão (POA). Podemos encontrar aqui a maneira como 

Marx pensou o trabalho na transição ao comunismo, logo após a conquista do poder 

político pelo proletariado. 

Na Crítica ao Programa de Gotha, Marx apresenta sua crítica observando o 

programa frase por frase. A primeira parte do programa expressa: “O trabalho é a fonte 

de toda a riqueza e de toda cultura, e como o trabalho útil só é possível dentro da 

sociedade e através dela, todos os membros da sociedade têm igual direito a perceber o 

fruto íntegro do trabalho” (MARX, 1975, p. 227).  

Tal afirmativa já é motivo de polêmica, pois Marx entende que “o trabalho não é 

a fonte de toda a riqueza. A natureza é a fonte de valores de uso (que são os que 

verdadeiramente integram a riqueza material!), nem mais nem menos que o trabalho, 

que não é mais que a manifestação de uma força natural, da força de trabalho do 

homem” (MARX, 1975, p. 227). 

 O que pretende Marx lembrando que a natureza é fonte de valores de uso? E 

lembrando ainda que o trabalho também seja uma manifestação natural? O trabalho não 

é uma capacidade abstrata de criar riquezas, é um conceito que designa a atividade do 

homem que usa elementos da natureza para produzir coisas úteis. A relação entre o 

homem e a natureza é mediada pelos instrumentos de produção e perde o seu aspecto 

teleológico quando estes e a terra pertencem a classes proprietárias.  

A divisão social do trabalho atinge um importante limiar quando se divide 

trabalho intelectual e trabalho braçal, e tal divisão está na origem do Estado41. O Estado 

se desenvolve na proporção em que uns trabalham e outros se apropriam das riquezas, e 

é resultado direto do desenvolvimento da propriedade privada. Ao omitir do trabalho a 

                                                           
41Ler: ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São Paulo: 
Expressão Popular, 2010. 
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sua necessária relação com a natureza, o programa deixa de dar ênfase às mediações 

sociais que se interpõem historicamente entre os homens e a natureza, omitindo assim 

as relações de poder da sociedade.  

Quando o programa do Partido Operário Alemão se esquecede mencionar o fato 

do trabalho ser uma relação entre homem e Natureza, ele esquece também como a 

sociedade se dividiu entre proprietários e não proprietários e como as “condições de 

trabalho” são ditadas pela classe que detém os meios de produção. Afirmar 

simplesmente que o trabalho é a força criadora, sem explicar o que é o trabalho, pode 

dar a idéia de que toda riqueza acumulada por certos indivíduos resulta de seu próprio 

trabalho. 

 Para completar o caráter ideológico do programa, a proposta conclui com a 

seguinte frase: “e como o trabalho útil só é possível dentro da sociedade e através dela, 

todos os membros da sociedade têm igual direito a perceber o fruto íntegro do trabalho”. 

Usar o termo “sociedade” sem explicá-lo, mencionando as dominações de classe e o 

papel do Estado, demonstra o caráter reformista do programa. O programa do POA usa 

palavras genéricas para omitir o essencial da questão, as condições reais de exploração e 

subordinação ao qual a sociedade está imersa, sobretudo, as condições da classe a qual o 

partido diz representar. 

Com essas frases ocas podem-se dar as voltas e as interpretações que se 
queira. O que precisa ser dito num programa de partido operário é que o 
trabalho produz miséria na mesma proporção em que produz riquezas e que 
essa miséria atinge justamente quem trabalha enquanto que os que não 
trabalham desfrutam a riqueza. Essa é a lei de toda a história até hoje. Assim, 
pois, em vez dos tópicos surrados sobre “O trabalho” e “A sociedade”, o que 
competia era indicar concretamente como na atual sociedade capitalista, já se 
produzem, afinal, as condições materiais, etc., que permitem e obrigam os 
operários a destruir essa maldição social (MARX, 1975, p. 229). 

  

Marx acredita que num programa dessa espécie, as contradições do capitalismo 

devem ser expostas e, além disso, deve-se colocar abertamente a necessidade de pôr um 

fim nesse sistema, encontrando no presente as possibilidades abertas para libertação.  

Mesmo que Marx defenda algum tipo de ação reformista, ele não admite que um 

programa de partido proletário tenha uma linguagem tão desprovida de conteúdos que 

permitam uma ação mais efetiva dos trabalhadores no sentido da sua libertação. Uma 
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das propostas contidas no programa de Ghota diz respeito à criação de cooperativas de 

produção: 

A fim de preparar caminho para a solução do problema social, o Partido 
Operário Alemão exige que sejam criadas cooperativas de produção, com a 
ajuda do Estado e sob o controle democrático do povo trabalhador. Na 
indústria e na agricultura, as cooperativas de produção deverão ser criadas em 
proporções tais que delas surja a organização socialista de todo o trabalho 
(MARX, 1975, p.237). 

 

Contra a afirmação acima, Marx replica: 

A organização socialista de todo o trabalho não é resultado do processo 
revolucionário de transformação da sociedade, mas surge da ajuda do Estado, 
ajuda que o Estado presta às cooperativas de produção criadas por ele e não 
pelos operários. Esta fantasia de que com empréstimos do Estado pode-se 
construir uma nova sociedade como se constrói uma ferrovia é digna de 
Lassalle (MARX, 1975, p. 237-238). 

  

Com essas palavras, Marx claramente não concebe a possibilidade de o Estado 

burguês servir a algo que represente o seu próprio fim, “a organização socialista de todo 

o trabalho”. Falar em controle democrático do povo trabalhador dentro dos limites do 

capital e do mercado, pedindo empréstimos do Estado ou dos burgueses para realizá-lo, 

é uma enorme contradição para aqueles que buscam a libertação dos trabalhadores.  

Para ser realmente democrática, a finalidade da produção deve escapar às 

determinações do mercado. Nesse sentido, os homens devem assumir tanto o processo 

de trabalho como as finalidades, mas isso não é possível onde se impera a propriedade 

burguesa e as leis coercitivas do mercado. As cooperativas só são válidas para a 

emancipação dos trabalhadores se elas forem obras realmente autônomas, uma proposta 

que pretende que a verdadeira democracia venha por concessão do Estado não passa de 

um disfarce do conflito social em prol da classe dominante. 

O Estado, de acordo com a concepção reformista, é uma entidade abstrata que 

paira sobre as relações econômicas42. Sobre a questão do Estado livre, ou a 

                                                           
42 O Partido Operário Alemão – pelo menos se fizer seu este programa – demonstra como as ideias do 
socialismo não deixaram sequer marcas superficiais; pois que, em vez de tomar a sociedade existente (e o 
mesmo podemos dizer de qualquer sociedade no futuro) como base do Estado existente (ou do futuro, 
para uma sociedade futura), considera mais o Estado como um ser independente, com seus próprios 
fundamentos espirituais, morais e liberais (MARX, 1975, p. 238-239). 
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democratização do Estado, Marx critica a concepção política que entende o Estado 

como uma esfera autônoma, separada da sociedade. O Estado possui uma necessária 

ligação com o mundo social, sendo um agente legitimador da ordem social dominante, 

um agente de dominação de classe. 

O terceiro ponto do programa afirma: “A emancipação do trabalho exige que os 

meios de trabalho elevem-se a patrimônio comum da sociedade e que todo o trabalho 

seja regulado coletivamente, com uma repartição equitativa dos frutos do trabalho” 

(Idem, p. 229). Em primeiro lugar, “onde se diz que os meios de trabalho ‘elevam-se’ a 

patrimônio comum, deveria se dizer, indubitavelmente, ‘convertam-se’ em patrimônio 

comum”.  

Marx pretende denunciar aqui o cunho reformista da linguagem usada no 

programa, pois elevar-se traz a ideia de um desenvolvimento natural e não conflituoso. 

Quando algo se eleva, ele apenas se transforma de forma quantitativa sem mudar sua 

natureza ou qualidade; a propriedade coletiva seria, assim, fruto do desenvolvimento 

gradual da propriedade burguesa.  

A simples mudança de uma palavra daria uma maior força combativa, se ao 

invés de “elevem-se” o programa dissesse “convertam-se”, haveria a ideia de uma 

mudança qualitativa, em que se modifica o próprio conteúdo do objeto, pois não se trata 

apenas de socializar o capitalismo, mas de revolucionar e transformar o que está posto 

em outro modo de produção radicalmente distinto. 

Sobre a proposta da distribuição equitativa do fruto do trabalho, o conteúdo 

reformista está em deslocar do foco da atenção a verdadeira raiz do problema que é a 

questão da propriedade dos meios de produção para a questão do consumo. Não se 

considera a libertação de toda a dominação, mas a melhoria de condições de trabalho, de 

moradia etc. As suas reivindicações não ultrapassam o ponto onde o capitalismo possa 

alcançar sem ferir os seus interesses materiais. Por isso o reformismo prefere discutir 

sobre os “frutos do trabalho” a discutir sobre a propriedade dos meios de produção. 

Segundo Marx, no entanto, o problema da distribuição deve ser secundária em relação 

ao problema das relações de produção:  

A distribuição dos meios de consumo é em cada momento um corolário da distribuição 
das próprias condições de produção. Por exemplo, o modo capitalista de produção 
repousa no fato de que as condições materiais de produção são entregues aos que não 
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trabalham sob forma de propriedade do capital e propriedade do solo, enquanto a massa 
é proprietária apenas da condição pessoal de produção, a força de trabalho. Distribuídos 
desse modo os elementos de produção, a atual distribuição dos meios de consumo é uma 
consequência natural. Se as condições materiais de produção fossem propriedade 
coletiva dos próprios operários, isso determinaria, por si só, uma distribuição dos meios 
de consumo diferente da atual. O socialismo vulgar aprendeu com os economistas 
burgueses a considerar e tratar a distribuição como algo independente do modo de 
produção, e, portanto, expor o socialismo como uma doutrina que gira principalmente 
em torno da distribuição (MARX, 1975, p. 233). 

  

Tirando o enfoque do discurso político das questões de produção e suas 

respectivas relações para a questão da distribuição, os partidos social-democratas 

desvinculam analiticamente a desigualdade na distribuição da riqueza da desigualdade 

na distribuição da propriedade, como se fosse possível acabar com as diferenças sociais 

e econômicas sem mexer nas relações de propriedade. 

O programa de Gotha marca, assim, o início de uma relevante omissão no 

movimento operário, tendo em vista que ele passa cada vez menos a falar em relações 

de trabalho e luta de classes, contentando-se em ganhar espaços de consumo no interior 

da sociedade capitalista. A social-democracia substitui a linguagem revolucionária da 

luta de classes por uma linguagem mais “neutra” como o “problema social”. Com esse 

silêncio, o que os social-democratas pretendem é não sair dos “limites burgueses”, 

reivindicando apenas aquilo que pode ser realizado sem a queda da burguesia. 

Toda liberdade no interior da sociedade capitalista é uma liberdade fundada na 

dependência, não é liberdade efetiva, pois os trabalhadores estão submetidos a um poder 

estranho e hostil, criado pelo mercado, dinheiro e capital. A verdadeira libertação exige 

o fim da propriedade privada, ou seja, a transformação radical das bases nas quais se 

fundamenta a sociedade atual. Por isso, Marx defende um programa mais claro e 

revolucionário, indicando os caminhos necessários para se alcançar outro estágio de 

desenvolvimento humano, fundado no livre desenvolvimento dos indivíduos e no 

controle coletivo da produção. 
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3.5 – Trabalho e liberdade nos estudos de economia política 

 

No presente item, observo como Marx fundamenta a relação entre trabalho e 

liberdade nos seus estudos de economia política. Para esse estudo, são fundamentais os 

cadernos preparatórios para O Capital, denominados Grundrisse, bem como algumas 

passagens de O Capital, livro I. Inicio com reflexões sobre a história da produtividade 

humana, na qual Marx pensa a humanidade com base em três estágios, sendo o terceiro 

e último aquele em que se realiza o reino da liberdade. Posteriormente, trago à tona a 

reflexão sobre o papel contraditório da maquinaria no processo de libertação humana. 

 

3.5.1 – Os três estágios da produtividade humana 

 

Como Marx imagina o reino da liberdade? Até que ponto o trabalho pode ser 

visto como atividade livre? Podemos ter uma ideia sobre a relação trabalho e liberdade 

observando a maneira como Marx pensa a história da humanidade em Grundrisse. Ele 

distingue três grandes estágios da produtividade humana. A perspectiva aqui apontada 

não classifica a história por modos de produção (comunismo primitivo, escravismo, 

feudalismo, capitalismo e comunismo), mas pela característica pela qual a produtividade 

é determinada. Assim temos: 

Relações de dependência pessoal (de início, inteiramente espontâneas e 
naturais) são as primeiras formas sociais nas quais a produtividade humana se 
desenvolve de maneira limitada e em pontos isolados. Independência pessoal 
fundada sobre uma dependência coisal é a segunda grande forma na qual se 
constitui pela primeira vez um sistema de metabolismo social universal, de 
relações universais, de necessidades múltiplas e de capacidades universais. A 
livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos 
indivíduos e a subordinação de sua produtividade coletiva, social, como seu 
poder social, é o terceiro estágio (MARX, 2011, p. 106). 

 

A primeira forma na qual se desenvolve a atividade humana abrange todas as 

sociedades pré-capitalistas. Nessas sociedades o desenvolvimento ocorre de maneira 

lenta e gradual, as comunidades humanas ocupam pontos isolados do planeta e o 

trabalho se realiza nas condições de dependência pessoal. Os indivíduos são de tal 

maneira presos à comunidade que não há nem mesmo a ideia de uma individualidade 
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independente. O sentido de comunidade, família ou ordem prevalecem sobre o sentido 

de individualidade. 

O segundo estágio é exclusivo do modo de produção capitalista e se distingue de 

todos os modos de produção anteriores quando inaugura a era da independência e da 

universalidade, ainda fundada na dependência coisal, ou seja, no estranhamento. 

Desenvolvem-se aqui as potências produtivas universais e a humanidade passa a habitar 

o planeta inteiro. O crescimento da produtividade é característica inerente a esse 

segundo estágio, todavia esse desenvolvimento se dá à revelia da autonomia dos 

trabalhadores. 

Em superando o modo de produção capitalista, passamos para o terceiro estágio, 

baseado no desenvolvimento da “livre individualidade”, que só pode ocorrer quando a 

produção for subordinada à toda a sociedade. O terceiro estágio é o comunismo ou o 

“reino da liberdade”, que requer a combinação de uma produção socialmente regulada e 

garantia da liberdade e do desenvolvimento universal das capacidades dos indivíduos. 

 O que Marx entende por desenvolvimento universal dos indivíduos? E a 

subordinação da produtividade coletiva ao poder social? Como conceber tal estágio se 

ele ainda não existiu? Em Grundrisse encontramos algumas pistas quando o autor pensa 

na relação entre o homem e a propriedade, observando a maneira peculiar com que os 

homens das comunidades primitivas se relacionam com a terra e qual o sentido de 

propriedade nessas condições: 

A terra é o grande laboratório, o arsenal, que fornece tanto o meio de trabalho 
quanto o material do trabalho, bem como a sede, a base da comunidade. Eles 
se relacionam com terra, ingenuamente, como propriedade da comunidade, e 
da comunidade que se produz e reproduz pelo trabalho vivo. Somente como 
parte, como membro dessa comunidade, cada indivíduo singular se comporta 
como proprietário ou possuidor. A apropriação real pelo processo de 
trabalho se realiza sob esses pressupostos, que não são eles mesmos produtos 
do trabalho, mas aparecem como seus pressupostos naturais ou divinos 
(MARX, 2011, p. 389). 

 

Os homens das comunidades primitivas se relacionam com os meios, bem como 

com os resultados do trabalho, de maneira distinta do homem moderno. A propriedade é 

coletiva, embora seja determinada de forma limitada e sobrenatural. 
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Observando que a finalidade do trabalho é satisfazer as necessidades da 

comunidade, Marx entende que, apesar do seu caráter limitado, a relação homem-

natureza dos povos primitivos é qualitativamente superior à relação moderna: “a antiga 

visão, em que o ser humano aparece como a finalidade da produção, por estreita que 

seja a sua determinação nacional, religiosa ou política, mostra ser bem superior ao 

mundo moderno, em que a produção aparece como a finalidade do ser humano e a 

riqueza, como finalidade da produção” (MARX, 2011, p. 399). A superioridade dos 

povos comunitários reside no fato de ser o homem a finalidade da produção, ao passo 

que na sociedade capitalista a produção é um fim em si mesmo. O valor de uso 

prevalece sobre o valor de troca. 

Embora não esteja em questão a volta à sociedade primitiva, é possível encontrar 

nessas comunidades alguns elementos comuns à sociedade futura, sobretudo no fato de 

ser o homem a finalidade da produção. Pode-se vislumbrar certa superioridade das 

comunidades primitivas em relação ao modo moderno de se relacionar com os produtos 

do trabalho, sobretudo pelo sentido de coletividade da natureza e dos meios de 

produção. 

A observação das comunidades primitivas ou tribais é também importante para 

provar que a ideia de que os homens são desiguais por natureza é completamente falsa. 

As sociedades humanas são originalmente gregárias, ou seja, igualitárias, tão 

igualitárias a ponto de não haver nem mesmo a ideia de indivíduo, fornecendo a prova 

da inverdade da concepção individualista liberal: 

De fato, é fácil imaginar que alguém poderoso, fisicamente superior, após ter 
primeiramente capturado o animal, em seguida capture pessoas para fazer 
com que estas capturem animais; em suma, serve-se do ser humano como de 
uma condição já dada para a sua reprodução (sendo que seu próprio trabalho 
se resume em dominar etc.), como se serviria de qualquer outro ser da 
natureza. Mas tal opinião é absurda – por mais que seja correta do ponto de 
vista de um dado sistema tribal ou comunitário –, porque parte do 
desenvolvimento de seres humanos individualizados. O ser humano só se 
individualiza pelo processo histórico. Ele aparece originalmente como um ser 
genérico, ser tribal, animal gregário – ainda que de forma alguma como ser 
social em sentido político. A própria troca é um meio essencial dessa 
individuação. Ela torna o sistema gregário supérfluo e o dissolve (MARX, 
2011, p. 406-407). 

 

As gêneses do individualismo e das dominações de classe surgem historicamente 

e estão diretamente relacionadas à introdução das relações de troca, que a princípio se 
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davam entre as tribos. Se somarmos esses fatos à análise do fetichismo da mercadoria, 

podemos ter uma noção do que representa em Marx a crítica da mercadoria e porque 

essa instituição social deve ser abolida para se alcançar o “reino da liberdade”.  

Nas sociedades antigas, o trabalho era realizado no intuito de produzir 

determinados valores de uso, para satisfação direta da comunidade. Na sociedade 

moderna, o trabalho visa à produção de valor de troca. Em O Capital, observamos a 

oposição entre a produção para o valor de uso e a produção para o valor de troca e 

vimos que, com a ampliação do comércio, o indivíduo deixa de produzir para a 

satisfação de suas próprias necessidades para produzir almejando o lucro.  

 As revoluções burguesas estão diretamente relacionadas à intensificação do 

comércio e radicalizam o processo ao transformar a própria força de trabalho em 

mercadoria. Retirando os meios de produção dos produtores diretos, o capital, força 

social concentrada através do comércio (relações de troca), amplia-se progressivamente 

e se expande pelo mundo. Assistimos hoje a um período que em todo o globo 

predomina a forma de vida na qual o mercado determina a atividade e a distribuição da 

riqueza43. 

O capitalismo é visto historicamente como o último estágio estranhado da 

humanidade, no qual reina o poder ilimitado das coisas. Nesse mais alto grau de 

estranhamento se gera contraditoriamente as condições materiais do “desenvolvimento 

total, universal das forças produtivas individuais”, terceiro estágio da humanidade o da 

“livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos indivíduos e a 

subordinação de sua produtividade coletiva, social, como seu poder social” (MARX, 

2011, p. 106). 

O trabalho numa condição livre não pode estar voltado para o mercado, mas para 

a satisfação do próprio trabalhador. O “desenvolvimento total, universal, das forças 

produtivas individuais” corresponde a um estágio em que as forças produtivas altamente 

desenvolvidas tornam-se propriedade coletiva e permitem aos homens desenvolver 

livremente as suas aptidões, passando de uma atividade a outra sem ficar subsumido a 
                                                           
43 Marx percebe muito bem a tendência do capital em se tornar global ao mostrar que “A criação de mais-
valor absoluto pelo capital – mais trabalho objetivado – tem por condição a ampliação do círculo da 
circulação e ampliação constante” (...). “A tendência de criar o mercado mundial está imediatamente dada 
no próprio conceito de capital. Cada limite aparece como uma barreira a ser superada” (MARX, 2011, p. 
332). 
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uma forma determinada de trabalho. O capitalismo cria contraditoriamente as condições 

materiais que possibilitarão ao homem constituir o “reino da liberdade”. 

 

 

3.5.2–O papel das máquinas no comunismo 

   

“A maquinaria, como instrumental que é, encurta o tempo de trabalho, 
facilita o trabalho, é uma vitória do homem sobre as forças naturais, aumenta 
a riqueza dos que realmente produzem, mas, com sua aplicação capitalista, 
gera resultados opostos: prolonga o tempo de trabalho, aumenta sua 
intensidade, escraviza o homem por meio das forças naturais, pauperiza os 
verdadeiros produtores” (MARX, 1985a, p. 506). 

 

Com essa passagem de O Capital, Marx deixa claro que o caráter libertário ou 

não de um meio de produção depende do seu uso. Não há uma essência dos meios de 

produção, pois é a sociedade que determina seu uso. O capitalismo é revolucionário na 

medida em que cria as bases materiais que vão possibilitar a efetiva libertação da 

humanidade, permitindo a diminuição do trabalho necessário. Todavia, o uso capitalista 

dessas tecnologias é hostil aos trabalhadores. 

Marx parte do reconhecimento do caráter processual e dialético da realidade 

social: “a sociedade atual não é um ser petrificado, mas um organismo capaz de mudar, 

constantemente submetido a processo de transformação” (MARX, 1985a, p. 7). Assim, 

ele confronta esse movimento de transformação constante com as teses que tentam 

naturalizar determinados contextos específicos e demonstra, ao longo da obra, como o 

próprio capitalismo cria as condições para a passagem para outro modo de produção. 

 Desse modo, os capitalistas seriam, contraditoriamente, aqueles que criam as 

bases materiais para uma nova formação social: 

O capitalista só possui um valor perante a história e o direito histórico à 
existência, enquanto funciona personificado o capital. Sua própria 
necessidade transitória, nessas condições, está ligada à necessidade transitória 
do modo capitalista de produção. Mas, ao personificar o capital, o que o 
impele não são os valores de uso de sua fruição e sim o valor de troca e sua 
ampliação. Fanático da expansão do valor, compele impiedosamente a 
humanidade a produzir por produzir, a desenvolver as forças produtivas 
sociais e a criar as condições materiais de produção, que são os únicos fatores 
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capazes de construir a base real de uma forma social superior, tendo por 
princípio fundamental o desenvolvimento livre e integral de cada indivíduo” 
(MARX, 1985a, p. 688). 

 

Os capitalistas são assim a alavanca para um desenvolvimento humano, embora 

com todas as atrocidades que, como vimos no capítulo anterior, o acompanham. Por 

isso a burguesia é considerada uma classe revolucionária. Como então o 

desenvolvimento capitalista cria as condições materiais da libertação efetiva dos 

homens? Na medida em que criam, por um lado, os meios tecnológicos capazes de 

diminuir a quantidade de trabalho necessário. 

No Esboço para a Crítica da Economia Política, escrito ainda em 1843, Engels 

já defende que o socialismo deve diminuir drasticamente o número de horas 

trabalhadas: “O capital cresce diariamente, a força de trabalho aumenta com a 

população e a ciência submete cada vez mais ao homem a força da natureza. Essa 

capacidade ilimitada de produção, manipulada com consciência para o interesse de 

todos, reduziriam em breve ao mínimo o trabalho que incube à humanidade” (ENGELS, 

1981, p. 73). O socialismo e o comunismo aparecem desde o início como a sociedade 

do controle e distribuição justa e racional da produção e pela liberação do trabalho 

necessário. 

As máquinas e os meios de produção em geral podem servir tanto à dominação 

quanto à libertação, a depender da forma de organização da sociedade. Por isso, o 

comunismo, tal como Marx o entende, não destrói, mas se apropria dos meios de 

produção burgueses. Esses, por sua vez, deixam de ser capital ao se tornarem coletivos e 

estarem sob o controle da sociedade, como bem demonstra em Grundrisse: 

No entanto, se é somente na maquinaria e em outras formas materiais de 
existência do capital fixo, como ferrovias etc., que o capital confere a si 
mesmo a forma adequada como valor de uso no interior do processo de 
produção, isso de modo algum significa que esse valor de uso – a maquinaria 
em si – seja capital, ou que sua existência como maquinaria seja idêntica a 
sua existência como capital; da mesma maneira que o ouro tampouco 
deixaria de ter o seu valor de uso como ouro quando não fosse mais dinheiro. 
A maquinaria não perderia o seu valor de uso quando deixasse de ser capital. 
Do fato de que a maquinaria seja a forma mais adequada do valor de uso do 
capital fixo não se segue de maneira nenhuma que a subsunção à relação 
social do capital seja a melhor e mais adequada relação social de produção 
para a aplicação da maquinaria (MARX, 2011, p. 583). 
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Desse modo, Marx nos permite observar os elementos que podem, numa nova 

organização social, servir aos propósitos da liberdade, ainda que no presente esses 

elementos sirvam ao capital. A maquinaria, assim como todos os instrumentos, são 

apenas instrumentos, podendo servir tanto para determinadas classes dominantes como 

para os indivíduos livremente associados. Isso depende da formação social em questão. 

É partindo da observação dos fenômenos presentes que Marx pode projetar 

como seria a sociedade futura. Os meios de produção desenvolvidos no capitalismo 

criam a possibilidade de libertação, ao passo em que diminuem gradativamente a 

necessidade do trabalho manual. Nesse sentido, a tecnologia e a maquinaria possuem 

grande potencial a ser aproveitado para libertar os homens do trabalho estranhado, 

embora, como vimos no capítulo anterior, elas tenham se desenvolvido à custa da 

autonomia dos trabalhadores. 

Marx acredita que o imenso desenvolvimento da maquinaria modifica a relação 

entre o trabalhador e o trabalho, os instrumentos deixam de ser acessórios que facilitam 

o trabalho para ser o próprio mecanismo de produção ao qual o homem apenas 

acompanha44, modificando, assim, o fundamento no qual se baseia a produção de 

riquezas, que deixa de ser o trabalho imediato e passa a ser o mecanismo automático 

(MARX, 2011, p. 588).  

Esse processo cria as bases para um novo salto qualitativo para a humanidade: 

Com isso, desmorona a produção baseada no valor de troca, e o próprio 
processo de produção material imediato é despido da forma da precariedade e 
da contradição. [Dá-se] o livre desenvolvimento das individualidades e, em 
consequência, a redução do tempo de trabalho necessário não para pôr 
trabalho excedente, mas para a redução de trabalho necessário da sociedade 
como um todo a um mínimo, que corresponde então à formação artística, 
científica etc. dos indivíduos por meio do tempo liberado e dos meios criados 
para todos eles (MARX, 2011, p. 588). 

 

O reino da liberdade é, portanto, uma sociedade do tempo liberado. O 

capitalismo já libera o tempo de trabalho necessário, mas não em benefício do 

trabalhador, mas da ampliação da mais-valia. No comunismo, o tempo de trabalho 

                                                           
44 “Não é mais o trabalhador que interpõe um objeto natural modificado como elo mediador entre o objeto 
e si mesmo; ao contrário, ele interpõe o processo natural, que ele converte em um processo industrial, 
como meio entre ele e a natureza inorgânica, da qual se assenhora. Ele se coloca ao lado do processo de 
produção, em lugar de ser o seu agente principal” (MARX, 2011, p. 588). 
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necessário é diminuído em benefício do tempo livre, correspondendo à formação 

artística e científica dos indivíduos. 

Enquanto vivermos sob as leis coercitivas do mercado e do capital, os avanços 

tecnológicos não resultam em emancipação dos indivíduos, ao contrário, geram excesso 

de trabalho para uns e desemprego para outros. Quando a maquinaria estiver a serviço 

dos indivíduos livremente associados, ela proporcionará a diminuição do tempo de 

trabalho necessário, liberando mais tempo para os homens cultivarem suas faculdades 

em outras atividades, como arte, esporte e ciência. 

Dadas a intensidade e a produtividade do trabalho, o tempo que a sociedade 
tem de empregar na produção material será tanto menor, e, em consequência, 
tanto maior o tempo conquistado para a atividade livre, espiritual e social dos 
indivíduos, quanto mais equitativamente se distribua o trabalho entre todos os 
membros aptos da sociedade, e quanto menos uma camada social possa 
furtar-se a necessidade natural do trabalho, transferindo-a para outra classe. 
Então, a redução da jornada de trabalho encontra seu último limite na 
generalização do trabalho. Na sociedade capitalista, consegue-se tempo livre 
para uma classe, transformando a vida inteira das massas em tempo de 
trabalho (MARX, 1985a, p. 607). 

 

O trabalho necessário diminui na sociedade comunista primeiro pelo 

desenvolvimento das forças produtivas, segundo porque não haverá mais classes ociosas 

nem trabalhadores desempregados, o trabalho se distribuirá por todos os membros aptos 

da sociedade.   

De acordo com a passagem a seguir, pode-se observar como o desenvolvimento 

das forças produtivas é fundamental para a proposta libertária de Marx, sobretudo para 

criar tempo livre, que será a verdadeira riqueza da sociedade comunista: 

Tendo-o feito – e com isso o tempo disponível deixa de ser uma existência 
contraditória –, então, por um lado, o tempo de trabalho necessário terá sua 
medida nas necessidades do indivíduo social, por outro, o desenvolvimento 
da sua força produtiva social crescerá com tanta rapidez que, embora a 
produção seja agora calculada com base na riqueza de todos, cresce o tempo 
disponível de todos. Pois a verdadeira riqueza é a força produtiva 
desenvolvida de todos os indivíduos. Nesse caso, o tempo de trabalho não é 
mais de forma alguma a medida da riqueza, mas o tempo disponível (MARX, 
2011, p. 590-591). 

 

A libertação humana requer, portanto, o aproveitamento das potências 

produtivas criadas pelo capitalismo. Entretanto, esse aproveitamento se dá para 

propósitos distintos. A riqueza no comunismo não é o acúmulo desenfreado de alguns 
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poucos em detrimento de muitos, nem ao menos o acúmulo igualitário de riquezas, mas 

o tempo livre.  

As máquinas servem para criar tempo livre, mas o que fazer no tempo livre? 

Reservá-lo apenas para o ócio? Para o consumo? Em que sentido se pode compreender a 

ligação entre trabalho e liberdade na sociedade comunista? 

  

3.6 – Qual trabalho liberta? 

 

Se a verdadeira riqueza da sociedade comunista é o tempo livre, em oposição ao 

trabalho obrigatório, quais os requisitos para que nesse tempo livre o trabalho possa ser 

considerado uma atividade da liberdade? Inicialmente observamos quais as diferenças 

entre as relações sociais baseadas no capital e na mercadoria e as relações fundadas na 

livre associação.  

Em O Capital, alguns elementos do entendimento marxiano do reino da 

liberdade podem ser descobertos através da crítica às condições burguesas de produção. 

Observando a maneira como as relações negam essa liberdade, na análise do fetichismo 

da mercadoria, por exemplo, ele afirma: 

Os trabalhos privados atuam como partes componentes do conjunto do trabalho social, 
apenas através das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por 
meio destes, entre os produtores. Por isso, para os últimos, as relações sociais entre seus 
trabalhos privados aparecem de acordo com o que realmente são, como relações 
materiais entre pessoas e relação social entre coisas, e não como relações sociais diretas 
entre os indivíduos em seus trabalhos (MARX, 1985a, p. 81-82). 

 

De acordo com essa passagem, a produção capitalista se caracteriza pela 

coisificação das relações sociais, visto que essas relações são mediadas por relações 

entre mercadorias. Dentro das relações mercantis impera o individualismo e os homens 

tendem a se enxergarem apenas como meio para se ganhar dinheiro. Numa sociedade 

verdadeiramente livre, as relações sociais devem ocorrer de maneira direta entre os 

indivíduos em si mesmos, relações que são elas mesmas a finalidade.  
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 Ainda na crítica do fetichismo das mercadorias, Marx compara a sociedade 

comunista com a sociedade produtora de mercadorias e nos esclarece mais um pouco 

sobre essa sociedade futura: 

Em nossa associação, o produto total é um produto social. Uma parte desse 
produto é utilizada como novo meio de produção. Continua sendo social. A 
outra parte é consumida pelos membros da comunidade. Tem, portanto, de 
ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição variará com a 
organização produtiva da sociedade e com o correspondente nível de 
desenvolvimento histórico dos produtores. Somente para fazer um paralelo 
com a produção de mercadorias, pressupomos que a participação de cada 
produtor nos bens de consumo se determina pelo seu tempo de trabalho. O 
tempo de trabalho desempenharia, portanto, duplo papel. Sua distribuição 
socialmente planejada regula a proporção correta das diversas funções do 
trabalho para as diversas necessidades. Além disso, o tempo de trabalho serve 
para medir a participação individual dos produtores no trabalho comunitário e 
sua cota pessoal na parte do produto global destinada ao consumo. Neste 
caso, as relações sociais dos indivíduos no tocante aos seus trabalhos e aos 
produtos de seus trabalhos continuam meridianamente claras, tanto na 
produção como na distribuição (MARX, 1985a, p. 87-88). 

  

Marx imagina uma sociedade que não tem o seu metabolismo com a natureza 

organizado pela produção de mercadorias, portanto, uma sociedade não fetichizada. 

Nessa sociedade, o tempo de trabalho desempenha um duplo papel na distribuição do 

trabalho e das riquezas entre os membros da sociedade. A sociedade comunista deverá 

reduzir o trabalho necessário ao mínimo, todavia é improvável que o trabalho se 

restrinja ao necessário, pois certa dose de trabalho excedente ainda será necessário para 

construir um fundo social de reserva45. 

É fundamental percebermos o papel central ocupado pelo tempo de trabalho 

nessa sociedade futura, regulando tanto o tempo necessário que cada um deve dispor, 

como o montante de valores que cada indivíduo tem direito. Assim, a teoria do valor de 

trabalho serve tanto para a crítica da economia burguesa quanto para o estabelecimento 

de parâmetros mais justos de distribuição de riquezas numa sociedade futura, como diz 

Lukács: 

Só numa fase mais elevada, da qual ele indica os pressupostos econômicos e 
humanos que a economia tornou possíveis, é que se torna objetivamente 
realizável uma situação na qual “de cada um segundo suas capacidades, a 

                                                           
45 “A eliminação da forma capitalista de produção permite limitar a jornada de trabalho ao trabalho 
necessário. Todavia, não se alterando as demais circunstâncias, seria ampliado o trabalho necessário, por 
dois motivos: as condições de vida do trabalhador seriam mais ricas e maiores suas exigências; uma parte 
do atual trabalho excedente seria considerada trabalho necessário, para constituir um fundo social de 
reserva e de acumulação” (MARX, 1985a, p. 606). 
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cada um segundo suas necessidades”. Desse modo, desaparece a estrutura da 
troca de mercadorias, deixa de operar a lei do valor para os indivíduos 
enquanto consumidores. Todavia, é evidente que resta em vigor, na própria 
produção, inclusive no crescimento das forças produtivas, o tempo de 
trabalho socialmente necessário e, por conseguinte, segue operando a lei do 
valor enquanto reguladora da produção (LUKÁCS, 2012, p. 421). 

 

No socialismo, o trabalho pode servir de medida direta de valor, a cada um 

segundo seu trabalho, para só num futuro muito distante realizar uma sociedade em que 

cada um possui de acordo com as necessidades. 

 Marx considera o reino da liberdade um estágio de livre desenvolvimento dos 

indivíduos, “a livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos 

indivíduos e a subordinação de sua produtividade coletiva, social, como seu poder 

social”. Por outro lado, a liberdade só se torna compatível com uma drástica diminuição 

do tempo de trabalho necessário. 

Em que sentido, então, o trabalho poderá ser considerado uma atividade da 

liberdade? Podemos encontrar pistas no momento em que Marx discorda de Smith, 

quando este considera o trabalho somente como maldição, como um fardo necessário: 

‘Tu trabalharás com o suor de teu rosto!’, foi a maldição que Jeová lançou a 
Adão. E assim, como maldição, A. Smith concebe o trabalho. O ‘repouso’ 
aparece como o estado adequado, sinônimo de ‘liberdade’ e ‘felicidade’. A. 
Smith parece muito longe de imaginar que o indivíduo ‘em seu estado normal 
de saúde, força, atividade, habilidade, agilidade’ também tem a necessidade 
de uma porção normal de trabalho e de suspensão do repouso. Certamente, a 
própria medida do trabalho aparece dada externamente pelo objetivo a ser 
atingido e pelos obstáculos a serem superados pelo trabalho para a sua 
consecução. A. Smith sequer suspeita, porém, que essa superação de 
obstáculos é em si uma atividade da liberdade – e que, além disso, as 
finalidades são despojadas da aparência de mera necessidade natural externa 
e são postas como finalidades que, em primeiro lugar, o próprio indivíduo 
põe –, logo, como autorrealização, objetivação do sujeito, daí liberdade real, 
cuja ação é justamente o trabalho.A. Smith está certo, já que o trabalho, em 
suas formas históricas, como trabalho escravo, servil e assalariado, sempre 
aparece como repulsivo, sempre como trabalho forçado externo, perante o 
qual o não trabalho aparece como ‘liberdade’ e ‘felicidade’(MARX, 2011, p. 
509). 

 

Marx parte de uma concepção na qual o desenvolvimento das capacidades 

humanas é fruto do esforço e da disciplina. Qualquer ser humano necessita trabalhar 

regularmente, ficar no completo ócio não pode ser saudável, além de implicar outros 
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trabalhando mais. Por outro lado, o trabalho nas condições atuais realmente é martírio e 

negação da liberdade. 

Há, portanto, claramente, pelo menos duas dimensões do trabalho em Marx. 

Uma positiva e outra negativa. A positiva encara o trabalho como atividade humana que 

supera obstáculos para realizar aquilo que se deseja, colaborando com o livre 

desenvolvimento das capacidades individuais, e a negativa cuida de suas formas 

históricas, em que o trabalho aparece como atividade forçada e externa. Lukács percebe 

bem o sentido positivo do trabalho quando afirma que: 

Independentemente da consciência que o executor do trabalho tenha, ele, 
nesse processo, produz a si mesmo como membro do gênero humano e, desse 
modo, o próprio gênero humano. Pode-se inclusive dizer, de fato, que o 
caminho do autocontrole, o conjunto das lutas que leva da determinidade 
natural dos instintos ao autodomínio consciente, é o único caminho real para 
chegar à liberdade humana real” (LUKÁCS, 2013, p.155). 

 

Marx parte do trabalho como uma atividade positiva no processo de libertação 

humana e, a partir dessa concepção, critica as condições históricas de trabalho. Assim, 

ele questiona a maneira unilateral meramente empírica com que Smith encara o 

trabalho. Quando se considera o trabalho apenas de forma empírica se naturaliza um 

fato histórico. 

O trabalho é atividade da liberdade quando, com essa atividade direcionada a um 

fim, o homem desenvolve as suas capacidades, tornando-se um ser mais pleno. Exige 

autocontrole e autodomínio dos instintos. Se Marx faz um elogio ao trabalho não é, 

definitivamente, à sua forma assalariada. A concepção que entende o trabalho como 

oposto da liberdade é típica das sociedades de classe na qual ser livre é o mesmo que 

dispor do trabalho alheio.  

Marx acredita que, mesmo no “reino da liberdade”, todo homem, em condições 

para tal, precisa de uma quantidade normal de trabalho, e também de atividade 

intelectual, física, artística. Não se pode eliminar completamente o trabalho, primeiro 

porque se trata de uma condição ontológica que os homens precisem dedicar uma parte 

do seu tempo para suprir necessidades, por outro porque não seria saudável viver 

sempre em ócio. 
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Fica evidente aqui o distinto entendimento da categoria trabalho que possui 

Marx em relação aos economistas clássicos e também ao senso comum. O trabalho é 

comumente visto como a negação da liberdade, como fardo que a maioria dos homens 

deve suportar para sobreviver. Essa visão do trabalho não é de todo falsa, se levarmos 

em conta as formas mais conhecidas de trabalho, o escravo, o servil e o assalariado. 

No entanto, Marx entende o trabalho ontologicamente como atividade da 

liberdade, a ação do homem em direção à sua autonomia em relação às forças cegas do 

instinto, como atividade intencional propriamente dita, como “objetivação do sujeito”. 

As manifestações historicamente específicas nas quais o trabalho aparece como forçado 

e como negação da liberdade devem ser consideradas trabalho estranhado. 

Contudo, o trabalho só se torna historicamente uma atividade da liberdade a 

partir do ponto em que o conteúdo e a finalidade são determinados pelo próprio 

trabalhador. Partindo dessa concepção positiva do trabalho, o ideal marxiano de 

felicidade requer o que ele chama de “desenvolvimento das capacidades humanas”. 

Discutindo com as proposições de Fourier, que propunha um trabalho prazeroso e 

realizador, Marx estabelece também as condições em que o trabalho é efetivamente 

livre: 

Os trabalhos efetivamente livres, p. ex, compor, são justamente trabalhos ao 
mesmo tempo de maior seriedade e do mais intenso esforço. O trabalho da 
produção material só pode adquirir tal caráter 1) se seu caráter social é posto, 
2) se é simultaneamente trabalho de caráter científico e geral, e não esforço 
do ser humano como força natural adestrada de maneira determinada, mas 
como sujeito que aparece no processo de produção, não só em forma 
simplesmente natural, emergindo diretamente da natureza, mas como 
atividade que regula todas as forças da natureza (MARX, 2011, p. 509)46.  

 

Para ser livre, o trabalho precisa ser determinado livremente pela sociedade, 

rompendo a divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Os produtores devem se 

reconhecer no produto ao tempo que dominam social e cientificamente as forças da 

natureza. 

                                                           
46David Harvey percebe com clareza em que sentido Marx contesta as teses de Fourier sobre o trabalho: 
“Para começar, não há dúvida de que Marx contesta as ideias de Fourier sobre o processo de trabalho. 
Fourier acreditava que o trabalho tinha de ser uma atividade prazerosa, de envolvimento erótico e 
apaixonado, ou então puramente lúdico. Marx diz que o trabalho não é nada disso. Uma enorme dose de 
esforço e disciplina é necessária para que o produto imaginado se torne real, para que um propósito 
consciente seja concretizado” (HARVEY, 2013, p. 115). 
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No trabalho, homens desenvolvem as suas faculdades e se emancipam cada vez 

mais das necessidades, na medida em que podem regular as forças naturais. A causa do 

estranhamento não é o trabalho em si mesmo, mas as relações sociais às quais os 

homens estão submetidos uns aos outros e todos ao poder coercitivo das relações sociais 

externas e estranhas.  

Antunes percebe ainda a necessidade de esclarecer em que sentido o trabalho 

aparece na dimensão ontológica, para evitar a confusão entre essa categoria e a visão 

limitada do trabalho como a que aparece nas condições capitalistas: 

É importante reafirmar que o trabalho, entendido como protoforma da 
atividade humana, não poderá jamais ser confundido como o momento único 
ou totalizante; ao contrário, o que aqui estamos procurando reter é que a 
esfera do trabalho concreto é ponto de partida sob o qual se poderá instaurar 
uma nova sociedade. O momento da omnilateralidade humana (que tem 
como forma mais elevadas a arte, a ética, a filosofia, a ciência etc.) 
transcende evidentemente em muito a esfera do trabalho (a realização das 
necessidades), mas deve encontrar neste plano a sua base de sustentação 
(ANTUNES, 2011, p.87). 

  

O trabalho na sua condição ontológica é ineliminável da vida social, pois 

representa o necessário metabolismo entre homem e natureza. No entanto, o trabalho 

necessário não é o maior exemplo de atividade livre propriamente dita, embora crie as 

bases para esta. A diminuição do tempo de trabalho necessário é, portanto, condição 

para que os homens venham a desenvolver outras capacidades, mas sem a satisfação 

consciente das necessidades é impossível sequer pensarmos em liberdade. 

O tempo livre não deve ser visto somente como tempo de ócio, pois, além de 

lazer, o tempo livre significa também tempo dedicado às mais diversas atividades 

desenvolvidas pela sociedade, que por sua vez age sobre os indivíduos lhes dando mais 

inteligência, saúde e vigor: 

O tempo livre, que é tanto tempo de ócio quanto tempo para atividades mais 
elevadas, naturalmente transformou o seu possuidor em outro sujeito, e é 
inclusive como esse outro sujeito que ele então ingressa no processo de 
produção imediata. Esse processo é disciplina, no que se refere ao ser 
humano em formação, e ao mesmo tempo experiência prática, ciência 
experimental e ciência materialmente criativa e que se objetiva, no que se 
refere ao ser humano já formado, em cujo cérebro existe o saber acumulado 
da sociedade. Para ambos, na medida em que o trabalho exige pôr mãos à 
obra na prática e livre movimentação, como na agricultura, é ao mesmo 
tempo exercício (MARX, 2011, p. 594). 
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O livre desenvolvimento das capacidades individuais, a possibilidade dos 

indivíduos realizarem atividades diversas como filosofia e agricultura, proporcionam 

mais saúde e mais inteligência e com isso mais felicidade. Vale lembrar, no entanto, que 

enquanto o trabalho segue sendo uma atividade ontológica do homem, o campo das 

necessidades sempre tomará algum tempo de vida para se realizar47. 

Mesmo na sociedade comunista haverá uma quantidade de trabalho necessário 

para garantir a reprodução, e isso não é necessariamente uma negação da liberdade, pois 

é essa atividade que permite aos homens se liberar cada vez mais das necessidades. E 

assim percebemos que Marx torna-se ainda mais claro ao falar em que sentido o 

trabalho é uma atividade da liberdade. Justamente por considerar o trabalho para além 

da sua forma moderna assalariada. 

Compreender o conceito marxiano de liberdade requer o reconhecimento da 

importância ontológica do trabalho, bem como entender os fatores que tornam a história 

humana um movimento contraditório de estranhamento e emancipação. A sociedade 

comunista é a sociedade da regulamentação racional da produção e distribuição das 

riquezas, que pressupõe a abolição da propriedade privada dos meios de produção e do 

livre mercado. Durante todo o período de transição entre o capitalismo e o comunismo, 

segue operando a lei do valor trabalho na distribuição das atividades e das riquezas. 

Considerar o trabalho uma atividade inerentemente oposta à liberdade convém 

às classes dominantes, pois naturaliza um fato histórico circunscrito a determinados 

tipos de sociedade que têm seu início e fim e, por isso, nem sempre existiram e, 

portanto, nem sempre existirão. 

 

 

 

                                                           
47 “A relação homem-natureza, mediada pelo trabalho, realiza a identidade/diferença do homem com a 
natureza. Pelo trabalho, o homem constitui o ser social que o distingue da natureza, humanizando-a, não 
obstante, por sua mediação, reintegrando-o a essa origem a qual não pode haver emancipação completa. 
O ser social funda-se num ser orgânico, cujas determinações podem ser profundamente readequadas, 
porém, jamais superadas” (MOURA, 2004, p.149). 
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3.7 – Qual utopia do trabalho? 

 

Essa ideia na qual o trabalho pode ser considerado uma atividade da liberdade 

não deixa de sofrer críticas. Em fins do século XX, alguns pensadores formularam teses 

contradizendo as teses marxianas e afirmando a necessidade de superar o paradigma do 

trabalho. O pensador e militante francês André Gorz, por exemplo, desacredita a 

possibilidade de realização daquilo que ele mesmo chama de “utopia do trabalho”, ou 

comunismo. Segundo Gorz, o comunismo está fadado ao fracasso por dois motivos:  

No plano político, supõe que a rigidez e as coerções físicas da máquina social 
podem ser suprimidas. Toda regulamentação e codificação jurídica das 
condutas individuais podem ser abolidas; o conjunto das ações e interações 
individuais pode recobrir uma inteligibilidade e um sentido vividos e, 
portanto, pode repousar sobre a motivação própria dos indivíduos a 
entenderem-se mutuamente e a colaborar racionalmente (...). No plano 
existencial, a utopia supõe que a atividade pessoal autônoma e o trabalho 
social coincidem, a ponto de constituírem uma unidade. Cada indivíduo deve 
poder, por meio de seu trabalho, identificar-se pessoalmente com a totalidade 
indivisa de todos (com o “trabalhador coletivo produtivo”) e encontrar, nessa 
identificação, seu aperfeiçoamento (GORZ, 2007, p.36). 

 

Gorz acredita que a utopia de Marx prevê, além do fim da necessidade de 

coerções políticas, a coincidência entre atividade pessoal e trabalho social. Em tese, 

Gorz expõe o comunismo de Marx de maneira completa e acabada, tal como só se 

realizaria num futuro distante. Desacredita na sua possibilidade porque imagina tal 

sociedade como fruto instantâneo das relações atuais, não levando em conta a grande 

distância que separa o mundo capitalista do comunismo.  

Esse comunismo ou “utopia do trabalho” ganha em Gorz um caráter distinto da 

proposta marxista, pois não menciona o fim da propriedade como condição para a sua 

realização. Isso porque se supõe a eternidade desse elemento. Inspirado mais em Weber 

que em Marx, Gorz descreve uma espécie de comunismo pan-racionalista: 

A utopia marxiana, o comunismo, aparece, assim, como a forma acabada da 
racionalização: triunfo total da Razão e triunfo da razão total; dominação 
científica da Natureza e domínio científico reflexivo do processo dessa 
dominação. Não apenas a resultante coletiva da colaboração social (até então 
“deixada ao acaso” porque essa colaboração não era voluntária) será 
“submetida ao poder dos indivíduos reunidos”; também sua união na 
“colaboração voluntária” será ela própria fundada na vontade racional de 
cada um e assegurará a unidade entre a vontade de cada um e a vontade de 
todos, fará coincidir o trabalhador individual e o trabalhador coletivo (GORZ, 
2007, p.37). 
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A esse enfoque dado ao aspecto racionalista do comunismo marxiano, soma-se a 

ideia de coincidência entre atividade pessoal e trabalho social. Não consegue eliminar, 

nem mesmo conceitualmente, os aspectos negativos do desenvolvimento burguês, 

encarando estes como inerentes à condição humana. Confunde-se toda a razão com a 

ideia de razão instrumental de tipo capitalista, de acordo com os estudos de Weber. 

Toda utopia que parte das condições modernas tem em Gorz a marca da 

racionalização e massificação da sociedade, que impõe, por sua vez, um determinado 

tipo de vida aos indivíduos, ou seja, suprime a individualidade: 

Tamanho triunfo da Razão supõe, claro, a racionalização integral da 
existência individual: a unidade da Razão e da vida. E essa racionalização 
integral exige, por seu lado, uma disciplina individual que, por vezes, lembra 
a ascese puritana: é na qualidade de indivíduo universal, despojado de seus 
interesses, laços e afeições particulares, que cada um ascenderá à unidade 
verdadeira entre o sentido de sua vida e a história (GORZ, 2007, p.37).  

 

Gorz confunde a ideia de comunismo de Marx com uma sociedade do controle 

total dos indivíduos, do tipo pan-racionalista. Ao conceber o trabalho apenas na acepção 

moderna termina por considerar a ideia de realização no trabalho uma dominação ainda 

maior que a dominação capitalista. No entanto, o próprio autor já havia citado uma 

passagem do livro III d’O Capital em que Marx considera o reino da liberdade para 

além do reino da necessidade, ou seja, o trabalho necessário deve ser reduzido ao 

mínimo. Essa proposta em nada se confunde com essa supressão dos indivíduos pelo 

trabalho social. 

A confusão que Gorz faz entre os termos marxianos e a interpretação weberiana 

é tamanha que, após essa passagem em que critica a utopia marxiana, é de Weber que 

ele cita uma passagem na qual o autor descreve um mundo onde os indivíduos deixam 

de ter vida afetiva por considerar positiva apenas a atividade impessoal (GORZ, 2007, 

p.37). Esse tipo de atitude que Weber critica no racionalismo em nada se relaciona com 

a utopia marxiana, ao contrário, esta veria esse comportamento como um tipo de 

estranhamento.  

Ao entender o trabalho apenas na sua forma moderna, Gorz naturaliza uma 

condição histórica, naturalizando com ela a dominação de classe dessa época. Com base 
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nessa definição burguesa de trabalho, Gorz se sente capaz de julgar a utopia marxiana, 

como se toda vez que Marx falasse em trabalho estivesse falando de trabalho 

assalariado.  

Entretanto, o trabalho em Marx aparece em três momentos distintos e correlatos: 

1) como condição ontológica enquanto atividade pela qual os homens passam a realizar 

ações teleológicos, uma condição que perpassa a vida humana em todas as épocas e 

lugares, “condição eterna de metabolismo entre o homem e a natureza”; 2) no contexto 

em que critica as condições de trabalho na sua época, em que o trabalho vem 

acompanhado com algum adjetivo, como trabalho estranhado, trabalho assalariado, 

escravo, servil etc., exprimindo o trabalho nas condições em que reina a propriedade 

privada dos meios de produção; 3) nos momentos em que Marx descreve, a partir das 

possibilidades geridas na própria realidade, como seria o trabalho numa sociedade 

autorregulada, em que as potências estranhas: a mercadoria, o dinheiro e o capital, são 

suprimidos para dar lugar à associação dos indivíduos livres. 

 Quando autores como André Gorz descrevem o comunismo como a imposição 

do trabalho social sobre as individualidades, como o triunfo da razão total de viés 

burocrático, eles se fundamentam, como bem percebeu Ricardo Antunes, “no 

reconhecimento e na aceitação de que o trabalho, regido pela lógica do capital e das 

mercadorias, é inevitável ou até mesmo ineliminável, do que resulta que o trabalho 

humano não pode se converter em autoatividade” (ANTUNES, 2011, p.87). Ou seja, 

Gorz, dentre outros, não concebeu três dimensões do trabalho, mas apenas uma, o 

trabalho sobre condições capitalistas, assalariado e estranhado, naturalizando e 

eternizando essa forma social específica. 

 Uma prova de que Gorz reproduz os preconceitos históricos do trabalho é a 

adoção da sociedade grega ateniense como modelo. Gorz entende que na sociedade 

escravista grega o trabalho era considerado contrário à liberdade pelo simples fato de 

ser uma atividade que visa satisfazer necessidades: 

Esse trabalho necessário à subsistência, com efeito, jamais foi fator de 
integração social. Era, antes, um princípio de exclusão. Em todas as 
sociedades pré-modernas, aquelas e aqueles que o realizavam eram 
considerados inferiores: pertenciam ao reino natural, não ao reino humano. 
Estavam submetidos à necessidade, incapazes, portanto, de elevação do 
espírito, de desinteresse, de tudo aquilo que habilitava a ocupar-se dos 
assuntos da política (GORZ, 2007, p.22).  
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Com essa afirmação, Gorz recorre a um duplo erro, primeiro afirmando que o 

trabalho nunca foi fator de integração, não levando em conta tantas e tantas sociedades 

tribais e comunitárias, e segundo em considerar a sociedade grega o modelo de 

liberdade. 

De fato, quando Gorz fala em sociedades pré-modernas é somente na Atenas 

clássica que ele está pensando. Gorz acompanha Arendt em universalizar essa 

concepção preconceituosa de uma sociedade escravista, na qual a liberdade se confundia 

com o não trabalho criativo e era conquistada com violência e rapina. Se os homens 

“livres” gregos podiam se dedicar a atividades mais elevadas era porque outros homens 

cuidavam de satisfazer as suas necessidades. Essa liberdade é, portanto, uma 

dependência, e se baseia na opressão. 

 Comentando uma passagem do livro III de O Capital, em que Marx situa a 

liberdade para além do reino da necessidade, Gorz diz que “Para Marx, nessa passagem, 

como para os filósofos gregos, o trabalho que consiste em produzir e reproduzir as bases 

materiais necessárias à existência não pertence ao reino da liberdade” (GORZ, 2007, 

p.23). No entanto, embora Marx considere a liberdade para além do reino das 

necessidades, essa liberdade pressupõe a satisfação destas necessidades, que só se 

realizam pelo trabalho. O trabalho é, portanto, fundamental para que os homens possam 

se libertar, embora não seja ele próprio a atividade mais livre, mas sendo aquela que cria 

a possibilidade da liberdade. 

Mesmo o trabalho que visa satisfazer necessidades pode conter maior ou menor 

grau de liberdade a depender das relações sociais em que está inserido. Nas condições 

em que o trabalho está submetido à propriedade privada, como trabalho escravo, servo e 

assalariado, o trabalho aparece como contrário da liberdade. Mas numa condição futura 

em que os meios de produção estejam disponíveis para todos, o trabalho necessário 

poderá ser menos estranho, pois aquele que o realiza não estará submetido a produzir 

mais-valia, nem será determinado por poderes estranhos.  

 Para se chegar a esse grau de emancipação, dois pressupostos são 

indispensáveis, segundo Ricardo Antunes: 

Primeiro: é preciso alterar a lógica da produção societal; a produção deve ser 
prioritariamente voltada para produzir valores de uso e não valores de troca. 
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Sabe-se que a humanidade teria condições de se reproduzir socialmente, em 
escala mundial, se a produção destrutiva fosse eliminada e a produção social 
fosse voltada não para a lógica do mercado, mas para a produção de coisas 
socialmente úteis. Trabalhando poucas horas por dia, o mundo poderia 
reproduzir-se de maneira não destrutiva, instaurando um novo sistema de 
metabolismo societal (ANTUNES, 2011, p.187). 

Segundo: a produção de coisas socialmente úteis deve ter como critério o 
tempo disponível e não o tempo excedente, que preside a sociedade 
contemporânea. Com isso, o trabalho social, dotado de maior dimensão 
humana e societal, perderia seu caráter fetichizado e estranhado, tal como se 
manifesta hoje e, além de ganhar um sentido de autoatividade, abriria 
possibilidades efetivas para um tempo livre cheio de sentido além da esfera 
do trabalho, o que é uma impossibilidade na sociedade regida pela lógica do 
capital(ANTUNES, 2011, p.187-188). 

 

Assim, a emancipação do trabalho exige a abolição do sistema capitalista 

mercantil e o estabelecimento de um modo de produção baseado na propriedade coletiva 

e na distribuição racional e equitativa das riquezas materiais, visando à libertação cada 

vez maior dos indivíduos que trabalhariam cada vez menos e teriam cada vez mais 

possibilidades de desenvolver suas qualidades artísticas, esportivas, sentimentais, 

científicas ou filosóficas. Sem negar que os indivíduos deverão ao trabalho, por pouco 

que seja,a sua condição ontológica de garantir a satisfação das necessidades. 

Gorz afirma que Marx pretende estabelecer a união entre o trabalho e a vida: 

“eis aí a utopia da autogestão e do “controle operário” (workers’ control, que seria 

melhor traduzir por “poder operário”), a utopia da união entre o trabalho e a vida, da 

atividade profissional transformada em desenvolvimento total do indivíduo, utopia 

ainda bem viva em nossos dias” (GORZ, 2007, p.35). Marx não propõe uma união entre 

o trabalho e a vida, tanto que no reino da liberdade o trabalho ligado à necessidade deve 

ser reduzido ao mínimo, para que os homens possam desenvolver livremente as suas 

capacidades. Por outro lado, quando Marx fala no trabalho para além das necessidades 

esse não seria forçado, obviamente, por nenhuma força externa. Ele supõe que com a 

mudança nas condições sociais, os homens naturalmente buscam o 

autodesenvolvimento. 

Quando Marx cita o comunismo realizado, ele só pode estar se referindo a um 

futuro longínquo ao qual nenhum de nós poderá viver, e o faz somente pela negação dos 

estranhamentos de sua época. Quando Gorz fala da utopia marxiana, ele inclui nela 

questões de sua própria época sem levar em consideração a enorme distância entre as 
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condições capitalistas e o comunismo realizado. Gorz não é capaz de fazer o exercício 

da negação da negação porque naturaliza elementos da sociedade capitalista tais como 

a propriedade privada e o trabalho estranhado. 

Concordo que a visão de comunismo de Marx, na maneira como ele imagina a 

sua plena realização, é uma utopia, mas uma utopia baseada nas condições geradas pelo 

próprio capitalismo. Serve como referência para que os homens derrubem as potências 

estranhas e ponham fim na pré-história da humanidade. A possibilidade de libertação é 

real e deve incluir uma libertação do trabalho, na diminuição do tempo de trabalho 

obrigatório, e no trabalho no sentido de possibilitar uma experiência realizadora. 

Quando Marx pontua o livre desenvolvimento das individualidades, esse 

processo está claramente situado na dimensão utópica, que não se realiza naturalmente, 

mas depende de uma grande revolução social, da ação revolucionária de homens e 

mulheres em âmbito global. É óbvio que essa utopia não se realizou nas condições 

atuais. 

Podemos encontrar em Marx certo cientificismo, todavia não se pode negar que 

este rigor científico está diretamente associado a uma luta política implacável, na qual o 

desfecho está longe de ser determinado com tamanho rigor48. Nesse sentido, a utopia 

concreta é uma importante ferramenta na luta pela emancipação porque revela a 

possibilidade do agir teleológico esclarecido. Ela parte de uma realidade vivida para 

encontrar nela os elementos mais avançados e mais retrógados para a vida humana e 

descobrir os meios de transformá-los.  

Uma política sem utopia é uma política da continuidade, do conservadorismo, da 

não determinidade humana sobre os processos sociais, é a negação do agir teleológico. 

Uma política sem ciência, por sua vez, é um agir cego que raramente chega a algum 

resultado. 

                                                           
48 “No início, naturalmente há a gênese factual do humano mediante o trabalho. O desdobramento deste 
(divisão do trabalho etc.) acarreta um processo permanente de afastamento da barreira natural, de emersão 
cada vez mais nítida da essência humana (social) do homem. Esse processo, porém, jamais deve 
petrificar-se numa valoração abstrata: a perspectiva histórica de Marx não é o ser do homem 
utopicamente realizado de forma plena, mas meramente o fim da sua pré-história, isto é, o início da sua 
história propriamente dita como homem, o qual encontrou e realizou a si mesmo nesse processo” 
(LUKÁCS, 2013, p.781). 
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O pensamento de Marx não é do tipo pessimista que se resigna em lamentar 

essas condições humanas aceitando-as como um destino inexorável. Ele mostra as 

potencialidades libertárias criadas pela humanidade e a possibilidade de se elevar a um 

novo patamar no qual os homens, como indivíduos associados, elaborem livre e 

conscientemente as suas vidas. Para se chegar a esse estágio, todavia, é imprescindível 

que os homens insatisfeitos com o modo de vida atual lutem tenazmente até derrubar os 

pilares que erigem a sociedade capitalista, processo que não se dá de maneira repentina, 

mas pode durar mais de uma geração. O reino da liberdade não resulta diretamente do 

desenvolvimento das forças produtivas, embora estas criem a sua possibilidade, 

depende, ao contrário, da luta política em direção ao objetivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estabeleceu-se no imaginário do cientista social a imagem de Marx cientista, no 

qual o seu grande legado é o materialismo histórico. Nesse materialismo, a 

superestrutura jurídica e cultural seria determinada pela infraestrutura econômica. 

Corroboram com essa tese as mal interpretadas passagens de a Ideologia Alemã, nas 

quais se afirma a anterioridade do ser social sobre a consciência. Essa visão de Marx 

tem gerado uma série de mal-entendidos, e é a essa caricatura do marxismo que muitos 

acreditam ser o próprio Marx quando estão a fazer suas “refutações”. 

A essa visão simplista do marxismo soma-se a visão preconceituosa em relação 

ao aspecto filosófico da obra de Marx, preconceito este que atinge também a filosofia 

em geral, desacreditando todo conhecimento que saia dos padrões positivistas. Acredita-

se que Marx limita os homens a meros reflexos da economia, todavia seu pensamento é 

uma síntese de elementos filosóficos (éticos, políticos) e científicos, enquanto que seu 

objeto, a sociedade, é também síntese contínua de elementos subjetivos e objetivos. 

Marx entende a realidade de maneira dialética, tanto no sentido do fluxo 

contínuo no qual a realidade é um perpétuo processo de transformação, quanto no 

processo histórico específico da humanidade. Nesse último sentido, o fundamento 

epistemológico mais básico da análise social marxiana é a categoria trabalho. O 

trabalho na sua forma mais universal (ontológica) é a atividade humana responsável 

pela manutenção e reprodução da espécie humana, e se realiza através de contínuas 

sínteses dos homens com a natureza e entre os próprios homens. Nesses termos, sem 

trabalho não há sociedade. 

O que caracteriza desde o princípio a singularidade da espécie humana é a sua 

capacidade de criar no mundo algo que não estava anteriormente dado pela natureza. 

Assim, a espécie humana é a única espécie natural com capacidade para agir de forma 

teleológica, ou seja, capaz de elaborar determinadas finalidades e realizá-las na prática, 

de acordo com as possibilidades abertas em cada momento, construindo um mundo 

próprio.  

Na medida em que é marcado por escolhas, consciência e intencionalidade, o 

trabalho, atividade vital humana, é a primeira atividade na qual se desenvolve o 

processo de libertação, como bem observou Lukács na Ontologia do Ser Social: 
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Por mais precisa que seja a definição de um campo respectivo, não se elimina 
a circunstância de que no ato da alternativa está presente o momento da 
decisão, da escolha, e que o “lugar” e o órgão de tal decisão sejam a 
consciência humana; e é exatamente essa função ontologicamente real que 
retira, do caráter de epifenômeno em que se encontravam, as formas de 
consciência animal totalmente condicionadas pela biologia. Por isso, em 
certo sentido, poder-se-ia falar do germe ontológico da liberdade, liberdade 
que cumpriu e ainda cumpre um papel tão importante nas disputas filosóficas 
acerca do homem e da sociedade. Para evitar equívocos, no entanto, é preciso 
tornar mais claro e concreto o caráter dessa gênese ontológica da liberdade, 
que aparece pela primeira vez na realidade da alternativa dentro do processo 
de trabalho (LUKÁCS, 2013, p.77). 

 
 

A liberdade humana aparece primeiramente na capacidade de escolha, quando o 

homem se torna capaz de estabelecer finalidades para suas ações, a partir de escolhas 

realizadas em sua consciência. Assim, ele se torna a única espécie apta a ser livre. Essa 

liberdade, no entanto, nunca é absoluta, pois toda ação se liga a alguma causalidade, a 

determinadas circunstâncias anteriormente dadas. 

Entendendo o trabalho na qualidade de atividade sensível dos indivíduos, tendo 

como pressuposto esse sujeito apto à liberdade, Marx pôde perceber os fatores 

históricos que geram o estranhamento do trabalho, fundamentando, assim, os efeitos 

negativos que as relações de produção burguesas causam na vida dos indivíduos. A 

partir dessa crítica, abre-se a possibilidade de libertação, sempre condicionada pela 

situação histórica em questão. 

 André Gorz, por outro lado, considera assim o trabalho apenas num sentido 

específico da nascente sociedade industrial, a forma “emprego”, na qual o trabalho se 

tornou “o cerne da nossa vida”49, numa perpectiva claramente weberiana. A partir dessa 

definição e das mudanças socioeconômicas ocorridas desde a década de 1970, o autor 

conclui pelo fim da centralidade do trabalho e da possibilidade de emancipar o trabalho, 

já que este foi “inventado” pela modernidade e traz a marca inegável de trabalho 

assalariado. 

                                                           
49 “O que chamamos “trabalho” é uma invenção da modernidade. A forma sob a qual conhecemos e 
praticamos, aquilo que é o cerne da nossa existência, individual e social, foi uma invenção, mais tarde 
generalizada, do industrialismo” (GORZ, 2007, p. 21). 
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Em sua interpretação de Marx, Gorz confunde as três dimensões do trabalho em 

Marx – a dimensão ontológica, a dimensão histórica e a dimensão utópica – com a sua 

própria definição unilateral, unicamente histórica: 

O trabalho abstrato contém em germe, segundo Marx, o homem universal. Da 
ótica marxista, portanto, um mesmo e único processo de racionalização 
engendra, de uma parte, com o mecanismo, uma relação demiúrgica, poiética 
do homem com a natureza e, de outra parte, funda o poder “colossal” das 
forças produtivas sobre uma organização do trabalho que retira do 
trabalhador qualquer atributo humano (GORZ, 2007, p.28). 

 

Assim, Gorz deixa ao leitor a impressão de que, para Marx, a emancipação 

humana seria um resultado natural da racionalização burguesa. Ao contrário, o trabalho 

assalariado, único tipo de trabalho que Gorz considera,é apenas uma das manifestações 

históricas do trabalho, sob condição que reina a propriedade capitalista dos meios de 

produção. 

Gorz se refere ao trabalho como um processo imanente. A questão da dominação 

de classe não é colocada como a causa do estranhamento, mas uma categoria abstrata à 

racionalização. O estranhamento humano é fruto da racionalização e o trabalho é 

também filho dessa racionalização moderna. A atividade humana mais universal deixa 

de ser categoria-chave para ser substituída pela divisão subjetividade versus 

racionalização. Em outros termos, a ideia de subjetividade vista como algo em si 

mesmo, separado da objetividade social. 

Em Marx, o trabalho é a atividade primordial na qual os homens passam a 

constituir formas de libertação, e na qual iniciam sua peculiaridade diante da natureza 

de ser um animal capaz de elaborar e efetivar o seu próprio mundo. O aviltamento e a 

exploração são oriundos de determinadas condições históricas em que dominam a 

propriedade privada. Quando Gorz confunde a definição empirista de trabalho com a 

definição marxiana, ele confere um caráter ontologicamente estranhado a essa atividade, 

deslocando o foco da crítica social das classes dominantes para o do trabalho, como se 

este fosse ontologicamente contrário à liberdade, deixando de questionar, assim, os 

pilares de sustentação do tipo específico de sociedade que se quer criticar, a saber, a 

sociedade moderna capitalista. 

O entendimento da dialética do trabalho no processo de emancipação humana é 

fundamental para dissipar os mal-entendidos também acerca do caráter da libertação. Na 
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medida em que o trabalho, desde o princípio, é entendido como atividade subjetiva 

teleológica, a emancipação humana não requer apenas a socialização dos meios de 

produção, mas, além disso, uma profunda transformação objetiva e subjetiva que 

permita aos indivíduos se realizarem na sua atividade e desenvolverem as suas 

capacidades teleológicas. 

A relação entre o elemento subjetivo e objetivo presente desde o elemento 

epistemológico mais básico, o trabalho, irá refletir diretamente sobre o significado da 

libertação humana. A emancipação não pode ser apenas econômica, pois se os valores e 

a mentalidade não são também revolucionados, não há nenhuma garantia material de 

que os interesses egoístas não venham a prevalecer. Por outro lado, a mudança de 

mentalidade não é suficiente para acabar com a exploração, o desemprego, o trabalho 

estranhado etc. É preciso que haja uma revolução tanto econômica (objetiva), no sentido 

da socialização dos meios de produção, quanto moral (subjetiva), no sentido do 

altruísmo, além de uma organização política radicalmente democrática, para suprimir a 

exploração e o estranhamento. 

Muitos marxistas não deram ênfase ao caráter subjetivo do trabalho nem ao 

entendimento do trabalho como atividade da liberdade. A interpretação objetivista da 

obra de Marx leva a graves consequências políticas, como a supressão da 

individualidade e o despertar de tendências despóticas. Por outro lado, a interpretação 

subjetivista cria um pensamento que desconsidera as relações materiais e termina por 

pensar uma libertação dos indivíduos em oposição à sociedade, enquanto aceita e 

naturaliza as relações capitalistas de trabalho, tornando-se uma espécie de liberalismo 

utópico. 

Por meio do estudo da dialética do trabalho no processo de emancipação humana 

em Marx, podemos superar os equívocos dessas interpretações parciais e entendermos 

qual deve ser o caráter da libertação e porque ela requer a superação de cadeias 

objetivas e também subjetivas. Tais cadeias devem ser encontradas e suprimidas na 

prática pelos homens reais e, para Marx, somente os trabalhadores poderiam realizar 

essa transformação. 

As obras escritas na maturidade refletem um determinado nível metodológico 

alcançado, sobretudo nas análises da economia política. Pode-se dizer que nessas obras 

“econômicas” Marx atinge o status de ciência, pois o seu objeto é algo objetivo e ele 

consegue transformar esse real objetivo em discurso científico, desvelando as 
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determinações sociais mais importantes. Todavia, nessas obras encontramos ainda o 

sujeito dentro do objeto. O objeto aqui são relações entre homens que, enquanto tais, 

são ao mesmo tempo sujeito e objeto de suas condições. 

Diante de tal complexidade é notável o desenvolvimento cada vez mais preciso 

de determinações epistemológicas capazes de absorver tanto as questões objetivas das 

relações econômicas, quanto as consequências subjetivas. Acredito que esse 

desenvolvimento pressupõe a manutenção dos pressupostos filosóficos adquiridos nas 

obras de juventude, sobretudo da reflexão sobre o trabalho. 

O agir teleológico inerente à categoria trabalho é por si só suficiente para 

contrapor a tese economicista na qual o ser determina a consciência de maneira 

automática. Aqui, a consciência determina o ser. Para não correr o risco contrário e 

estabelecer uma espécie de idealismo em que a realidade empírica emana da 

consciência, é preciso frisar que a consciência determina o ser, dentro de certos limites 

dados pelas circunstâncias naturais e sociais herdadas pelos homens, e ainda lembrar o 

fato de que a consciência só é real enquanto qualidade do ser natural e não uma entidade 

a priori, que existe fora dos seres humanos concretos, numa razão transcendental. 

 O trabalho como negação ocorre quando as relações de trabalho são mediadas 

pela propriedade privada. O trabalho nessas condições não é livre, mas forçado. A 

história da civilização, quando considerada a história da luta de classes, é uma história 

do trabalho estranhado. Todavia é através desse estranhamento que, contraditoriamente, 

os homens desenvolvem suas capacidades e adquirem a possibilidade de se tornarem 

efetivamente livres. 

O desenvolvimento contraditório da humanidade cria as bases para a superação 

do estranhamento. Os meios tecnológicos dão aos homens a possibilidade de se 

libertarem cada vez mais do trabalho necessário e se dedicarem a atividades 

efetivamente livres. Entretanto essa libertação não se realiza de forma espontânea, ela 

deve ser conquistada pela luta política da classe oprimida. Não há uma teleologia 

histórica, em Marx, pois a única dimensão teleológica que ele reconhece é a atividade 

dos indivíduos vivos e essa está sempre ligada a determinadas causalidades históricas. 

Apesar de entendermos o trabalho como uma atividade fundamental no caminho 

em direção à liberdade, não podemos entender o trabalho como atividade totalmente 
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livre ou como simplesmente prazer e deleite. Inicialmente porque todo trabalho está 

sempre associado a determinadas circunstâncias, depois porque a ação teleológica não é 

passiva, ao contrário, ela exige atividade e domínio de si: 

O trabalho é antes de tudo, em termos genéticos, o ponto de partida para o 
tornar-se homem do homem, para a formação de suas faculdades, sendo que 
jamais se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais o trabalho 
se apresenta, por um longo tempo, como único âmbito desse 
desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas 
aos diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o 
trabalho atinge um nível relativamente elevado (LUKÁCS, 2012, p. 348). 

 

Esse domínio de si representa a primeira ação potencialmente livre da 

humanidade, permitindo aos homens construírem habitações, plantar seus alimentos e, 

posteriormente, fazer arte, ciência e filosofia. O autodomínio é uma condição da 

liberdade, pois ela parte do próprio indivíduo, seja para criar algo útil, ou belo, seja para 

sobreviver em uma situação difícil. 

A história é um jogo contraditório entre liberdade e circunstâncias que a cada 

momento abre novas possibilidades. A mesma atividade capaz de emancipar os homens 

torna-se a fonte de seu estranhamento na medida em que se fixa em determinadas 

relações de poder, relações essas que podem ser superadas quando geram dentro de si as 

condições de uma nova configuração e a partir do momento em que os indivíduos agem 

para estabelecer uma nova sociedade, partindo sempre de um contexto de possibilidades 

presente. 
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