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APRESENTAÇÃO DA  

COLEÇÃO PÁRIAS IDEIAS 

 

Párias Ideias pretende ser uma 

contribuição a influir no presente, para que 

este, em lugar de se tornar uma 

reencarnação de mitologias dantescas do 

jovem pretérito nacional, venha a ser um 

futuro com todas as possibilidades de 

liberdades abertas pelas veias da história. A 

presente coleção surge em uma ocasião 

oportuna. Uma vez que o sub-humanismo 

organizado pretende reviver um passado 

recente – de quando algumas disciplinas e 

pensamentos foram criminalizados e 

banidos das salas de aula –, ao passo que 

acusa determinadas ideias, grupos e classes 

como sendo “párias”, urge, assim 

acreditamos, a necessidade de que o 

conhecimento volte a ser perigoso para o 

status oficial e confronte a censura, 

resistindo à mordaça. Ir de encontro - 

munidos pela crítica criadora - às atuais 

governantes formas silenciadores e 

repressoras da atividade do pensar e de 
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sentir é o objetivo da Coleção de bolso 

Párias Ideias.  

Nesse sentido, é que as temáticas 

tratadas e problematizadas de nossa Coleção 

– longe de dogmas – giram em torno dos 

seguintes eixos temáticos: Retorno à KM; 

Nova Esquerda; Memória; Sub-humanismo; 

Retroescravismo; Marxismo etc. É com o 

espírito convicto que convidamos os leitores 

a um passeio crítico, com reflexão ético-

praticante, para caminhar pelas avenidas 

abertas de nossas páginas e contribuir na ten 

tativa de não deixar acaverna autoritária 

engolir com suas sombra s e falsas ideias 

nossa realida de histórico - cultural. 
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APRESENTAÇÃO 

 

1. TEXTO E CONTEXTO 

 

A Ideologia Alemã é uma obra 

escrita por K. Marx e F. Engels nos anos de 

1845/1846. Sem dúvida, a mais importante 

no que se refere à elaboração dos 

fundamentos de uma nova concepção de 

história. 

Para entender o significado mais 

profundo dessa obra é preciso compreender 

o momento histórico-social em que ela foi 

escrita e, ao mesmo tempo, o momento na 

trajetória intelectual dos seus autores. 

Como se sabe, Marx e Engels 

viveram no século XIX. Um século de uma 

importância extraordinária na história da 

humanidade. É neste momento, na virada 

do século XVIII para o século XIX, que 

chega ao seu pleno florescimento a 

sociedade burguesa. Esse florescimento é o 

resultado de um conjunto de 

transformações – econômicas, políticas, 

sociais, ideológicas, culturais – 
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impulsionadas pela dinâmica do capital, 

que a levaram a se tornar plenamente 

madura, vale dizer, plenamente social. Esta 

maturidade significava que, neste 

momento, a sociedade atingiu uma forma 

que a distinguia claramente da natureza, 

embora mantendo sua vinculação 

insuperável com ela. A realidade social se 

torna plenamente social. É isso que permite 

que ela possa ser conhecida em sua 

legalidade própria, ou seja, como algo que 

é produzido pela atividade humana e não 

por forças naturais ou sobrenaturais. 

Por outro lado, a sociedade 

burguesa, por ser baseada numa forma de 

exploração do homem pelo homem que 

mistifica as relações sociais, também 

oculta a sua verdadeira natureza. Ao 

transformar as relações sociais em relações 

entre coisas faz com que estas relações 

apareçam como se fossem naturais. Como 

conseqüência, as relações de exploração 

não aparecem como produtos da atividade 

humana, mas como algo que independe dos 

homens. 
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A completude da revolução burguesa 

também tem outra conseqüência 

importante. Juntamente com a classe 

burguesa, também adentra o cenário 

histórico uma outra classe, que terá uma 

importância fundamental para o futuro da 

humanidade. Trata-se da classe proletária. 

Pela primeira vez na história da 

humanidade não só a classe dominante, 

mas também a classe dominada abre uma 

perspectiva para toda a humanidade. Esta 

classe, por sua vez, é também a primeira 

que exige, por sua própria natureza, a 

superação radical da exploração do homem 

pelo homem. Mas, para isso ela precisa de 

um tipo de saber, de um conhecimento da 

realidade social, de uma concepção de 

mundo radicalmente diferente daqueles que 

orientavam a construção da sociedade 

burguesa. Este novo tipo de saber era 

absolutamente necessário para que ela 

pudesse orientar a sua luta pela construção 

dessa nova forma de sociabilidade. 

Ora, a elaboração desse novo tipo de 

saber implicava a crítica do modo 

dominante de pensar e a elaboração de 
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fundamentos novos e diferentes para 

compreender a realidade social. O modo de 

pensar tradicional era marcado pelo 

idealismo e pelo empirismo. Segundo o 

idealismo, é a atividade intelectual que cria 

a realidade social. O empirismo, por sua 

vez, simplesmente narra os fatos como eles 

se apresentam de modo imediato. Este 

modo de pensar falseia, embora de modo 

não intencional, o conhecimento da 

realidade social contribuindo, assim, para 

reproduzi-la segundo os interesses das 

classes dominantes. 

É este conjunto de circunstâncias 

que permite entender o surgimento das 

ideias que estão expressas nessa obra. 

Mas, também é fundamental 

compreender o momento da trajetória 

intelectual dos autores para entender o 

significado dessa obra. Esta nova 

concepção de mundo, por ser radicalmente 

nova e não simplesmente o conhecimento 

de um tema parcial,  implicou um processo 

de busca intensa, de mudanças profundas, 

de desbravamento de um terreno 

completamente desconhecido. Implicou 
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também a passagem dos próprios autores 

de uma concepção ainda marcada pelo 

idealismo para uma concepção materialista. 

Contudo, também não se tratava de um 

materialismo mecanicista e sim de caráter 

histórico, social e dialético. 

Essa transição, do idealismo ao 

materialismo, se deu ao longo de alguns 

anos, mais precisamente, de 1837 a 1846, 

com uma inflexão significativa nos anos de 

1843/1844. O ponto culminante da 

elaboração dos fundamentos dessa nova 

concepção se encontra precisamente nessa 

obra chamada A Ideologia Alemã. Nela 

Marx e Engels fazem uma crítica de alguns 

autores alemães, que expressavam a 

maneira idealista de pensar, e esboçam os 

fundamentos da concepção materialista da 

história. 

Como Marx mesmo adverte, esse 

texto foi escrito como um meio de passar a 

limpo os fundamentos dessa nova maneira 

de pensar, que para ele e Engels tinham 

ficado claros ao longo desses anos. 

Dificuldades surgidas na publicação desse 

trabalho fizeram com que ele fosse deixado 
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de lado e nem sequer recebesse uma forma 

final apropriada. Como Marx conta no 

Prefácio da Introdução à Crítica da 

Economia Política, em 1859, eles 

abandonaram o manuscrito à “crítica 

roedora dos ratos”, já que tinham atingido 

o seu objetivo que era o de ver com clareza 

esses novos fundamentos. 

Felizmente, os ratos foram 

“camaradas” e não se interessaram por esse 

texto. O que nos permite, hoje, ter acesso a 

essa preciosidade que são os fundamentos 

dessa nova forma de entender a realidade 

social. 

Contudo, é preciso ter sempre em 

mente que esse texto é um manuscrito, que 

não recebeu uma forma final para 

publicação. Trata-se, portanto, de um 

esboço. Suas ideias centrais permanecerão 

inteiramente válidas, mas algumas delas  

sofrerão correções e aprofundamentos em 

obras posteriores. Além disso, escrito em 

1845/1846, permaneceu durante muitos 

anos desconhecido, somente sendo 

redescoberto  e publicado em 1932, pelo 

Instituto de Marxismo-Leninismo de 
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Moscou. Ao longo desse tempo, páginas 

foram perdidas e outras se deterioraram, 

dificultando enormemente a  sua ordenação 

e compreensão. Além do mais, tratava-se, 

especialmente na primeira parte, referente a 

Feuerbach, onde aparecem mais claramente 

os fundamentos da concepção materialista 

da história, de um trabalho inacabado, 

cheio de interrupções, lacunas, correções e 

rasuras. 

Vale lembrar que toda obra, de 

qualquer autor, deve ser lida, sempre, com 

espírito crítico. Mais ainda, quando se trata 

de uma obra, como esta, que não recebeu 

de seus autores uma forma definitiva. 

 

2. IDEIAS FUNDAMENTAIS 

 

Nada disso diminui a importância 

dessa obra. Não obstante as ponderações 

feitas acima, os elementos fundamentais 

dessa concepção de mundo radicalmente 

nova estão claramente visíveis. Poder-se-ia 

dizer que esta concepção está resumida na 

frase, presente nessa obra, em que eles 

afirmam que “Não é a consciência que 
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determina a vida, é a vida que determina a 

consciência”. Vale dizer, não são as ideias, 

os produtos da consciência que constituem 

o fundamento, a matriz da realidade social. 

São as relações materiais, concretas, que 

os homens estabelecem entre si que 

explicam as  ideias e as instituições que 

eles criam. Por isso mesmo, para se ter 

uma compreensão adequada da realidade, 

não se pode nem partir nem permanecer no 

mundo das ideias. É preciso buscar a 

conexão que elas tem com a realidade 

objetiva. Só esta conexão permitirá 

entender o que os homens pensam, por que 

pensam desse modo e também as ideias 

errôneas que eles criam a seu respeito. 

Criticando os pensadores alemães, Marx e 

Engels afirmam: A nenhum destes filósofos 

ocorreu perguntar qual era a conexão 

entre a filosofia alemã e a realidade 

alemã, a conexão entre a sua crítica e o 

seu próprio meio material. 

Por isso mesmo, enfatizam eles, o 

ponto de partida para compreender a 

história deve ser concreto, real, objetivo. 

Nas palavras deles: “Os pressupostos de 
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que partimos não são arbitrários, nem 

dogmas. São pressupostos reais de que não 

se pode fazer abstração a não ser na 

imaginação. São os indivíduos reais, sua 

ação e suas condições materiais de vida, 

tanto aquelas por eles já encontradas, 

como as produzidas por sua própria ação. 

Estes pressupostos são, pois, verificáveis 

por via puramente empírica”. 

Deve-se, pois, partir daquelas 

atividades básicas, sem as quais é 

impossível a continuidade da existência 

humana. Este ponto de partida não é uma 

escolha arbitrária. É uma exigência do 

processo real. Os autores enfatizam: 

...somos forçados a começar constatando 

que o primeiro pressuposto de toda a 

existência humana e, portanto, de toda a 

história, é que os homens devem estar em 

condições de viver para poder “fazer 

história”. Mas, para viver, é preciso, antes 

de tudo, comer, beber, ter habitação, 

vestir-se e algumas coisas mais. Vale 

dizer, para viver é preciso produzir os bens 

necessários à existência. Isto é trabalho, ou 

seja, uma transformação intencional da 
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natureza. Essa transformação intencional, 

por sua vez, implica a fabricação de 

instrumentos necessários a essa tarefa. 

Mas, é importante observar que, ao 

transformar a natureza, os homens não 

produzem apenas os bens materiais 

necessários à sua existência, mas também a 

si mesmos e as suas relações sociais. Por 

isso os homens são radicalmente históricos 

e radicalmente sociais, isto é, são eles que 

se criam inteiramente a si mesmos e a toda 

a realidade social, através da atividade 

coletiva. 

O trabalho, portanto, e não as ideias, 

aparece aqui como o fundamento da vida 

social. É ele a única categoria que faz a 

mediação entre os homens e a natureza. 

Todo o processo histórico se desenvolve a 

partir desse fundamento. É a partir das 

relações que os homens estabelecem entre 

si na transformação da natureza que 

surgirão determinadas ideias, valores e 

instituições políticas e jurídicas. 

Compreender a história é, pois, 

apreender, em cada momento, a articulação 

que existe entre estas relações materiais de 
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produção e as variadas formas de ideias, 

valores, normas, relações e instituições que 

os homens criam no decorrer do processo. 

Segundo os autores: Esta concepção de 

história consiste, pois, em expor o 

processo real de produção, partindo da 

produção material da vida imediata; e em 

conceber a forma de intercâmbio 

conectada a este modo de produção e por 

ele engendrada (...) como o fundamento de 

toda a história, apresentando-a em sua 

ação enquanto Estado e explicando a 

partir dela o conjunto dos diversos 

produtos teóricos e formas da 

consciência.... 

Entender a história é também 

apreender as relações contraditórias que 

vão se configurando entre os homens a 

partir das formas concretas da produção; 

como essas contradições vão dar origem à 

divisão do trabalho, ao surgimento da 

propriedade privada, à exploração do 

homem pelo homem, às classes sociais e à 

luta entre elas, ao problema da alienação, 

bem como a determinadas instituições 

jurídicas e políticas necessárias à 
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reprodução de cada forma de sociabilidade. 

Esta concepção de história permite 

compreender que tudo é radicalmente 

histórico e social, isto é, que nenhuma 

forma de sociabilidade é imutável, o que  

significa que a divisão da sociedade em 

classes sociais não é, de modo nenhum, a 

forma definitiva da sociedade. Permite, 

também, entender que a superação da 

exploração do homem pelo homem, da 

propriedade privada, das classes sociais, do 

Estado, da alienação e a instauração de 

uma sociedade igualitária e comunista é 

uma possibilidade real e não apenas uma 

aspiração subjetiva. Além disso, também 

deixa inteiramente  claro que um alto grau 

de desenvolvimento das forças produtivas, 

capaz de gerar riqueza em abundância para 

todos é uma condição absolutamente 

indispensável para a construção de uma 

sociedade comunista. 

Percebe-se, imediatamente, que essa 

concepção de história, além de ser 

materialista e não idealista, também tem na 

categoria da totalidade a sua categoria 

fundamental. Pois a realidade social não é 
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feita de partes autônomas, que possam ser 

compreendidas isoladamente. A realidade 

social é uma totalidade, ou seja, um 

conjunto de partes que, tendo o trabalho 

como sua matriz, vai se configurando ao 

longo do processo histórico-social. O que 

significa que nenhuma dessas partes pode 

ser compreendida sem que seja apreendida 

a sua relação com os outros momentos da 

realidade social. 

Como dissemos acima, nesta obra 

estão lançados os fundamentos de uma 

concepção radicalmente nova de mundo. 

Radicalmente nova porque põe a 

descoberto a raiz mais profunda da 

realidade social e com isso instaura uma 

compreensão inteiramente diferente das 

anteriores. Uma concepção que responde 

aos interesses da classe proletária porque, 

ao permitir a compreensão do processo 

histórico-social como totalidade, também 

fundamenta uma transformação 

revolucionária da sociedade. Uma 

compreensão que não precisa falsear a 

realidade porque o conhecimento de como 

as coisas realmente são interessa à classe 
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que tem por objetivo fundamental 

transformar radicalmente a sociedade. 

É esta concepção de história que 

norteará todo o trabalho teórico e prático 

de Marx e Engels até o fim de suas vidas e 

que estabelecerá um patamar radicalmente 

novo de produção do conhecimento 

científico e filosófico. 

 

Ivo Tonet 
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INTRODUÇÃO 

 

Realizamos aqui uma opção singular: 

apresentar alguns aspectos introdutórios 

correspondentes ao que convencionalmente 

se conhece por concepção materialista da 

história, de Marx e Engels. Para isso, como 

o próprio título do presente livro anuncia, tal 

apresentação será feita a partir de 

apontamentos sobre a crítica da concepção 

idealista da história, exposta na obra A 

Ideologia Alemã (daqui em diante, AIA). 

A tarefa de unir teoria e prática não é 

algo que se dá de imediato. O intercâmbio 

de uma com a outra, ao que nos parece, 

exige a construção de pontes que sirvam 

para este trânsito. Daí que a intenção do 

presente trabalho seja, pois, servir como 

meio de aproximação ao tema da concepção 

materialista da história para aquelas 

pessoas que guardam uma relação íntima 

com a intervenção prática em nossa 

realidade. 
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Nesse sentido, a escolha de AIA parece 

ser acertada. Nesta obra nos deparamos, 

entre tantos problemas abordadas em seu 

interior, com a discussão acerca da mudança 

e da transformação sociais, desde uma 

perspectiva idealista ou desde uma 

materialista histórica. É pertinente 

questionar como essas diferentes 

perspectivas podem contribuir para uma 

práxis transformadora. 

O presente livro acha-se estruturado 

em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

tratamos das transformações no seio do ser 

social, operadas nos anos que vão de 1780 a 

1848. Transformações provocadas pela 

dupla revolução – Industrial e Francesa – 

que marcam todo esse período, em meio às 

consequências do processo de acumulação 

primitiva do capital. 

Ao tratarmos dessas duas revoluções, 

analisamos os efeitos e os significados que 

ambas tiveram para a compreensão de que a 

realidade social não é uma parte da própria 

natureza, uma extensão do ser natural – 
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como pensou a tradição greco-medieval1 –, 

mas sim uma construção humana erigida 

pelo ato de permanente intercâmbio entre os 

indivíduos e a natureza. Neste mesmo 

capítulo, fazemos uma comparação entre o 

desenvolvimento econômico e político da 

Alemanha em relação aos países da dupla 

revolução, a saber, Inglaterra e França. Essa 

comparação parece ser de fundamental 

importância para a compreensão histórica do 

solo que condicionou o surgimento dos 

pensadores idealistas – os quais, no debate 

em torno da AIA, estão representadas pelas 

figuras dos jovens hegelianos. Pensamos 

que, sem essa compreensão histórica, 

ficaríamos dependentes de uma 

interpretação não fundamentada daquilo que 

possibilitou o pensamento dos jovens 

idealistas hegelianos. Vale ressaltar que as 

                                                 
1 A tradição greco-medieval entendeu a realidade do 

ser social como uma produção divina ou fruto da 

natureza. No entanto, não nos cabe explicar aqui 

explicar essa visão de mundo dos gregos e medievais. 

Fica como sugestão a leitura do primeiro capítulo do 

livro “Educação, Cidadania e Emancipação 

Humana”. Ijuí: Unijuí: 2005”, do pensador marxista 

Ivo Tonet. 
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transformações das quais tratamos neste 

capítulo são da maior relevância para a 

compreensão de Marx e Engels a respeito do 

processo de autoconstrução do ser social. 

No segundo capítulo, abordamos 

especificamente o contexto histórico dos 

jovens hegelianos e o que estes filósofos 

pensaram. Esses pensadores que estavam 

situados numa “Alemanha anacrônica” 

durante a maior parte do século XIX, 

pretenderam operar mudanças radicais – à 

semelhança dos fatos ocorridos tanto na 

Inglaterra como na França – num cenário 

alemão totalmente fragmentado entre 

dezenas de principados. A ferramenta para 

tais mudanças, segundo Marx e Engels, teria 

sido o ato do pensar criticamente sua 

realidade.  

Seguindo este fio condutor, ainda no 

mesmo capítulo, debruçamo-nos 

particularmente em torno dos três jovens 

hegelianos apresentados nomeadamente na 

primeira parte de AIA: Bruno Bauer, Max 

Stirner e Ludwig Feuerbach. O estudo 

acerca dos referidos jovens filósofos nos 

possibilitou compreender de modo 
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abrangente, através das considerações de 

Marx e Engels, a concepção idealista da 

história. 

No terceiro capítulo enfocamos, em 

seu sentido mais particular, a concepção 

materialista da história. Para tanto, 

tomamos como ponto de partida 

(Ausgangspunkt) o confronto crítico com a 

concepção idealista da história que os ainda 

jovens Marx e Engels minuciosamente 

criticavam desde A Sagrada Família. Neste 

capítulo são apresentadas as formas como 

em AIA esses filósofos, ainda em plena 

juventude, desenvolveram as bases para uma 

interpretação da sociedade não mais 

ancorada nas idealizações e abstrações sobre 

como os homens e as mulheres seriam ou 

deveriam ser.  

Queremos destacar que se apenas no 

terceiro capítulo analisamos especificamente 

a problemática central do presente estudo, 

isto não elimina, a nosso ver, o propósito do 

presente trabalho. Ademais, estamos 

convencidos de que tanto a forma como o 

processo que culminou com a dupla 

revolução (Industrial e Francesa) como 
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modo no qual se desenvolveu o contexto em 

que viveram os jovens hegelianos, que são 

aqui tratados, podem servir como exemplos, 

ainda que simples, de como a concepção 

materialista da história pode ser trabalhada.  

O quarto e último capítulo é dedicado 

a uma breve conclusão das ideias 

apresentadas durante o presente trabalho. Se 

o seu tamanho for insuficiente, pensamos 

que a linguagem simples e cuidadosa que 

marca este livro serve como um mediador 

sintético dos temas abordados nos três 

capítulos. 

Por último, queremos frisar que o 

presente livro não visa a um esgotamento do 

universo conceitual que a AIA carrega. 

Optamos por tematizar apenas determinados 

aspectos, e isso de uma maneira simples, 

pois o objetivo foi tratar de temas que são 

muitas vezes de difícil compreensão a um 

primeiro contato. Deixamos o aviso aos 

leitores sobre o fato de que alguns temas não 

puderam ser aqui abordados, por isso é que 

o presente livro conta uma Apresentação 

sobre a obra A ideologia Alemã feita pelo 

filosofo marxista Ivo Tonet. 
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UM MUNDO EM 

CONSTANTE 

TRANSFORMAÇÃO: DE 1780 

A 1848 

 

“O que é, exatamente por ser tal como é, não vai 

ficar tal como está.” 
Bertolt Brecht 

 

Os setenta anos que compreendem o 

período de 1780 a 1848, em que se insere a 

elaboração e construção da obra A Ideologia 

Alemã (AIA)2, foram o palco de grandes 

transformações sociopolíticas e econômico-

culturais que abalaram e, por conseguinte, 

mudaram o mundo em que vivemos. Esse 

                                                 
2 O nome da obra traduzida para o português é “A 

ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia 

alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e 

Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes 

profetas”. No original alemão, a obra se chama “Die 

deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen 

Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. 

Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in 

seinen verschiedenen Propheten“. A partir de agora, 

apenas faremos menção à obra pela abreviação 

“AIA”, tendo como referência o nome em português: 

“A Ideologia Alemã”. 
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período caracterizado por mudanças 

estruturais tão profundas carrega, pois, dois 

importantes elementos para a presente obra.  

Primeiro, visa atender à necessidade 

de conhecer alguns aspectos do período 

histórico que gestou a obra em questão, AIA, 

de modo que possibilite pensar tal obra em 

seu contexto. Ora, como é possível entender 

que os jovens hegelianos pensavam o 

mundo de cabeça para baixo, isto é, que as 

ideias são as forças motrizes do mundo em 

lugar dos homens, se não entendemos o 

mundo em que tais autores desenvolveram 

suas ideias?  

Segundo – e isso merece ser destacado 

–, pretendemos desenvolver um texto no 

qual estejam filosofia e história em contato, 

já que entendemos que determinadas ideias 

respondem – mesmo que não diretamente, 

ou seja, mesmo que não de modo 

determinista – a uma processualidade 

histórica, isto é, a um movimento incessante 

do vir-a-ser da mundanidade. 

Tendo em vista que não 

empreenderemos uma abordagem detalhada 

e exaustiva do período histórico em questão, 
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nos restringiremos a pôr em destaque os 

fatos que, a nosso ver, marcaram os anos 

que vão de 1780 a 1848, dando destaque à 

dupla Revolução que ocorreu nesse período 

– Revolução Industrial (na Inglaterra) e 

Revolução Francesa –, como também 

analisaremos, em traços gerais, a situação 

em que se encontrava a Alemanha nesse 

mesmo período, comparando-a com a 

Inglaterra e com a França.3 

Ambas as revoluções são, a nosso ver, 

“irmãs siamesas”, produtos de um mesmo 

                                                 
3 Nossa pretensão não é desenvolver aqui uma 

comparação histórica pormenorizada. Não 

entraremos aqui num debate sobre comparações 

históricas entre fenômenos sociais, políticos, 

culturais e econômicos que transcendem fronteiras e 

tempos. Para um estudo sobre comparações 

históricas, mencionamos dois interessantes livros que 

ainda não possuem tradução em português. O 

primeiro deles é “Der historische Vergleich: Eine 

Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert”, do 

historiador alemão Hartmut Kaelble, publicado em 

1999; o segundo é o livro “Geschichte und Vergleich. 

Ansätze und Ergebnisse international vergleichender 

Geschichtschreibung”, organizado por Heinz-

Gerhard Haupt e Jürgen Kocka e publicado em 1996 

como uma coletânea, que trabalha o tema das 

comparações históricas em vários aspectos, com ricos 

exemplos históricos.  
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movimento histórico ou, em outros termos, 

produtos de uma nova relação social: a 

capitalista. Essas revoluções não só 

abalaram profundamente a estrutura das 

relações de produção feudais, como 

lançaram as bases para a sua destruição 

histórica. 

 

1.1 A Revolução Industrial e suas consequências 

 

“A civilização faz seus milagres, e o homem 

civilizado é quase levado de volta à selvageria.”  

Tocqueville 

 

Ao olharmos para o mundo como era 

ele em meados do século XVII e princípios 

do século XVIII, imediatamente 

constatamos diferenças contrastantes em 

relação ao mundo de fins do século XVIII e 

da primeira metade do século XIX. Porém, 

são evidentes as grandes contradições que 

permanecem no período que vai do início do 

século XVII a fins do século XIX. Tais 

contradições têm suas ressonâncias num 

mundo amplamente rural, onde a paisagem 

urbana é restrita a umas vinte e poucas 

cidades em toda a Europa; a maioria das 
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pessoas estava imersa no analfabetismo 

generalizado ‒ 5 mil exemplares de jornais 

eram uma quantidade elevada até mesmo 

para a França no ano de 1814. Os meios de 

transportes lentos e precários dificultavam 

tanto a comunicação como o transporte de 

pessoas e mercadorias.  

É nesse âmbito que está inserida a 

década de 1780, década da dupla Revolução, 

quando houve uma guinada na estrutura da 

sociedade, não só a europeia. Esse momento 

histórico, como tantos outros, encontrava-se 

imerso em contradições. Pois, se por um 

lado, temos alguns pontos de grande 

desenvolvimento – caracterizado pelos 

avanços nas diversas ciências, no 

aprimoramento das máquinas a vapor ou de 

carvão, nos transportes etc. – que sinalizam 

uma mudança ímpar na história da 

humanidade, por outro lado temos um 

grande número de pessoas que não sabem 

ler, vivendo no campo, cujo cultivo de suas 

pequenas produções estava à mercê das 

forças naturais. Epidemias que para nós não 

passariam de simples doenças, para os 
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homens e mulheres desse período poderiam 

transformar a terra num verdadeiro inferno. 

É nesse mundo e contexto 

contraditório, marcado por continuidade e 

ruptura com os séculos anteriores, que 

ocorreu o duplo golpe tanto na “forma” 

(nesse caso, as estruturas políticas, em 

especial as monarquias absolutistas) como 

no “conteúdo” (sistema feudal de produção) 

do Antigo Regime (Ancien Régime). É na 

esteira das transformações e acontecimentos 

que vinham já há décadas e séculos 

acontecendo que se deu esse duplo golpe. 

Transformações e acontecimentos de que 

não nos cabe tratar aqui, mas que se 

evidenciam como o período de acumulação 

primitiva do sistema do capital, que 

impulsionou o desenvolvimento da 

indústria, marco da nova relação de 

produção (capitalista), que “ao surgir, 

escorrem-lhe sangue e sujeira por todos os 

poros, da cabeça aos pés”.4 

                                                 
4 MARX, Karl. O Capital. Vol. I. Ed. Civilização 

Brasileira. 
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O primeiro golpe foi o da Revolução 

Industrial, que ocorreu no início da década 

de 1780 na “oficina do mundo”, a Inglaterra. 

País que não era um compartimento 

estanque, sem contato com o resto das 

nações. Pelo contrário, todo o 

desenvolvimento da “oficina do mundo” se 

deu à custa das relações de exploração que 

esta nação mantinha com as demais. Desse 

modo, o incremento industrial inglês não foi 

um movimento exclusivo que encontrava 

todos os fatores guardados “na gaveta da 

cômoda da rainha”, apenas esperando o 

momento certo para serem postos em 

andamento.  

Assim como a nação inglesa, 

diferentes povos possuíam um 

desenvolvimento industrial avançado. 

Outros estados menores e principados, como 

é o caso da Bélgica e da Saxônia, já haviam 

se industrializado de uma maneira 

impressionante. E mesmo a França, em se 

tratando de desenvolvimento tecnológico, 

encontrava-se muito à frente dos seus rivais 

ingleses. A maquinaria francesa era bem 

mais complexa e aperfeiçoada que a 
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britânica, assim como os seus navios. A 

Inglaterra não era uma ilha isolada, distante 

de todo o mundo. Ela fazia parte de uma 

economia maior, a economia europeia, e a 

ela se achava vinculada. 

Não foi um mero acidente, nem fruto 

do acaso, o fato de o centro propulsor da 

Revolução Industrial ter sido a Inglaterra. 

Diversos fatores – internos e externos – 

convergiram para que exatamente nesse país 

pudesse acontecer o primeiro abalo nas 

estruturas da sociedade “desde a invenção 

da agricultura e das cidades”.5 

Diferentemente de qualquer outro 

estado (nação), a Inglaterra já havia 

estabelecido como objetivos “sagrados” da 

política governamental o lucro privado e o 

desenvolvimento econômico capitalista. O 

governo tinha como uma de suas principais 

metas a conquista de mercados por 

quaisquer meios possíveis, no caso, guerras 

e mais guerras em busca de “novos 

horizontes” – “um universo em expansão”6 – 

                                                 
5 HOBSBAWM, 2005, p. 52. 
6 “Novos horizontes”, música da banda Engenheiros 

do Hawaii, CD “10.000 destinos”. 
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a serem dominados pela Coroa britânica. Os 

ingleses haviam desde muito tempo, já no 

século XV, encontrado sua solução prática 

para a questão agrária: as atividades 

agrícolas destinavam-se ao mercado – algo 

que não havia ocorrido em grande parte da 

Europa. Seu mercado interno tinha atingido 

um volume elevado; era possível encontrar 

manufaturas em toda parte do território. Tal 

fato proporcionava uma pressão por 

melhorias no setor de transporte (e elas 

vieram), visando ao barateamento nos custos 

das mercadorias, assim como à locomoção 

de pessoas (os ricos). A expansão do 

mercado externo da Inglaterra – que era a 

galinha dos ovos de ouro –, movida “pelo 

auxílio sistemático e agressivo do 

governo”7, impulsionava por um lado um 

enriquecimento extraordinário, e por outro 

uma acelerada industrialização. 

Levando em conta os fatores expostos, 

não seria de espantar que exatamente na 

Inglaterra ocorresse tal evento de 

proporções revolucionárias. De fato, a 

                                                 
7 HOBSBAWM, 1986, p. 48. 
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Revolução Industrial significou uma 

eliminação dos entraves que até então 

permeavam toda a vida dos homens. No 

dizer de Eric Hobsbawm:  

 

[...] a certa altura da década de 1780, e 

pela primeira vez na história da 

humanidade, foram retirados os grilhões 

do poder produtivo das sociedades 

humanas, que daí em diante se tornaram 

capazes da multiplicação rápida, 

constante, e até o presente ilimitada, de 

homens, mercadorias e serviços. (2005, p. 

50). 

 

Essa afirmação de Hobsbawm é 

evidenciada pelo desenvolvimento da 

indústria algodoeira (têxtil), que teve um 

rápido incremento tanto na Inglaterra como 

no continente. 

Desde a década de 1780, a indústria 

têxtil proporcionou o que se convencionou 

chamar de “partida para o crescimento 

autossustentável” (HOBSBAWM, 2005, p. 

50). A expansão deste setor atingiu índices 

lucrativos exorbitantes. Seu crescimento foi 

de fundamental importância para um “tipo 

especial de expansão que produziu 
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Manchester” (IDEM, 2005, p. 56), uma das 

maiores cidades industriais da então “oficina 

do mundo”. 

A Inglaterra, que “após uma lenta 

preparação de cerca de 200 anos”8 não 

passou por nenhuma “escassez real de 

quaisquer dos fatores de produção e nenhum 

obstáculo institucional para o pleno 

desenvolvimento”9, tornou-se a maior 

produtora têxtil, com lucros que 

aumentavam ano após ano. Seu setor 

industrial (algodoeiro) gerava grandes lucros 

devido ao fato de solucionar dois fatores 

essenciais: primeiro, o de oferecer lucros 

rápidos por meio de mão de obra e 

maquinaria simples10, ambos de baixos 

                                                 
8 HOBSBAWM, 2005, p. 244. 
9 Idem. 
10 A maquinaria simples, que não precisava de um 

trabalhador especializado, nem de grande força física, 

tornava-se mais proveitosa para os capitalistas 

industriais, já que estes podiam empregar em suas 

fábricas mulheres e crianças, que conseguiam 

manusear tal maquinaria sem muita dificuldade, 

recebendo salários mais baixos que os de homens 

adultos, sendo também mais fácil aplicar métodos 

draconianos de disciplina a esses trabalhadores 

(mulheres e crianças). 
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custos; segundo, por atender a uma demanda 

mundial de massa.  

Contudo, estes desenvolvimentos 

possuíam duas faces: se, por um lado, a 

Revolução Industrial trouxe positividades, 

por outro, trouxe consequências drásticas 

para a grande maioria: os trabalhadores. 

Com o advento da industrialização, as 

diferentes formas de mão de obra de 

trabalho pré-industrial degradaram-se 

gradativamente a níveis de completa 

miséria. Se antes havia uma massa de 

camponeses possuidores de suas ferramentas 

e propriedades agrícolas e/ou um enorme 

contingente de oficinas artesanais 

(corporações) em que hábeis artesãos11 

executavam suas profissões, com a 

Revolução Industrial acentuou-se o processo 

de separação entre trabalhador e meio de 

produção, que marcaria a condição de um 

novo ator, o proletariado12, como reflexo dos 

                                                 
11 Para melhor compreender o nascimento dessa 

classe, ver Capítulo XXIV de O Capital. Ed. 

Civilização Brasileira. 
12 “[...] a classe dos modernos trabalhadores 

assalariados que, não possuindo meios próprios de 
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resultados humanos dessa revolução e que 

teve, historicamente, seu mundo 

desestruturado, passando a viver em 

condições totalmente diferentes de onde 

viera inicialmente. Teve de sobreviver em 

cidades cobertas de fumaça, com a 

imundície a impregnar todos os poros da 

vida, já que inexistiam os serviços públicos 

básicos de água, esgoto etc. Simplesmente 

um mundo em que “a civilização faz seus 

milagres e o homem civilizado é quase 

levado de volta à selvageria”13. 

 

1.2 Desdobramentos da Revolução Industrial 

para a compreensão da mundanidade 

 

Como um dos resultados na mudança 

estrutural na maneira de produzir, que é o 

que configura a Revolução Industrial, estava 

                                                                         
produção, dependem da venda de sua força de 

trabalho para sobreviver.” [Observação de Engels 

incluída na edição inglesa de 1888]. MARX, K. & 

ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista ‒ 1. 

ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
13 “escreveu o grande liberal De Tocqueville a 

respeito de Manchester.” (HOBSBAWM, 1986, p. 

81). 
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dada aos homens a possibilidade de produzir 

em escalas antes inimagináveis. Tal fato 

lançava a possibilidade, no plano do 

conhecimento, de compreender que se nesse 

exato momento da história da humanidade, a 

miséria reinava para a maioria, enquanto 

outra parte, uma minoria, vivia na opulência 

material e espiritual, não era porque existia 

uma vontade transcendente que determinava 

a vida dos homens, ou tampouco por haver 

uma ordem harmônica natural no mundo ou 

no universo, que predestinava desde o 

nascimento a condição de vida de cada um, 

mas isso se devia a uma relação com a 

forma como os homens e mulheres 

operavam suas relações na produção de sua 

vida material, nas satisfações de suas 

necessidades.  

Portanto, se a miséria que tanto 

assolava a vida dos homens não mais 

poderia ser atribuída a forças que estão para 

além da ação dos próprios homens, sua 

explicação deveria ser procurada nas 

próprias relações humanas – e não divinas. 

Sua essência passava agora a ser entendida 

como um produto, uma construção social. 
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Era possível agora aos homens e mulheres 

superar as catástrofes sociais (fome, 

endemias em massa, enfim, o pauperismo)14, 

assim como também – e isso é algo 

impensável para as pessoas de civilizações 

pré-industriais – não mais ficarem presos a 

determinações que os afetavam devido às 

catástrofes naturais, que tanto prejudicavam 

a produção de uma nação.  

 

Antes da Revolução Industrial [...] o 

parco desenvolvimento das forças 

produtivas fazia com que a humanidade 

dependesse bastante dos eventos da 

natureza para a produção dos bens 

indispensáveis à reprodução social. Um 

ano de seca ou de bom clima poderia ser a 

diferença entre anos de fome ou de menos 

carência. (LESSA, S. & TONET, I., 2008, 

p. 35). 

 

Com o desenvolvimento das forças 

produtivas houve um aceleramento nas 

formas de produzir da vida material dos 

                                                 
14 Apenas ficou posta a possibilidade. O que, no 

entanto, houve foi um desconcertante 

aprofundamento da miséria sobre milhares de 

pessoas jogadas ao lixo das indústrias. 
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indivíduos. Agora, o problema da carência – 

e mesmo da miséria de uma grande parte da 

sociedade –, que perpassou a história 

humana como limite à existência de homens 

e mulheres, não era mais um obstáculo 

insuperável. As forças da natureza passavam 

a exercer “uma influência muitíssimo 

menor” (IDEM, 2008, p. 36) do que haviam 

exercido nas civilizações passadas. A 

Revolução Industrial, ou melhor dizendo, a 

“criação de um sistema fabril mecanizado 

[...] capaz de produzir, em termos amplos, 

tudo que desejasse dentro dos limites das 

técnicas disponíveis” (HOBSBAWM, 2005, p. 

55-50), dava não só a possibilidade, como 

acima de tudo, a realidade, aos indivíduos, 

de entender que a “miséria é uma opção, 

entre outras” (LESSA, 2001, p. 86); e que, 

se ela pairava sobre a maioria dos homens e 

mulheres, era tão só devido a uma 

determinada forma de relação social em que 

uma classe era a detentora dos meios de 

produção, enquanto outra só tinha como 

propriedade sua força de trabalho.  

A Revolução Industrial coloca – e esse 

é um dos aspectos importantes desta 
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apresentação histórica sobre essa revolução 

– pela primeira vez na história da 

humanidade a possibilidade de que a 

realidade social fosse entendida como 

plenamente social. Em outras palavras, era 

possível compreender radicalmente15 a 

estrutura da sociedade como uma construção 

social dos próprios homens e mulheres. No 

plano do pensamento, estava posta a 

possibilidade de se chegar à raiz do ser 

social e entender que esse ser é uma 

construção que não está submetida à lógica 

natural – mesmo que haja uma dependência 

umbilical para com a natureza –, mas que se 

caracteriza por uma forma radicalmente 

diferente com relação a essa outra forma de 

ser, natural. Pois, neste último, a reprodução 

                                                 
15 O termo “radicalmente” remete ao sentido de 

retomar pela raiz; de ir até a raiz do problema; de 

partir da raiz para se entender o objeto em questão. 

“Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die 

Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. 

Der evidente Beweis für den Radikalismus der 

deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, 

ist ihr Ausgang von der 

entschiedenen positiven Aufhebung der Religion.” 

(Karl Marx. Zur Kritik der Hegelschen 

Rechtsphilosophie. Einleitung, MEW, p. 385). 
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do mesmo segundo leis naturais é 

implacável. Isso é diferente no que concerne 

ao ser social, já que esse ser se caracteriza 

pela produção do novo, sem estar submetido 

a determinações naturais ou divinas. 

Com o movimento inovador de 

transformações que essa revolução traz em 

seu seio, que permitiu aos homens e 

mulheres, no plano do conhecimento, 

entender as relações humanas a partir dos 

próprios indivíduos em suas relações entre si 

e com a natureza, “entra em cena” a hora 

final do feudalismo. As novas condições 

materiais surgidas possibilitaram aos 

indivíduos realizar uma superação deste 

sistema, o qual parecia estar baseado numa 

ordem predeterminada e estável por todos os 

séculos sem fim. 

Apesar desse primeiro golpe à 

feudalidade (Feudalität) colocar um fim nas 

relações feudais (as suas relações de 

produção), ele não foi suficiente para levar a 

cabo a “morte espiritual” do Antigo 
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Regime.16 Seria necessário outro golpe, que 

viria complementar o primeiro. Esse golpe 

deu-se em 1789, com a Revolução Francesa. 

Sua força estava calcada nos novos alicerces 

levantados pela Revolução Industrial. Sua 

bandeira apresentava os ideais necessários 

ao pleno desenvolvimento das relações de 

produção que vinham se erguendo no seio 

do feudalismo. 

 

1.3 O desenvolvimento econômico (industrial) 

alemão 

 

Dentre os setenta anos que perfazem o 

período que vai de 1789 a 1848, outras 

nações passaram por transformações 

estruturais similares às que ocorreram na 

Inglaterra. Contudo, essas mudanças não se 

deram num mesmo grau quantitativo ou 

                                                 
16 “Na maioria dos casos, os proprietários de terras e 

a aristocracia (britânica) não foram muito afetados 

com o processo de industrialização. Seus modos 

tradicionais de vida continuaram como antes, em 

alguns casos mais esbanjados, como a época de Jorge 

IV. Pois as transformações mudaram a sua economia, 

mas não seus valores feudais.” (HOBSBAWM, 1986, 

p. 75-76). 
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qualitativo entre as diferentes nações. Um 

desenvolvimento desigual caracterizou esse 

momento inicial das transformações 

operadas pela Revolução Industrial. Vale 

lembrar que nem todos os Estados se 

constituíam como uma nação propriamente 

dita. Um exemplo17 claro disso é a 

Alemanha, que nesse período ainda não se 

constituía como uma nação, estando 

dividida em três dúzias de principados. 

Em meio às torrentes de 

transformações que estavam a pôr o Antigo 

Regime em esfacelamento (material e 

ideológico), o coração da feudalidade já não 

batia normalmente, funcionando num estado 

de “arritmia social”. Alguns governos – 

como é o caso do alemão – elaboraram 

“marca-passos” de todos os tipos, visando 

parar o “ataque cardíaco” (fulminante) 

desencadeado na “oficina do mundo” 

(Inglaterra).18  

                                                 
17 Com esse exemplo, damos início à comparação 

entre a situação da Alemanha e a da Inglaterra. 
18 No tópico seguinte, iremos falar da outra parte que 

constitui esse ataque cardíaco ‒ a Revolução 
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A Alemanha, nesse período histórico 

(de 1789 a 1848), passou por uma série de 

transformações em sua estrutura econômica, 

com um incremento tanto no aumento 

numérico – e de produtividade – no que 

tange à manufatura (têxtil) e indústrias de 

grande porte (de metalurgia), como também 

mudanças na estrutura fundiária feudal.  

Esses fatores resultaram num aumento 

significativo para a Alemanha de seu 

desenvolvimento econômico. Porém, sua 

situação continuou sendo de completo atraso 

em relação às duas grandes potências, 

Inglaterra e França.  

Submersa num mundo amplamente 

feudal, a Alemanha não teve um 

desenvolvimento suficientemente forte que 

possibilitasse pôr abaixo a feudalidade, seja 

no plano econômico, seja no político. Dos 

“23 milhões de habitantes” que constituíam 

o que poderíamos chamar de Estado alemão, 

“três quartos [eram] rurais” (BOTTIGELLI, 

1974, p. 35).  

                                                                         
Francesa. Também trataremos da situação da 

Alemanha no plano político.  
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Essa situação de atraso ficou 

caracterizada como “Miséria Alemã”19 e se 

devia ao fato de suas instituições se 

encontrarem num completo anacronismo 

socioeconômico em relação às nações mais 

desenvolvidas. O avanço industrial alemão, 

se comparado com o século anterior, fora 

alto; mas, com relação à Inglaterra – que 

ditava a nova medida no ritmo da produção 

–, era muito baixo. O seu desenvolvimento 

industrial fora impossibilitado, nos dizeres 

de Engels, por dois motivos: 

 

As causas desse atraso das manufaturas 

alemãs eram múltiplas, mas duas são 

suficientes para dar conta dele: a situação 

geográfica desfavorável do país, longe do 

Atlântico, que se tinha tornado a grande 

via para o comércio mundial; e as 

contínuas guerras em que a Alemanha 

esteve envolvida, desde o século 16 até os 

dias de hoje, e que eram travadas no seu 

solo. (2008, p. 169). 

 

                                                 
19 Segundo José Paulo Netto, “não se tratava apenas 

da penúria material da massa da população: tratava-

se, antes, da situação sociopolítica alemã.” (NETTO, 

in “Prólogo a Marx”, 2009, p. 10). 
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As manufaturas e indústrias de grande 

porte alemãs não proporcionavam uma 

riqueza exorbitante, como ocorrera com a 

Inglaterra. Sua produção crescera de 

maneira significativa, o que podemos 

comprovar com alguns dados postos por 

Bottigelli:  

 

A produção mineira aumenta mais de 

50% entre 1800 e 1830, e será duplicada 

entre 1830 e 1842. Entre 1800 e 1830 a 

indústria metalúrgica multiplica a sua 

produção por três. Entre 1830 e 1840 a 

produção dos bens de consumo é oito 

vezes superior à do decênio 1800-1810. 

(1974, p. 36). 

 

Mesmo esse aumento não foi 

suficiente para acabar com a estrutura 

econômica do feudalismo em território 

alemão. Em grande parte dos principados, “a 

não ser na margem esquerda do Reno”20, a 

estrutura feudal da propriedade da terra 

prevalecia em quase todo o território sob o 

domínio da rica classe dos nobres, que 

governava com mão de ferro. 

                                                 
20 ENGELS, 2008, p. 168. 
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Não seria um erro falar que dos anos 

que vão de 1789 a 1848 a Alemanha 

permaneceu nos padrões de um mundo 

fortemente feudal. O desenvolvimento 

industrial alcançado não se traduzia num 

poder para a burguesia que fosse forte o 

bastante para um enfretamento aberto ao 

domínio da feudalidade. Era preciso ainda 

que os burgueses aglutinassem forças para o 

confronto21 direto pelo poder político. 

Contudo, algumas conquistas como a 

criação da Tarifa Protetora Prussiana em 

1818 – que aboliu os direitos alfandegários 

internos no que diz respeito ao território da 

Prússia –, e a União Aduaneira (Zollverein) 

em 1834 – que proporcionou uma fronteira 

alfandegária comum à maioria dos 

principados –, possibilitaram o incremento 

do comércio interno e foram de fundamental 

importância para a circulação das 

mercadorias da indústria alemã. 

Esses fatores impulsionaram um 

desenvolvimento da estrutura econômica 

                                                 
21 No tópico 1.2 iremos tratar de sua debilidade como 

classe que aspira à dominação política. 
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não só da Prússia, mas também das dos 

demais principados. Um dos acontecimentos 

que merecem destaque foi a transformação 

dos camponeses em jornaleiros, o que só foi 

possível devido ao fato de os nobres 

também passarem a ser negociantes, 

empresários. Isso resultou na “introdução de 

um certo grau de indústria no campo. Os 

moinhos tornaram-se propriedade do senhor, 

passando a ser explorados à maneira 

industrial” (BOTTIGELLI, 1974, p. 37). 

Mesmo com mudanças que apontavam 

para um avanço industrial, só uma região da 

Alemanha teve um verdadeiro 

desenvolvimento: a Renânia. Ali, com a 

ocupação napoleônica, foi abolida de vez a 

feudalidade. O Código Civil napoleônico 

estabeleceu uma infraestrutura jurídico-

política que refletia as novas relações de 

produção, relações essas que corroíam, 

pouco a pouco, os alicerces do sistema 

feudal. 

Predrag Vranicki diz claramente qual 

a importância da Renânia para a Alemanha 

nesse período: 
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[...] aquella zona da Alemania que, al 

comienzo del siglo XIX, había conocido 

no sólo el mayor florecimiento 

económico, sino también, en la época de 

ocupación napoleónica, las más profundas 

reformas sociales y política [...]. Región 

sobre la que más había influído el espíritu 

de la revolución francesa, donde la 

servidumbre de la gleba había sido 

abolida y donde existía la mayor libertad 

para las ciudades. Una de las medidas más 

importantes había sido la implantación del 

código civil, que había significado, en 

realidad, el final de la etapa multisecular 

de las relaciones feudales.22 

 

Na Renânia, 

 

[...] desenha-se o esboço do grande centro 

industrial em que a bacia do Ruhr e as 

margens do Reno se irão tornar nos fins 

do século XIX. As manufaturas 

transformam-se em fábricas e é a indústria 

têxtil que dá o exemplo. (BOTTIGELLI, 

1974, p. 37). 

 

Porém, esses avanços não foram 

suficientes para chamar a atenção de 

                                                 
22 VRANICKI, P. Historia del marxismo. Vol. 1 – 

“De Marx a Lenin”. 1977, p. 35. 
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investidores desejosos de elevar sua 

“extensão de riqueza e de poder não nobres” 

(ENGELS, 2008, p. 169).  

 

1.4 Revolução Francesa: a mão dos indivíduos23 
 

 “A revolução é a guerra 

da liberdade contra seus 

inimigos.”24 

 

Robespierre 

 

Se a Revolução Industrial deu o golpe 

que cortou os pés do feudalismo – a “base” 

material do sistema –, a Revolução Francesa 

                                                 
23 A análise que desenvolvemos sobre a Revolução 

Francesa deixa de lado inúmeros acontecimentos de 

igual importância para uma interpretação radical da 

realidade do ser social. Queremos aqui mencionar 

que não trataremos do significado que outros eventos 

revolucionários de magnitude gigantesca, como, por 

exemplo, a Revolução Haitiana, possam ter 

desempenhado para a compreensão da historicidade 

do ser social. Para aquelas pessoas interessadas em 

tal tema, a importância da Revolução Haitiana sobre, 

por exemplo, o pensamento de Hegel, ver o livro de 

Susan Buck-Morss “Hegel, Haiti, and Universal 

History”. University of Pittsburgh Press, 2009. 
24 Frase de Robespierre, a 5 de Nivoso (25 de 

Dezembro), perante a Convenção. (SOBOUL, A., 

“História da Revolução Francesa”, p. 320).  
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arrancou a sua cabeça – com a “mão 

quente”25 –, pondo abaixo a “superestrutura” 

em que se assentava a feudalidade. 

No presente tópico iremos abordar a 

Revolução Francesa. Porém, de maneira 

resumida, como feito acima com respeito à 

Revolução Industrial, pois não pretendemos 

aqui nos debruçar numa análise minuciosa 

dos fatos que marcaram esse segundo golpe 

na estrutura do sistema feudal. Não nos cabe 

aqui, devido ao propósito da pesquisa, 

analisar os pormenores do que aconteceu. 

Cabe-nos tão só elucidar o que significou 

essa revolução em sua grandeza.  

Pretendemos, pois, apresentar como 

essa revolução foi um dos grandes 

acontecimentos, assim como a Revolução 

Industrial, que possibilitou aos homens e 

mulheres entenderem a mundanidade como 

social, e não uma estrutura organizada por 

forças divinas, que transcendesse a vontade 

dos homens. De modo que restou claro aos 

próprios indivíduos que são eles que regem 

                                                 
25 Guilhotina. 
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o processo histórico e que são os agentes da 

transformação de seu próprio mundo.  

Se por volta de 1789 a Revolução 

Industrial inglesa havia posto em marcha e 

acelerado o ritmo do desenvolvimento 

capitalista por todo o continente e, por 

conseguinte, incinerado as relações feudais 

de produção por onde passou, ela não foi 

suficiente para colocar abaixo as relações 

espirituais26 da velha sociabilidade. É 

verdade, como pudemos notar acima, que a 

Inglaterra já havia absorvido e tomado como 

bandeira o ideal máximo do capitalismo, o 

lucro – por qualquer meio possível. 

Contudo, os valores, ou melhor dizendo, o 

status quo continuava como um corpo 

híbrido: a cabeça, feudal; os pés e as mãos, 

capitalistas. 

Não bastava apenas um golpe nas 

estruturas do feudalismo para pô-lo abaixo; 

fazia-se necessária uma mudança na 

superestrutura, à qual o Antigo Regime 

insistia em se agarrar, de modo que fosse 

possível ao desenvolvimento capitalista 

                                                 
26 Ver nota 9. 
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anular os entraves da feudalidade. Isso foi 

operado pela Revolução de 1789. Com ela 

as cabeças divinas rolaram pelo chão da era 

do capital. 

 

Pela destruição das estruturas feudais e 

pela proclamação da liberdade 

econômica, ela desbastou o terreno para o 

capitalismo, cuja evolução acelerou. A 

resistência da aristocracia, a guerra civil e 

a guerra estrangeira obrigaram a 

burguesia revolucionária a levar ao fim a 

obra de destruição da velha sociedade. 

(SOBOUL, 1974, p. 493-494). 

 

A Revolução de 1789 não deve ser 

entendida como apenas mais uma entre as 

demais revoluções que irromperam no 

período que vai de 1780 a 1848. Nem 

mesmo as revoluções operadas na Inglaterra 

e nos Estados Unidos, com todas as 

conquistas, são equiparáveis aos grandiosos 

feitos da revolução operada na França. Essa 

revolução teve consequências das mais 

profundas. Em primeiro lugar, ela ocorreu 

no país mais populoso e poderoso (não 

levando em conta a Rússia) no momento do 

estopim revolucionário; em segundo lugar, 
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ela foi uma revolução social de massas; em 

terceiro lugar, diferentemente de todas as 

outras revoluções, ela foi sentida no mundo 

inteiro. Seus efeitos proporcionaram um 

universalismo revolucionário sem igual para 

o momento. 

Podemos entender a importância da 

Revolução Francesa de maneira sucinta nos 

termos de Hobsbawm expostos na seguinte 

passagem: “Se a economia do mundo do 

século XIX foi formada principalmente sob 

a influência da Revolução Industrial 

britânica, sua política e ideologia foram 

formadas fundamentalmente pela Revolução 

Francesa” (2005, p. 83). 

Em meados de 1789 a França 

encontrava-se sob os moldes de um mundo 

rural, com uma cifra de mais de 20 milhões 

de camponeses – e assim permaneceu 

mesmo após a revolução.  

Dividida em ordens e estados27 e 

estruturada nos parâmetros hierárquicos do 

                                                 
27 “O clero e a nobreza eram as classes privilegiadas. 

Chamavam-se de Primeiro Estado e Segundo Estado, 

respectivamente [...]. A classe sem privilégios tinha o 
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sistema feudal, a França se encontrava num 

caos até então sem precedentes. Revoltas no 

campo estavam a estourar por toda a década 

de 1780. Os trabalhadores pobres das 

cidades passavam por um dos momentos 

mais deploráveis recebendo cada vez menos, 

com salários que não valiam quase nada, 

devido à desvalorização acentuada do 

dinheiro. A aristocracia, indignada e 

revoltada por ter sido posta para fora dos 

antigos cargos que despontavam no aparelho 

estatal – por venalidades ou direitos feudais 

–, via suas rendas caírem mais e mais por 

conta da inflação e, também, por conta da 

desvalorização do dinheiro. Junto a isso, a 

vontade de uma burguesia sedenta por tomar 

em suas mãos o poder, e assim exercer o 

domínio por todo o território francês, tendo 

como meta a liberdade econômica, a fim de 

fazer suas mercadorias circularem 

livremente. Tal liberdade, no entanto, era 

freada e impossibilitada devido aos entraves 

que as relações feudais impunham.  

                                                                         
nome de Terceiro Estado.” (HUBERMAN, 1986, p. 

145). 
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Tal era o estado no qual se encontrava 

a França quando, em 1789, a revolução 

explodiu como um vulcão que há muito 

esperava para fazer jorrar suas lavas e 

derreter toda a parafernália do Ancien 

Régime. A revolução nasce de uma tentativa 

da aristocracia de tomar o Estado e 

reassumir suas antigas funções, afirmando o 

usufruto dos seus direitos feudais. 

Essa tentativa se deu num momento 

em que a França passava por uma série de 

dificuldades financeiras, agravadas pela 

participação francesa na guerra de 

independência americana. Com gastos 

superiores à receita, o aparelho 

administrativo encontrava-se prestes à 

bancarrota, e os aristocratas não queriam 

pagar pela catástrofe que estava 

acontecendo. Aproveitando o ensejo – o 

caos social –, a aristocracia convocou os 

Estados Gerais, intentando apoderar-se do 

Estado. Mas essa pretensão não levava em 

conta dois grandes empecilhos: o Terceiro 

Estado, que constituía a maioria, e a crise 

socioeconômica, sob a qual era lançada essa 
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tentativa por parte dos privilegiados (a 

aristocracia). 

No momento em que firam 

convocados os Estados Gerais, a situação no 

campo não era boa. Os camponeses estavam 

tomados por uma vontade devastadora de 

liberdade, já que a maioria deles não era 

mais de servos – na antiga acepção feudal. 

 

Dos 22 milhões de camponeses existentes 

na França em 1700, havia apenas 1 

milhão de servos, no sentido antigo. Os 

outros se haviam elevado na escala, desde 

a servidão até a liberdade total. Mas isso 

não significava que as velhas taxas e 

serviços feudais tivessem desaparecido. 

(HUBERMAN, 1986, p. 147). 

 

Devido às conquistas que os 

camponeses vinham conseguindo – 

livrando-se de antigas taxas feudais – ao 

passar dos anos e, por conseguinte, no 

período de péssimas colheitas e de alta 

inflação que marcam 1788-89, quando a 

carestia dificultava a compra de artigos de 

primeira necessidade e aumentava o número 

de desempregados, a realidade se afigurava 
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com um vasto rol de motivos para que eles 

não mais aceitassem os abusos cometidos 

pela aristocracia. Abusos que já não mais 

tinham um aparato material que os 

justificassem, pois inúmeras funções que 

outrora eram executadas pelos nobres 

estavam sendo feitas pelo Estado 

Absolutista. 

 

Os nobres que recebiam taxas e serviços 

feudais pelo fato de darem proteção 

militar já não constituíam o exército real – 

sua função militar acabara. Não ajudavam 

o governo como um grupo – apenas 

individualmente – nem tinham qualquer 

função política ou administrativa. Não 

trabalhavam a terra, não se dedicavam aos 

negócios – não tinham função econômica. 

Recebiam sem dar. Na maioria dos casos, 

tornavam-se ociosos, parasitas, passando 

o tempo na corte, muito longe de suas 

propriedades. Não obstante, ainda 

exigiam e ainda recebiam pagamentos e 

serviços dos camponeses. Eram um peso 

morto que os camponeses carregavam. 

(IDEM, 1986, p. 147). 

 

Some-se ao descontentamento dessa 

imensa classe de camponeses o ódio da 
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burguesia, sedenta para pôr abaixo o regime 

feudal de produção. Os burgueses 

constituíam a classe mais rica. Eram eles 

que financiavam os empréstimos à realeza; 

eram eles que há muito vinham tomando 

espaços no aparelho administrativo estatal, 

quando os nobres começaram a reação para 

retornarem aos seus antigos cargos. Era a 

classe burguesa que possuía inúmeras 

propriedades e que detinha o poder 

econômico. Era a classe supostamente 

constituída pelos homens de “cultura e 

talento”.  

Tinha o capital, mas não tinha o poder 

político que correspondesse a seu poderio 

material, para que assim deixasse a 

propriedade livre das restrições e 

regulamentações que o feudalismo impunha. 

Quando convocados os Estados-Gerais 

pelos nobres, estes não imaginavam nem 

esperavam que o Terceiro Estado tivesse 

tanta força como se evidenciara no momento 

da apuração dos votos das ordens. A 

burguesia, que constituía “uma minoria 

militante e instruída” e que fazia parte do 

Terceiro Estado, transformou “os Estados 
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Gerais numa assembleia de deputados que 

votariam individualmente, ao contrário do 

corpo feudal tradicional, que deliberava e 

votava por ‘ordens’ ou ‘estados’” 

(HOBSBAWM, 2005, p. 93-92).  

Para melhor garantir suas 

reivindicações, o Terceiro Estado teve de 

transformar os Estados Gerais em 

Assembleia Nacional, para assim proceder a 

uma reforma na Constituição. Porém, as 

outras ordens – nobreza e clero – não 

estavam dispostas a ceder ao “golpe” 

(transformar os Estados Gerais em 

Assembleia Nacional) operado pelo Terceiro 

Estado. Tanto a nobreza como o clero não 

admitiam ver seus “direitos divinos” serem 

extirpados sem nada fazer para deter tal 

“sacrilégio”. 

A conclamação dos Estados Gerais 

está assentada numa crise socioeconômica 

que perpassou toda a década de 1780. 

Inúmeros levantes das massas camponesas e 

revoltas dos trabalhadores das cidades 

provincianas explodiam constantemente 

como reflexo das más colheitas e da carestia 

dos produtos de primeira necessidade, que 
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atingiam níveis mais acentuados no período 

de 1788-89.  

Em 1789 as revoltas que se alastravam 

por toda a França ganhavam forças e eram 

impulsionadas pela ideia de liberdade ante o 

jugo feudal. Ideia que era proclamada, alto e 

bom som, ressoando por todo o reino. 

A burguesia lançava mão de todos os 

meios possíveis para difundir suas ideias de 

liberdade, igualdade e fraternidade. Estava 

dada aos 95% da população, que por sinal 

não possuíam privilégios, a “ideia de se 

libertar da pequena nobreza e da opressão” 

(IDEM, 2005, p. 93). 

Em meio a esse cenário eufórico de 

libertação do poder da feudalidade, não seria 

estranho esperar que com a reação feudal 

levada a cabo pelo rei, nobres e clero, os 

camponeses e trabalhadores das cidades, 

enfim, o povo, irrompesse em fúria contra 

os que ameaçavam a liberdade que pairava 

num horizonte cada vez mais próximo.  

Por trás da representação28 do Terceiro 

Estado nos Estados Gerais estava uma 

                                                 
28 Homens da burguesia. 
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massa de homens ávidos para se libertar dos 

encargos feudais; sedentos para jogar fora 

todo o peso que o feudalismo constituía. 

Quando a reação feudal veio, a Revolução 

explodiu jogando pelos ares a Bastilha a 14 

de julho de 1789. As revoltas camponesas, 

junto com as dos trabalhadores e 

trabalhadoras das cidades, mesclaram-se 

num levante que implodiu as estruturas do 

feudalismo. 

Daí por diante o feudalismo perdeu 

suas estruturas materiais e espirituais. O 

segundo golpe veio à luz de um movimento 

que já vinha operando desde há muito no 

seio do sistema feudal. Com a Revolução 

Francesa teve início a abolição dos direitos 

feudais:29 

 

[...] todos os privilégios das ordens, das 

províncias, das cidades, foram 

sacrificados no altar da pátria. Direito de 

caça, colheitas ao ar livre, pombais, 

justiças senhoriais, venalidades dos 

ofícios, foram abolidos [...]. O Velho 

                                                 
29 Referimo-nos a esse movimento, de uma maneira 

resumida, quando abordamos acima a Revolução 

Industrial. 
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Regime morrera. (SOBOUL, 1974, p. 

126-127). 

 

Um longo período de guerras internas 

e externas, de oscilação na economia, de 

elevações constantes dos preços dos artigos 

de primeira necessidade, após a queda da 

Bastilha, perpassa toda a consolidação da 

Revolução nos marcos da burguesia. 

Inúmeros fatos – como o governo 

contraditório operado pelos Jacobinos no 

Ano II, calcado numa política que visava 

atender tanto aos interesses dos sans-

culottes como aos da própria burguesia; o 

terror, operado contra os inimigos da 

República, em forma de guerra declarada 

aos inimigos da liberdade; o Termidor, com 

a instauração da burguesia conservadora no 

poder; Napoleão e o Código Civil, marcam a 

Revolução Francesa. Cabe ressaltar aqui a 

transformação na vida cotidiana que ela 

operou.  
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1.5 Desdobramentos da Revolução Francesa 

para a compreensão da mundanidade 

 

Antes de se processar o duplo golpe 

no sistema feudal, a estrutura social era 

tomada como algo dado sempre, de uma 

maneira predeterminada por uma ordem no 

universo supostamente ditada pela vontade 

divina. Uma estrutura onde as relações 

feudais se davam por meio de uma 

hierarquia intransponível, sendo as relações 

dos homens entendidas como naturalmente 

desiguais. De modo que um homem nascido 

servo, servo seria por toda a vida até a 

morte, não havendo possibilidade alguma de 

escapar da harmonia divina que tudo 

ordenava no universo.  

Se, por um lado, a Revolução 

Industrial colocava a possibilidade de os 

homens entenderem a si mesmos como os 

reais construtores e senhores de seu mundo, 

de compreenderem que eles se constroem 

nas relações que estabelecem entre si e com 

a natureza no processo de transformação da 

realidade, adequando-a à satisfação de suas 

necessidades, por outro lado, a Revolução 
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Francesa deixava claro que os homens são 

os reais seres ativos no processo de 

construção de todo o mundo dos homens – 

antes entendido como criado e controlado 

por forças sobrenaturais, para além da 

vontade humana.  

A partir de agora – com a Revolução 

Francesa – ficava posta a possibilidade de 

entender que se a desigualdade social existe, 

ela é fruto de relações sociais fundadas na 

exploração do homem pelo homem, de uma 

classe sobre outra; que se um homem é 

servo e outro é nobre, não é porque exista 

uma determinação transcendente que seja o 

fundamento dessa desigualdade e que, por 

conseguinte, escape aos homens o poder de 

mudar o seu destino, sua história; que, se 

“imperavam” ideias que diziam ser a ordem 

no universo algo predeterminado, em que 

existia uma essência a-histórica de 

desigualdade entre os indivíduos, tais 

ideações não são as verdadeiras 

determinações das relações humanas, como 

queriam o clero e a nobreza. 

Se, até então, os homens estiveram 

organizados em relações sociais que os 



- 75 - 

faziam pensar que uma ordem ideal era a 

criadora ou mesmo a portadora da 

estabilização do mundo (do universo), com 

a transformação posta em marcha pela 

Revolução Francesa, não mais eram 

aceitáveis tais assertivas. Atribuir a 

entidades, para além dos homens, a 

construção de todas as sociedades não 

passaria de devaneio em face do que 

mostrava essa revolução. 

A transformação feita pela Revolução 

Francesa pôs abaixo todo o misticismo que 

vedava a realidade social até então. Cabeças 

divinas foram cortadas e os deuses foram 

destronados de seus altares sagrados. La 

guillotine a montré que le sang est rouge!30 

 

[...] o processo revolucionário francês 

significava uma aposta na Razão, contra 

tudo aquilo que desejava limitar sua 

potência na apreensão do mundo e na 

Ação humana como instrumento capaz de 

intervir decisivamente nos rumos da 

história. A revolução demonstra a 

possibilidade de dissipar as trevas do 

                                                 
30 [A guilhotina mostrou que todo sangue é 

vermelho! – francês].  
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obscurantismo e de modificar 

profundamente as velhas estruturas. 

Portanto, a possibilidade de o homem ser 

sujeito da história, não apenas objeto, ser 

ativo e não apenas passivo diante de 

estruturas que independessem de sua 

vontade. (TONET, I., 1997, p. 13).  

 

Monarcas foram decapitados e o clero 

foi “excomungado” de suas terras em grande 

parte; aristocratas foram despojados de suas 

posses. Uma Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789) e uma 

Constituição – jamais vista, por sua 

radicalização – foram feitas contra todo 

obstáculo que pretendesse impossibilitar a 

liberdade dos homens. 

Do exposto acima, podemos concluir 

que, se no plano econômico, o século XIX 

foi fortemente influenciado pela Revolução 

Industrial, a Revolução Francesa foi sua 

alma no que concerne não só às ideias 

políticas mas, também, à influência nas 

revoluções que permearam todo o período 

que vai de 1789 a 1848, como as de 1820-4, 

que se limitou à Espanha, Grécia, Nápoles e 

difundiu-se à América Latina; as de 1829-
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34, que afetaram o continente americano e 

toda a Europa até o oeste da Rússia; e a 

maior onda revolucionária jamais vista até 

então, que foi de 1830-48, que se situa num 

momento ímpar de desenvolvimento da 

industrialização e urbanização do continente 

europeu e norte-americano, e que pôde ser 

vista na maior parte dos países da Europa. 

A influência que a Revolução 

Francesa exerceu sobre os povos nos 

anos/séculos seguintes à sua irrupção, seja 

em defesa ou mesmo contra os ideais 

levantados em 1789, é algo inconteste. O 

mundo não só ouviu os gritos de liberdade, 

igualdade e fraternidade, como também 

sentiu os atos praticados em nome dessas 

ideias. 

A burguesia francesa levou ao limite 

do horizonte possível as suas ideias. 

Libertou os homens das amarras feudais, 

possibilitando a liberdade de todo e qualquer 

indivíduo de se deslocar para onde quiser 

(comprar ou vender sua força de trabalho), 

libertando todos os indivíduos do vínculo 

sagrado que os prendia à terra e que 

determinava a sua existência. 
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1.6 A “Miséria Alemã”31 

 

Uma das “nações” que vislumbrara, 

no horizonte, a possível derrocada da ordem 

feudal foi a alemã. Como vimos acima, a 

Alemanha já estava passando por um 

incremento industrial significativo. Alguns 

dos principados alemães já haviam 

desenvolvido uma burguesia industrial 

ansiosa para ter em mãos o poder político. 

Sabiam que era imprescindível para “o 

vento livre” de seus negócios uma maior 

liberdade de ir e vir por toda parte, sem os 

embargos de taxas e regulamentações 

excessivas sobre as mercadorias, impostas 

pelos nobres apoiados no regime vigente.  

Acima, no tópico “1.1. A Revolução 

Industrial e suas consequências”, nos 

detivemos no desenvolvimento econômico 

(industrial) que a Alemanha experimentou 

no período de 1780 a 1848. Agora, cabe 

fazer uma pequena exposição acerca da 

situação política de atraso, ante Inglaterra e 

França, em que a Alemanha estava imersa. 

                                                 
31 O termo em alemão é “deutsche Misere”. 
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Para o nosso propósito, algumas 

considerações a respeito do que se 

configurou chamar de “Miséria Alemã” 

serão suficientes para que se entenda a 

situação histórica em que está inserida a 

obra AIA. 

O movimento político – da burguesia 

– na Alemanha pode ser datado, nos termos 

de Engels, nos anos de 1840 (ENGELS, 

2008, p. 181). Com as transformações 

ocorridas na estrutura econômica e com a 

produção industrial crescendo, com o 

comércio se desenvolvendo em ritmo um 

tanto acelerado, com a mudança na estrutura 

da nobreza fundiária (BOTTIGELLI, 1974, 

p. 36-37), não seria de espantar que a 

burguesia – comercial e industrial – 

almejasse a dominação política. Contudo, a 

Alemanha se encontrava numa situação de 

desmembramento político em mais de três 

dúzias de principados com posicionamentos 

opostos uns aos outros. 

As instituições políticas desse período 

na Alemanha eram tout court reacionárias, o 

que pode ser visto tanto na Confederação 



- 80 - 

Germânica32, como, também, na Dieta – 

órgão central dessa Confederação. Essas 

instituições retrógradas visavam refrear o 

desenvolvimento capitalista no que concerne 

à política, assim como à economia, 

mantendo ou tentando manter a estrutura de 

dominação própria do feudalismo. 

 

Quando a poeira baixou após a derrota de 

Napoleão em Waterloo em 1815, os 

países europeus implantaram uma 

organização sucessora do Reich na forma 

da Confederação Germânica, cujas 

fronteiras eram mais ou menos as mesmas 

e incluía, como antes, as partes da Áustria 

de língua alemã e tcheca. Por um tempo, o 

sistema policial estabelecido pelo 

chanceler austríaco, príncipe de 

Metternich, manteve com sucesso a tampa 

sobre o caldeirão em ebulição da 

atividade liberal e revolucionária que 

fervilhava entre uma ativa minoria de 

pessoas instruídas antes de 1815 pelos 

franceses. (EVANS, 2010). 

 

                                                 
32 “[...] que constituía uma união dos Estados 

absolutistas-feudais” e que consolidava “o 

fundamento político e econômico da Alemanha” 

(ENGELS, 2008, p. 175, nota 8). 
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A esse movimento de conservação, 

que visava perpetrar a ordem vigente 

chamou-se de “Miséria Alemã”. 

Se, por um lado, há uma burguesia que 

pretende ter o controle do poder político 

(Estado), por outro, há uma nobreza 

determinada a preservar sua dominação 

sobre os camponeses, os burgueses e os 

proletários. 

O rei Frederico Guilherme IV 

expressa esse movimento – “Miséria 

Alemã” – em seu desejo incondicional de 

manter a estrutura feudal o mais estática 

possível. 

Engels esclarece sobre o que 

realmente desejava o rei Frederico 

Guilherme IV: 

 

O rei, primeiro nobre de seu reino, 

rodeado, em primeira instância, por uma 

esplêndida corte de poderosos vassalos, 

príncipes, duques e condes; em segunda 

instância, por uma baixa nobreza 

numerosa e rica; reinando 

discricionariamente sobre os seus leais 

burgueses e camponeses e sendo ele 

próprio, portanto, o chefe de uma 

completa hierarquia de graus ou castas 
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sociais, cada uma das quais devia gozar 

dos seus privilégios particulares e estar 

separada das outras pela quase 

intransponível barreira do nascimento ou 

de uma posição social, fixa e inalterável; 

contrabalançando-se tão bem o conjunto 

dessas castas ou “estamentos do reino” 

uns aos outros, ao mesmo tempo, em 

poder e influência, que deveria ficar para 

o rei uma completa independência de ação 

[...]. (ENGELS, 2008, p. 182). 

 

É inserida num movimento 

contraditório (anacrônico) que a burguesia 

pretende conquistar o poder político. De um 

lado, ela sabe que para realizar seus projetos 

é necessário o controle não só econômico, 

mas também político. Para tal fim, tem de, 

se não conseguir destronar, pelo menos 

amordaçar o poder real, submetendo esse 

poder – da realeza parasita – a algumas 

poucas decisões que não coloquem em risco 

o seu desejo de classe portadora da égide – 

não divina, nem natural – do deus pagão, o 

capital. Por outro lado, essa mesma 

burguesia que pretende revolucionar as 

estruturas feudais sabe perfeitamente que os 

camponeses, os proletários e outros 
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trabalhadores, que outrora lutaram a seu 

lado nos embates contra a nobreza, não mais 

comungam os ideais apresentados pelos 

burgueses33. O contexto que marca os anos 

que vão de 1830-48 é um cenário de 

revoluções que têm como pauta a luta contra 

os exploradores – sejam esses os burgueses 

ou nobres – e contra a desigualdade social, 

em busca de um mundo feito por homens e 

mulheres verdadeiramente livres e iguais.  

Temos, assim, que a situação em que 

se encontra a burguesia alemã não é 

favorável a seus próprios interesses. Sua 

aspiração a ser uma classe privilegiada não 

se articula com sua real força para colocar 

abaixo as estruturas feudais que seguiam 

vigentes nos aparatos políticos de 

dominação, como último refúgio. 

 

A burguesia sente, por instinto, que o 

sistema da monarquia absoluta é um 

obstáculo à sua expansão. Mas continua 

irresoluta, incapaz de forjar para seu uso 

                                                 
33 A burguesia passa a temer o proletariado. Podemos 

constatar isso em Bottigelli: “Quando (...) a 

burguesia luta pelo Poder receia desde logo ver-se 

ultrapassada por ele.” (1974, p. 44). 
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uma doutrina política coerente e de 

marchar em direção ao poder. Não 

constitui uma classe suficientemente forte 

para apoiar um movimento revolucionário 

e a sua pusilanimidade presente já contém 

em germe a sua derrota de 1848. 

(BOTTIGELLI, 1974, p. 45). 

 

Em meio a essa mediocridade por 

parte da burguesia em enfrentar o poder 

absoluto, nasce a sua impotência crônica 

enquanto classe que almeja o domínio 

político. Disso decorre que irá recair de 

alguma maneira sobre os ombros dos 

filósofos a tarefa de levar adiante o ato de 

criticar o Estado monárquico com o intuito 

de “abalar” o mundo feudal e a ordem 

vigente. 

Ora, se a classe burguesa não possui 

forças para levar adiante seu projeto de 

dominação política, seus pensadores “são os 

únicos a manter a chama da resistência”, já 

que após o “clarão de 1830, enquanto a 

opinião pública não desperta e entra em 

ação, é no meio universitário que a luta irá 

continuar” (IDEM, 1974, p. 34). 
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O papel que os filósofos 

desempenharam na França, como aqueles 

que deram uma unidade de pensamento ao 

movimento revolucionário e, por 

conseguinte, a coesão em nível de 

consciência de classe, é algo que estava em 

total consonância com as lutas que os 

burgueses estavam pondo em marcha. 

Porém, no caso da Alemanha, não acontece 

o mesmo. É que aí não há uma coesão no 

seio da própria classe burguesa, que muitas 

vezes vê o mundo com uma visão feudal 

hierarquizada e predeterminada. Algo que 

era impossível de se imaginar para os 

revolucionários jacobinos de 1789. 

Na França, os burgueses 

(revolucionários) levam ao extremo seus 

ideais, de modo a atingirem seus objetivos. 

O mesmo não aconteceu com os burgueses 

alemães. A solução por estes encontrada foi 

um tratado, um acordo, com a nobreza. A 

mudança veio por cima. Por meio do que se 

configurou chamar de “via prussiana”, na 

qual a “revolução” nada mais é do que uma 

mudança operada “por cima” entre as 

diversas frações da classe dominante.  
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Com a Revolução de 1848, a classe 

burguesa tentou tomar em suas mãos o 

domínio político, mas não conseguiu. Sua 

fraqueza a levou, por final, ao “consenso” 

com os nobres.34 

Para o intuito de nossa pesquisa, esse 

acordo entre burguesia e aristocracia que é 

feito após o embate de 1848 não é de grande 

relevância. É de nosso interesse o fato de 

que até por volta de 1846, quando a obra 

AIA é posta de lado, os filósofos alemães 

irão enfrentar a sua monarquia, na pessoa do 

rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, na 

arena das fraseologias. 

Esse enfrentamento35 por parte dos 

pensadores é fruto da impotência da 

burguesia alemã, que não consegue se 

colocar abertamente em confronto com a 

                                                 
34 Muitos nobres já não viviam dos encargos feudais. 

As relações capitalistas estavam entranhadas em suas 

vidas. 
35 Esse enfrentamento por parte dos pensadores 

muitas vezes será financiado pelos burgueses. 

Contudo, essa burguesia que financia irá, com o 

tempo, temer as consequências do embate levado a 

cabo pelos filósofos, passando a retroceder no seu 

patrocínio. 
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nobreza. Impotência que a leva a substituir a 

crítica das armas pela arma da crítica, 

esquecendo que sem o corpo na luta, o 

espírito que se põe a marchar não remove 

nem a menor porção de matéria existente no 

mundo. A debilidade de força política da 

burguesia alemã irá se converter na força 

das ideias de seus representantes filosóficos.  

Assim é que se caracteriza o cenário 

político alemão. De um lado, uma nobreza 

que perdendo seu poderio econômico tende 

a se impor como a detentora do poder 

político do estado. Do outro lado, uma 

burguesia cada vez mais rica, contudo, sem 

força suficiente para tomar o controle do 

Estado e assim governar segundo seus 

desejos, ficando sempre à mercê da “ajuda” 

dos trabalhadores – camponeses e 

proletários – para o enfrentamento contra a 

aristocracia. Porém, agora, essa classe de 

capitalistas modernos (industriais) sabe 

muito bem que seus antigos “aliados” – os 

trabalhadores – são seus verdadeiros 

algozes.  

A saída para essa situação de impasse 

na correlação de forças para a dominação do 
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poder político será dada em 1848 com o 

estopim da revolução em toda a Europa, a 

Primavera dos Povos.  

Até o desfecho da Revolução de 1848, 

ficará como tarefa dos pensadores alemães o 

enfrentamento do absolutismo alemão. É 

sobre alguns dos pensadores que 

imaginaram que com seus atos críticos de 

análise da realidade poderiam realmente 

remover os grilhões reais que aprisionam os 

homens, que iremos nos deter no próximo 

capítulo. 

Tentaremos entender o que 

imaginaram alguns desses pensadores. Em 

AIA, é para eles que Marx e Engels destinam 

suas críticas irônicas. Intelectuais que por 

não entenderem como o mundo real se 

processa em suas estruturas materiais, 

tentaram forjar soluções no plano das 

fraseologias sobre a transformação do 

mundo. 
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O CASULO FILOSÓFICO 

 
Aula de Voo 

 

O conhecimento 

caminha lento feito lagarta. 
Primeiro não sabe que sabe, 

e voraz contenta-se com cotidiano orvalho 

deixado nas folhas vividas das manhãs. 

Depois pensa que sabe 

e se fecha em si mesmo: 

faz muralhas, 
cava trincheiras, 

ergue barricadas. 

Defendendo o que pensa saber, 
levanta certeza na forma de muro, 

orgulha-se de seu casulo. 

Até que maduro 
explode em voos 

rindo do tempo que imagina saber 

ou guardava preso o que sabia. 
Voa alto sua ousadia 

reconhecendo o suor dos séculos 

no orvalho de cada dia. 
Mas o voo mais belo 

descobre um dia não ser eterno. 

É tempo de acasalar: 
voltar à terra com seus ovos, 

à espera de novas e prosaicas lagartas. 

O conhecimento é assim: 
ri de si mesmo 

e de suas certezas. 

É meta de forma 
metamorfose 

movimento 

fluir do tempo 
que tanto cria como arrasa 

a nos mostrar que para o voo 
é preciso tanto o casulo 

como a asa. 

(Mauro Iasi) 
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Durante os anos que vão de 1780 a 

1848, a Europa é arrasada por um vendaval 

de revoluções que colocaram abaixo os 

alicerces da sociabilidade feudal em grande 

parte do continente. Os ideais e as novas 

relações advindas deste processo de 

transformações irá se estender por grande 

parte do planeta.  

Esse desenvolvimento ímpar de 

transformações radicais por que passam 

nesse período as grandes nações é um 

desenvolvimento desigual. Cada nação 

passou por um processo único de 

transformações socioeconômicas e político-

culturais em seu seio. Os agentes que 

encabeçaram essas transformações nesse 

período, em especial os burgueses, atuaram 

de maneiras diferentes em cada país.  

Na Alemanha, diferentemente da 

Inglaterra e da França, os burgueses não 

foram capazes de levar adiante o projeto de 

classe enquanto portadores da espada do 

capital. Lá, a balança não se fez pesar 

somente para a burguesia. No final das 

contas, dada a impossibilidade de obter 

participação no domínio do poder político, 
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houve uma aliança em que a aristocracia 

também ficaria do mesmo lado da balança. 

Um acordo por cima fora realizado, o qual 

deixava clara a impotência desta classe. 

Antes que essa impotência se 

cristalizasse em acordo, destaca-se que 

durante os anos da Revolução de 1848, os 

burgueses passaram por forte repressão por 

parte da monarquia. Impotentes e mudos, 

ficou a cargo dos seus ideólogos levar 

adiante o embate contra o regime 

absolutista. 

Esses ideólogos levaram ao extremo 

da crítica suas ofensivas contra a monarquia 

alemã. Como discípulos de Hegel, visavam 

fazer o racional plasmar-se em realidade. 

Pretendiam fazer das ideias puras – 

entendidas como forças que movem o 

mundo – o instrumento crítico de devastação 

do estado de coisas vigentes, a ser usado na 

batalha contra o absolutismo. 

Por meio de suas críticas implacáveis, 

esses pensadores lutaram bravamente contra 

a aristocracia. Suas críticas visavam 

remover a base de sustentação do Antigo 

Regime. Contudo, tal remoção (destruição) 
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não foi possível devido ao singelo fato de 

que ideias não movem montanhas. Por 

maior que seja um sistema filosófico (ou um 

conjunto de ideias), ele não remove nem 

areia, se não houver homens e mulheres, no 

caso, uma classe ou forca social para pôr em 

prática a teoria esboçada. 

Repetimos, sem o corpo na luta, o 

espírito que se põe a marchar não remove 

nem a menor porção de matéria existente no 

mundo. Ou seja, sozinhos esses pensadores 

não poderiam enfrentar a aristocracia e, 

consequentemente, sair vitoriosos contra as 

forças feudais se a força material de sua 

classe (ou aliança de classe) não se 

colocasse em marcha.  

Em pouco tempo esses pensadores 

viram que estavam sós, mas não mudaram a 

postura. Enfrentaram abertamente – mesmo 

que com uma linguagem um tanto complexa 

e que por isso conseguia passar pela censura 

–, batalharam idealmente, crentes de que 

suas ideias transformariam o mundo. 

 É sobre esses pensadores que iremos 

nos debruçar no presente capítulo. 

Tentaremos entender, de um modo bem 



- 93 - 

simples, suas ideias. Foi em resposta36 a 

esses filósofos que Marx e Engels 

elaboraram AIA. Mas, antes de nos determos 

nesses pensadores, vamos sintetizar como 

era o imbróglio político-econômico-cultural 

que propiciou o surgimento do movimento 

filosófico conhecido por jovem hegeliano. 

 

2.1 Os jovens voos do pensamento 

 

A atmosfera política e econômica da 

Alemanha na primeira metade do século 

XIX é de um anacronismo sem igual. Esse 

anacronismo, ao qual se chamou de 

“Miséria Alemã”, denota o estado de coisas 

vigentes e é atestado pela situação de atraso 

do “mundo” alemão.37 Todavia, essa 

paisagem (atmosfera) contraditória se 

afigurava como algo ímpar para os 

pensadores alemães. Os avanços na estrutura 

socioeconômica, mesmo que lentos, estavam 

em curso.  

                                                 
36 Não só como resposta, mas como um auto 

esclarecimento dos ainda jovens Marx e Engels. 
37 Ver o Capítulo 1, tópico 1.2. 
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Inglaterra e França – países em que 

ocorrera a dupla revolução – passaram por 

transformações revolucionárias que 

mudaram a estrutura social de ambas. As 

mudanças políticas, econômicas e culturais 

ocorridas nesses países foram provocadas 

por revoluções, que operaram 

transformações tão grandes que alteraram as 

suas relações materiais  (de produção) e 

espirituais de sua época.  

Com relação à Alemanha, não 

podemos dizer o mesmo. Lá houve enormes 

transformações no seio do “Estado” e 

sociedade. Contudo, diferentemente do 

sucedido na França e na Inglaterra, essas 

transformações não se deram como efeito de 

uma revolução.  

A respeito dessas transformações, os 

pensadores alemães estavam cônscios. Viam 

que a realidade estava mudando e que novas 

relações (capitalistas) estavam sendo 

operadas no seio de sua sociedade. Também 

sabiam eles que essas transformações 

operadas na Alemanha não eram fruto de 

uma revolução, como nos casos francês e 

inglês. Inúmeras conclusões a respeito desse 
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fato foram tiradas. Uma delas, que é 

fundamental para a nossa pesquisa, foi a de 

que, se em toda e qualquer transformação 

são os indivíduos que põem em marcha o 

processo de mudanças, que a exemplo de 

Inglaterra e França eram vistas nas 

transformações operadas pela dupla 

revolução, postas em andamento por meio 

da força revolucionária, não estaria o 

mesmo a proceder na Alemanha, pois lá a 

revolução não irrompeu.  

 

A defasagem entre o rápido 

desenvolvimento teórico e o atraso da 

realidade política criou nos ideólogos 

alemães a ilusão de que não só a sua obra 

não dependia da vida real do povo como 

também que esta devia submeter-se aos 

ideais que eles tinham elaborado. 

Consideravam as discussões teóricas, 

sobretudo filosóficas e religiosas, os 

elementos mais importantes da história 

contemporânea, a base do progresso. 

(LAPINE, N., 1983, p. 43). 

 

A fraqueza política da burguesia era 

convertida em força destrutiva, no plano do 

pensamento, pelos seus filósofos. À razão 
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cabia a tarefa de expurgar as mazelas do 

atraso, expresso no regime monárquico 

absolutista, que até o momento imperava na 

Alemanha. 

Os atrasos nos quais a Alemanha 

estava alicerçada pareciam, a seus 

pensadores, possíveis de ser solucionados 

por uma revolução do pensar crítico. E foi 

visando a uma transformação radical do 

pensamento que os filósofos se puseram a 

filosofar. 

Distantes de apreender a raiz, o ponto 

fundamental da totalidade dos problemas 

que perpassavam a realidade alemã, os 

filósofos expressaram em suas obras – seja 

consciente ou inconscientemente – apenas 

algumas das contradições do estado social, 

político e econômico de anacronismo no 

qual viviam, caracterizado pelo conceito de 

“Miséria Alemã”. 

Essas contradições são por demais 

evidentes no fato de que, se a burguesia não 

possuía força suficiente para derrubar a 

monarquia, cabia à filosofia 

[especulativa/hegeliana – por se afigurar 

como a expressão (espiritual) mais avançada 
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da Alemanha] a tarefa de destruir os 

grilhões que prendiam homens e mulheres, 

impossibilitando-os de avançar ao estágio 

final da jornada do espírito absoluto. 

Os encarregados dessa árdua tarefa, de 

pôr abaixo as mazelas de atraso, foram os 

filósofos. Porém, nem todos. 

Especificamente uma parcela foi a que 

radicalizou seus argumentos – mas não suas 

práticas – em prol da emancipação política 

da sociedade alemã, que até então se 

encontrava numa  total fragmentação de 

principados.  

Uma parte desta pequena parcela de 

filósofos, sobre a qual trabalharemos neste 

capítulo, é conhecida como jovens 

hegelianos (Junghegelianer) ou hegelianos 

de esquerda (Linkshegelianer). Por alguns 

motivos, foram esses filósofos assim 

chamados. Para o filósofo alemão Elmar 

Treptow, essa caracterização de “jovem” e 

“esquerda” é algo que se dá com a 
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publicação da obra Vida de Jesus38, de 

David Friedrich Strauß: 

 

É Strauss considerado, com razão, no 

verdadeiro sentido, o fundador do jovem 

hegelianismo. Sua obra A Vida de Jesus, 

criticamente trabalhada (1835) é 

histórica. Ela conduz à separação da 

escola hegeliana por direita, os velhos 

hegelianos, e por esquerda, os jovens 

hegelianos. (TREPTOW, 1971, p. 101). 

 

Esta explicação de Treptow39 pode ser 

articulada com aquela dada pelo biógrafo da 

vida do jovem Marx, Nikolai Lapine: 

                                                 
38 O título original da obra em alemão é “Das Leben 

Jesu: kritisch bearbeitet”. 
39 Com respeito ao uso dos termos Junghegelianer 

(jovens hegelianos) e Linkshegelianer (hegelianos de 

esquerda), assim como os de Althegelianer (velhos 

hegelianos) e Rechtshegelianer (hegelianos de 

direita), devemos deixar claro que apenas aparecem 

na AIA os termos Junghegelianer e Althegelianer. 

Nem Linkshegelianer nem Rechtshegelianer foram 

encontrados por nós nos originais em alemão. 

Fizemos uma leitura das obras AIA e A Sagrada 

Família, mas não localizamos estes conceitos. 

Mesmo que não estejam presentes em tais obras, 

seguiremos aqui usando os termos Linkshegelianer e 

Rechtshegelianer, pois o uso dessas designações está 

fortemente impregnado na literatura marxiana. 
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Como, em 1837, nenhum deles tinha 

atingido os 30 anos, os ortodoxos 

chamaram-lhes com altivez “jovens 

hegelianos”; mas estes aceitaram de bom 

grado esta designação, não considerando 

que a juventude fosse algo de desonroso. 

(LAPINE, 1983, p. 45). 

 

Esses filósofos com “princípios 

políticos mais arrojados do que aqueles com 

os quais os ouvidos alemães estavam 

habituados” (ENGELS, p. 179) se puseram a 

criticar tudo o que se punha como entrave ao 

desenvolvimento socioeconômico, político e 

cultural da Alemanha, em comparação com 

as nações mais avançadas (Inglaterra e 

França). 

Agrupados no que se denominou de 

“Clube dos Doutores” (Doktorklub), os 

jovens hegelianos se reuniam no café 

Hippel, na Friedrichstraße, Berlim. Não era 

um grupo em que se precisava de admissão 

oficial, com formalidades de uma 

organização no preciso sentido político do 

termo. Era mais uma “sociedade de debates 



- 100 - 

informal”40. Como diz Lapine: “Era, no 

verdadeiro sentido da palavra, um clube de 

companheiros de ideias, onde se criava, no 

fogo da discussão, um produto intelectual 

original: a ideologia jovem-hegeliana (1983, 

p. 45). 

Ideologia essa que prescrevia a si 

mesma como a libertadora da filosofia 

(hegeliana) e da vida das amarras do 

misticismo que pairava sobre a sociedade, 

na representação da monarquia absolutista, 

com a qual até o momento os velhos 

filósofos (hegelianos) estiveram de pleno 

acordo.  

Com o tempo, após uma divisão no 

seio do clube dos doutores, clube do qual 

tanto Marx como Engels fizeram parte, 

alguns membros fundaram outro grupo e 

passaram a se reunir com outro nome: 

Livres (Freien). 

Esses jovens hegelianos (livres) 

passaram a fazer uma crítica cada vez mais 

dura ao regime absolutista. Vendo nesse 

                                                 
40 WOODCOCK, George. História das ideias e 

movimentos anarquistas ‒ v. 1: A ideia. 2003, p. 109. 
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último o problema real do atraso da 

Alemanha, eles se puseram a elaborar todo 

um arcabouço teórico que não apontava para 

transformações na base material de 

dominação e vigência do Antigo Regime. 

Daí que se pode dizer que as suas 

elucubrações estavam fadadas a ver nas 

ideias as verdadeiras forças que movem o 

mundo. De tal modo que os seus 

apontamentos para as transformações do 

mundo real passavam por uma total 

primazia de transformações no mundo ideal, 

da consciência, vendo na mudança da forma 

de consciência, de ideias, a chave para a 

mudança da realidade. 

O radicalismo fraseologista que esses 

filósofos empreenderam os colocava – 

segundo assim pensavam – acima das lutas 

reais. Lutas para as quais eram necessárias 

as “massas” de trabalhadores e 

trabalhadoras (proletários e camponeses), a 

fim de alterar radicalmente as bases da 

sociedade alemã. Com respeito a isso, 

parece interessante o que diz o filósofo 

Predrag Vranicki: “Desprovidos de uma 

base real de classe, os ‘livres’ mergulharam 
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na filosofia idealista da autoconsciência, 

acreditando que poderiam resolver os 

problemas do mundo na base de 

radicalismo, de ateísmo, de declarações etc.” 

(1977, p. 44).41 Na falta de uma verdadeira 

base de classe, os “livres” estavam imersos 

na filosofia idealista da autoconsciência. 

Na realidade, essa crença no poder da 

razão como força transformadora capaz de 

alterar o mundo colocou esses pensadores 

cada vez mais distantes do processo de vida 

real que lhes era contemporâneo. Toda essa 

pretensão por parte dos jovens hegelianos 

em mudar a realidade alemã sem realmente 

apontarem para uma transformação das 

relações sociais, ficando apenas no plano 

das mudanças da forma de pensar, é o 

reflexo das contradições da luta de classes 

na Alemanha. Nesse sentido, as palavras de 

Bottigelli merecem ser observadas: “Na 

falta de uma classe social capaz de formular 

claramente as suas reivindicações políticas, 

a luta só podia ser conduzida no terreno da 

                                                 
41 Tradução realizada a partir do espanhol. 
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ideologia, sendo seus campeões os 

intelectuais” (1974, p. 59-60). 

Essa disparidade que havia entre o 

incremento econômico alemão, que 

começava a ganhar alento no final da 

primeira metade do século XIX42, e a 

estrutura política, era o alicerce no qual se 

achavam postas as possibilidades dos voos 

rasantes do pensar dos jovens hegelianos – 

os jovens voos do pensamento. 

 Após descrevermos o cenário 

cultural, político e econômico alemão, e 

esmiuçado como surge o movimento 

filosófico denominado de jovem-

hegelianismo, podemos então tratar de 

alguns dos pensadores que deram rosto a 

essa corrente hegeliana, a qual desenvolveu 

inúmeras elaborações sobre 

“autoconsciência”, “gênero”, “único”, e 

tantas outras especulações acerca dos 

homens. 

 

                                                 
42 (HOBSBAWM, 2005, p. 242). 
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2.2 O pensamento dos jovens que voam no 

pensar 

 

Podemos dizer que os filósofos 

denominados jovens hegelianos foram os 

pensadores que visavam extrair da teoria 

hegeliana um instrumental teórico radical 

capaz de apontar soluções para os problemas 

concretos que dominavam o cenário alemão. 

Diferentemente dos discípulos 

ortodoxos, velhos hegelianos, os quais viam 

na obra do mestre todo um sistema perfeito 

e acabado que para tudo possuía respostas, 

os jovens hegelianos, ou uma parcela deles, 

viam no método hegeliano o pressuposto 

fundamental no qual deveriam se apoiar 

para lutar contra as forças conservadoras. 

Hegel era visto por seus discípulos 

como um filósofo radical, ateu e 

revolucionário (coisa que nunca foi), que 

desenvolveu o método mais consistente para 

solucionar os problemas vigentes na 

realidade alemã do século XIX. Seu método, 

que consiste num movimento dialético de 

negação do estado atual das coisas por meio 

de uma superação que já contém em si, por 
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sua vez, sua negação, é o instrumento usado 

pelos jovens hegelianos em suas críticas ao 

Estado prussiano. 

Na Alemanha, pelo fato de o Estado 

adquirir a forma de um “Estado cristão”, em 

que seu monarca, Frederico Guilherme IV, 

desejava erigir o sistema de ordens e 

estamentos, característico do Antigo 

Regime, isso levou os jovens hegelianos a 

verem na religião o problema central do 

atraso que marcava a Alemanha, o que 

resultou numa inversão filosófica que verá 

na religião a política, e na política, a 

religião. 

 

Os problemas da religião e do Estado 

passam agora a estar ligados entre si na 

própria pessoa e na política de Frederico 

Guilherme IV. A luta contra a religião irá 

identificar-se com a luta contra o Estado 

absoluto de direito divino tal como o novo 

monarca o entende [...]. A luta contra a 

religião irá tomar um significado político. 

(BOTTIGELLI, 1974, p. 67). 

 

A solução encontrada pelos 

Junghegelianer para os problemas políticos 

postos pelo Estado monárquico foi a 
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radicalização do método hegeliano, de modo 

que a filosofia se apresentava como um 

momento superior à religião. Como 

resultado de tal operação, os jovens 

pensadores chegaram à conclusão de que era 

necessária uma superação da filosofia sobre 

a religião no plano da realidade concreta e 

não só ideal. Por enxergarem na religião o 

real atraso do desenvolvimento da 

Alemanha, eles subsumiram todos os 

problemas da sociedade a um denominador 

comum: a religião. Por trás de tudo haveria, 

pois, um problema de ordem religiosa.43 

Para a pretendida superação real da 

filosofia sobre a religião, os pressupostos 

desses jovens hegelianos partiam da máxima 

escrita por seu mestre, segundo a qual 

haveria uma racionalidade na realidade que 

se traduzia na seguinte sentença: “o que é 

racional é real; e o que é real é racional”44.  

                                                 
43 É preciso dizer que a religião era um sistema de 

poder objetivo na Alemanha de meados do século 

XIX, tanto administrativamente quanto como 

fundamento do imaginário alemão. Por isso, a crítica 

da religião era inevitável.   
44 Tradução nossa do original em alemão: “Was 

vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, 
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Essa máxima de Hegel aparecia aos 

jovens hegelianos como um ideal a ser posto 

em prática. Ora, se o “que é racional é real”, 

algo deveria ser feito. Segundo o que eles 

pensavam, o “real” entendido enquanto 

realidade alemã, não havia atingido a sua 

racionalidade. Quando esta fosse alcançada, 

descartaria sua forma religiosa, rumo à 

encarnação absoluta real-racional (ideal). 

Esses filósofos, que também podemos 

chamar de iluministas tardios, pois viram na 

razão escolástica45 a propulsora do mundo e 

entenderam “o homem” como uma mônada 

sem ação sobre a realidade na qual está 

inserido, desejavam melhorias na sociedade 

alemã. 

Entre esses pensadores estão David 

Friedrich Strauß, Ludwig Feuerbach, Max 

Stirner, Moses Hess, Arnold Ruge, os 

                                                                         
das ist vernünftig” (p. 11). Essa frase aparece na obra 

“Princípios da Filosofia do Direito”, escrita por 

Hegel em 1820. Seu título original em alemão é 

“Grundlinien der Philosophie des Rechts”. Usamos 

aqui a edição original alemã publicada online em pdf 

https://aveblogging.files.wordpress.com/2014/01/heg

el-grundlinien-der-philosophie-des-rechts.pdf . 
45 CHASIN, J., 1988. 

https://aveblogging.files.wordpress.com/2014/01/hegel-grundlinien-der-philosophie-des-rechts.pdf
https://aveblogging.files.wordpress.com/2014/01/hegel-grundlinien-der-philosophie-des-rechts.pdf
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irmãos Edgar e Bruno Bauer e tantos outros. 

Contudo, apenas três desses mencionados 

jovens serão aqui analisados, o que se deve 

ao fato de que trabalhamos apenas com a 

primeira parte de AIA, tanto no que diz 

respeito à problemática da concepção 

histórica (3º Capítulo) que atravessa essa 

obra, como no que concerne à problemática 

da questão de método (4º Capítulo) que nela 

entrevemos. Por isso pensamos ser 

suficiente apresentarmos um pouco do 

pensamento e da vida de Bruno Bauer, Max 

Stirner e Ludwig Feuerbach.  

Todos os três, mesmo com suas 

diferenças, possuem algo em comum. A 

crítica desses filósofos visava ao 

desenvolvimento político e social da 

Alemanha, mas um desenvolvimento que se 

submetia a uma transformação na forma de 

consciência, atrasada, religiosa, para uma 

outra consciência, que fosse política e 

social, superior à anterior, e que levasse a 

mudanças no regime dominante, pondo fim 

aos problemas do povo alemão. 
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2.2.1 Bruno Bauer 

 

Entre os mais brilhantes jovens 

hegelianos, foi Bruno Bauer (1809-1882) 

quem levou os ensinamentos do mestre, 

Hegel, até as últimas consequências46, 

extraindo conclusões muito diversas das que 

chegaram tanto Stirner como Feuerbach.  

Bauer era filho de um pintor de fábrica 

de porcelanas; foi aluno de Hegel e, como 

um verdadeiro discípulo, conhecia 

profundamente a obra de seu mestre. Nos 

anos que vão de 1838 a 1844, foi um dos 

                                                 
46 A filosofia de Bruno Bauer, que ademais ocupou 

na maior parte do tempo, em Berlim, o papel de líder 

da maioria do “movimento jovem hegeliano” (de 

Marx principiante, inclusive), representa 

essencialmente uma leitura, uma “tradução”, 

radicalizante – para Marx, pseudorradical e 

empobrecedora – do pensamento do Mestre. Ou, 

ainda, como talvez tenha parecido ao próprio Bauer 

durante certo tempo, representa o desvelamento do 

caráter integralmente revolucionário e ateísta, 

“crítico”, do hegelianismo original, uma vez bem 

entendido e depurado de certos compromissos 

conceituais forçados. (SOUZA, José Crisóstomo de. 

Resenha de MOGGACH, Douglas, The Philosophy 

and Politics of Bruno Bauer. Veritas (Porto Alegre), 

v. 51, 2006.) 
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maiores teólogos e filósofos alemães em 

destaque. Mérito conquistado por seus 

embates contra o regime de repressão à 

liberdade de imprensa e liberdade política. 

Líder do clube dos doutores, Bauer 

conheceu Marx e fora amigo deste. 

Incentivou o jovem Karl a se dedicar à 

carreira de professor universitário, na qual 

não teve êxito devido à perseguição que os 

jovens hegelianos passaram a sofrer pelo 

ministro da Educação, o conservador Johann 

Eichhorn, que fora destinado ao cargo pelo 

então rei da Prússia, Frederico Guilherme 

IV, para expurgar os hegelianos das 

universidades e pôr fim à influência de 

Hegel em todo o território alemão. 

Com a perseguição do regime 

prussiano aos professores hegelianos, Bauer 

não demorou a ser expulso. Seus colegas o 

denunciaram por seus ataques à religião e ao 

Estado. Seus livros, Crítica da História 

Evangélica e A Trombeta do Juízo Final 

sobre Hegel Ateu e Anticristo47, foram o 

                                                 
47 Marx colaborou na elaboração do primeiro volume 

deste livro. 
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estopim para a sua expulsão, e fim para o 

sonho do recém-doutor Marx em tornar-se 

também professor. 

Após a expulsão, Bauer acentuará com 

veemência suas críticas ao Estado prussiano. 

Terá uma postura um tanto liberal-radical, 

passando a desferir ataques à ordem vigente 

na Alemanha, que era por ele entendida 

como um Estado irracional, expresso por 

seu caráter religioso; este deveria ser 

superado pela racionalidade crítico-

científica que um Estado deve encarnar, ou 

seja, a roupagem de uma emancipação 

política.  

Segundo Cornu, para Bauer,  

 

O desenvolvimento dialético da 

Consciência resulta da Crítica, que, 

confrontando continuamente o racional 

com o real, e eliminando deste último os 

elementos irracionais, determina uma 

progressão infinita da Consciência 

universal e, junto com ela, do Mundo. A 

ação atual da crítica deveria orientar-se, 

de acordo com Bauer, para libertar o 

espírito e a sua encarnação mais elevada, 

o Estado, do poder da religião cristã. Esta 

libertação, que ele se propunha 
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empreender precisamente com a sua 

crítica dos Evangelhos, apontava para 

uma libertação espiritual, a única que para 

ele tinha valor real. Pensava que, para 

realizá-la, deveria contar inicialmente 

com o apoio do Estado prussiano. Este, 

fundado na razão, não poderia deixar de 

defender, contra a Igreja, os direitos da 

crítica e da ciência. (CORNU apud 

NETTO, 2009, p. 16). 

 

Para Bruno Bauer, a “consciência 

crítico-científica” deve sobrepor-se a todo 

tipo de superstição religiosa – que é tida 

como o real problema do mundo. Em suas 

elucubrações, imagina ele que o progresso e 

a liberdade irão acontecer no momento 

mesmo em que os indivíduos postularem o 

saber científico como o verdadeiro saber 

humano, livrando-se assim das mistificações 

que pairam sobre as cabeças dos homens. 

Tal formulação parte, ao que nos parece, de 

uma confusão. No fim das contas, ele troca 

uma consciência por outra, sem que com 

isso aponte para as mudanças nas estruturas 

da sociedade da qual emanam essas 

mistificações religiosas problemáticas. Sua 
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arma “crítica” prescindia da crítica das 

armas.  

Devido ao contexto em que estava 

inserido, em que faltava uma classe 

revolucionária – para empunhar a crítica das 

armas –, chegou mesmo a acreditar que os 

filósofos formavam a “classe” que traria e 

daria rumo às resoluções das mazelas da 

Alemanha. Tendendo sempre a ver na 

“consciência de si” o sujeito da história, 

relegava ao segundo plano os homens e 

mulheres reais, concretos. 

 

No pensar de Bruno Bauer, nota-se já o 

esboço daquilo que o levará à filosofia da 

consciência de si, quer dizer, à separação 

entre a ação política tendente a modificar 

a realidade do Estado e a necessidade de 

modificar a consciência. (BOTTIGELLI, 

1974, p. 67-68). 

 

É seguindo sempre nessa direção que 

Bauer intenta resolver os problemas sociais. 

Enxerga nas transformações do pensar o 

verdadeiro cerne da questão para se alcançar 

uma transformação na realidade. Subordina, 

assim, a objetividade (Objektivität) à 
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subjetividade (Subjektivität), porquanto 

entende as mudanças na forma de pensar o 

mundo como o determinante para que haja 

uma transformação nas estruturas reais da 

sociedade. 

Como um jovem hegeliano que foi, 

sempre teve pela frente o limite que cerca 

essa escola filosófica, isto é: o de fazer 

abstração do homem em suas relações reais, 

concretas. Erigiu conceitos os mais diversos 

para dar solução às taras vigentes de sua 

sociedade. Esqueceu, entretanto, que 

conceitos não mudam o mundo quando 

faltam os indivíduos concretos para exercê-

los na prática. 

 

2.2.2 Feuerbach 

 

Assim como uma parcela dos jovens 

que estavam inseridos ou tomavam 

conhecimento dos debates filosóficos, que 

ocorriam nos estados mais avançados da 

Alemanha, sobre as críticas ao que estava 

acontecendo até o momento nos campos da 

religião, filosofia, direito, arte etc., Ludwig 

Feuerbach (1804-1872) foi influenciado 



- 115 - 

pelo grande espírito intelectual que dava 

rosto à elaboração teórica de sua época: 

Hegel. 

Inicialmente tendo ido a Berlim em 

1824, para estudar teologia, Feuerbach 

abandona o curso e passa a dedicar-se à 

filosofia. Durante dois anos assiste às aulas 

de lógica ministradas por Hegel. Desde 

então, torna-se um hegeliano convicto, e 

com o tempo adere ao movimento dos 

jovens hegelianos. 

Entre todos os jovens hegelianos, 

Feuerbach foi um caso excepcional. Como 

um verdadeiro discípulo de Hegel, colocou a 

si mesmo a árdua tarefa de analisar 

profundamente o sistema hegeliano. O que, 

com o passar dos anos, levou-o a se opor ao 

mestre. Pois, diferente daquele que toma “o 

nada pré-mundano posto como acto”48, 

Feuerbach irá em sua elaboração filosófica 

tomar por base o método inverso da filosofia 

hegeliana: do real ao ideal. 

                                                 
48 FEUERBACH, L. Teses provisórias para a 

Reforma da Filosofia. 1988, p. 3. 
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Feuerbach irá elaborar todo o 

arcabouço teórico de uma nova filosofia, 

que vê na intuição (sensibilidade, coração, 

experiência, natureza etc.) o ponto do qual 

toda filosofia – e ciências naturais – deveria 

partir. Faz, pois, uma veemente crítica a 

Hegel, pelo fato de que o grande filósofo em 

sua elaboração teórica parte do ser abstrato, 

do conceito de ser, em sua jornada de 

evolução, até tornar-se um ser real; que ao 

invés de partir diretamente do ser concreto, 

do próprio ser, parte do conceito de ser.  

Segundo ele, Hegel realiza um trajeto do 

ideal ao real. De modo que a verdade é 

entendida como resultado de um processo de 

mediações da Ideia, que independe de toda e 

qualquer determinação real. É um desdobrar 

da consciência pura numa metamorfose 

contraditória, que tende sempre a retornar a 

si mesma. 

Ao criticar o sistema de Hegel, o qual 

está calcado na pura especulação, Feuerbach 

descarta o pressuposto principal de toda a 

filosofia especulativa. Erige como método 

de sua nova filosofia a inversão do que 

caracterizava até então a especulação. Se em 
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Hegel o pensamento é o sujeito, e o real 

passa a ser predicado, então: “Temos apenas 

de fazer sempre do predicado o sujeito e 

fazer do sujeito o objecto e princípio – 

portanto, inverter apenas a filosofia 

especulativa de maneira a termos a verdade 

desvelada, a verdade pura e nua” 

(FEUERBACH, 1988, p. 2, grifos do autor). 

A crítica feuerbachiana, por ser 

direcionada a Hegel, também vai contra as 

demais teorias dos jovens hegelianos. Pois, 

para esses, o pressuposto hegeliano da 

determinação do real por meio da 

consciência é aceito sem contestação. De 

modo que a nova filosofia elaborada por 

Feuerbach, cujo método é o inverso do 

ideário abstrato de Hegel, é um ataque 

aberto a toda forma de especulação. 

Feuerbach é muito claro na sua 

oposição à tradição filosófica alemã: 

 

O caminho até agora seguido pela 

filosofia especulativa, do abstracto para o 

concreto, do ideal para o real, é um 

caminho invertido. Neste caminho, nunca 

se chega à realidade verdadeira e 

objectiva, mas sempre apenas à 
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realização das suas próprias abstracções 

e, por isso mesmo, nunca à verdadeira 

liberdade do espírito; pois só a intuição 

das coisas e dos seres na sua realidade 

objectiva é que liberta e isenta o homem 

de todos os preconceitos. A passagem do 

ideal ao real tem o seu lugar apenas na 

filosofia prática. (1988, p. 8-9, grifos do 

autor). 

 

E continua ele: “A filosofia é o 

conhecimento do que é. Pensar e conhecer 

as coisas e os seres como são – eis a lei 

suprema, a mais elevada tarefa da filosofia 

[...]. O ser, com que a filosofia começa, não 

se pode separar da consciência nem a 

consciência se pode separar do ser” (1988, 

p. 9). 

Vemos que Feuerbach professa o 

oposto da teoria hegeliana. Sua postulação 

filosófica de que por meio da intuição, dos 

sentidos, tomamos conhecimento da 

essência imediata das coisas, é, sem dúvida, 

um rompimento com o idealismo. 

Contudo, mesmo com essa mudança 

em relação a toda tradição especulativa que 

marca os filósofos alemães, Feuerbach ainda 

permanece nos marcos do que sempre se pôs 
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a combater, o idealismo. Toda a sua 

construção teórica, que gira em volta de uma 

filosofia que tem como premissa a natureza, 

o gênero, desemboca também numa 

constatação especulativa. Mesmo que tal 

desenlace não seja proposital, sua “nova 

filosofia” está fadada a cair na mais pura 

abstração. Abstração tão criticada por ele.  

Para Feuerbach, a realidade objetiva é 

vista como manifestação da essência 

humana, da natureza humana. O objeto que 

o homem estudará nada mais é que sua 

essência. Temos, então, que ele não faz uma 

identificação entre ser e pensamento 

(pensar). Se assim fizesse, estaria caindo no 

mesmo erro de Hegel: o de fazer da 

realidade (ser) pensamento, e do 

pensamento, realidade. A identidade que ele 

faz é entre sujeito e objeto. De modo que o 

conhecimento do objeto, objeto entendido 

como manifestação da essência humana, da 

sua natureza, do gênero, é o conhecimento 

do mundo, o conhecer de si do próprio 

sujeito. 

É importante destacar que Feuerbach 

não nos diz como surge essa essência 
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humana que se manifesta em objeto. Toma-a 

como algo dado. Acaba preconizando “uma 

harmonia utópica entre homem e 

natureza”49, em que o mundo é visto de 

maneira naturalizada e idealizada, faltando 

uma explicação que tome o real como fato 

para a constatação das mistificações. Seu 

ponto de partida é o pressuposto de toda a 

filosofia política clássica moderna e da 

economia política, a saber, o indivíduo tido 

como uma mônada que possuiu uma 

essência a-histórica – e, por isso mesmo, 

idealista, pois não leva o devir histórico em 

consideração, tratando das relações humanas 

a partir de um ponto de vista ideal. Tal 

mônada possuiria todas as qualidades do ser 

social de uma forma a priori.  

Assim, para Feuerbach, o seu 

“conceito de gênero humano resulta 

exclusivamente da somatória dos indivíduos 

naturais, numa universalidade empírica 

apreendida pela consciência” 

(FREDERICO, 2009, p. 33). Disso decorre 

                                                 
49 Artur Morão, em sua apresentação ao livro de 

Feuerbach, Teses provisórias para a Reforma da 

Filosofia. 1988. 
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que para ele “as relações reais entre os 

homens são relações normais, naturais, 

autenticamente humanas. Só a consciência 

está sujeita a alterações e é sob a forma da 

consciência religiosa que elas se tornam 

mais nítidas” (LAPINE, 1983, p. 148). 

A atividade manifesta pelos homens 

não é entendida como atividade humana 

prática e intencional, objetiva e 

transformador, senão como fruto de uma 

“relação social” tida como natural. 

 

Feuerbach quer objetos sensíveis 

[sinnliche Objekte] efetivamente 

diferenciados dos objetos do pensamento, 

mas ele não apreende a própria atividade 

humana como atividade objetiva 

[gegenständliche Tätigkeit]. Razão pela 

qual ele enxerga, n’A essência do 

cristianismo, apenas o comportamento 

teórico como autenticamente humano, 

enquanto a prática é apreendida e fixada 

apenas em sua forma de manifestação 

judaica, suja. Ele não entende, por isso, o 



- 122 - 

significado da atividade “revolucionária”, 

“prático-crítica.”50 

 

As relações sociais são, para 

Feuerbach, interações sociais promovidas 

pelo intercâmbio amoroso de uma multidão 

de “indivíduos-genéricos” (“semideuses 

satisfeitos consigo mesmos”). Essa relação 

social amorosa se configura nos marcos de 

uma visão a-histórica do ser social, que 

rejeita a ação humana como atividade 

sensível, “como se entre dois amantes não 

passasse toda a sociedade com seus valores, 

interesses, etc.” (FREDERICO, 2009, p. 

34). 

Feuerbach apreende a realidade como 

intuição51, como objeto sensível. Significa 

                                                 
50 I tese Ad Feuerbach, retirada da edição de A 

Ideologia Alemã, da editora Expressão Popular, 

2009. 
51 Na tradição da filosofia do idealismo clássico 

alemão, intuição é o conhecimento imediato, 

significa a intuição sensível, ou seja, o contato 

imediato com a intensidade, a captura, portanto, 

destas manchas empíricas por um sujeito 

investigador. Intuição é o conhecimento imediato de 

alguém sensivelmente posto. (CHASIN, J. 1988, p. 

49). 
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dizer que o mundo sensível criado pela 

atividade humana nada mais é do que algo 

imediatamente dado sempre em toda e 

qualquer circunstância. Há na sua 

formulação, como na todos os jovens 

hegelianos, a falta do caráter ativo dos 

homens e mulheres no e sobre mundo. Ele é 

incapaz de ver que os homens são o que 

produzem e o modo como produzem. Daí 

que, “como materialista, para Feuerbach a 

história não conta; e quando considera a 

história, não é materialista. Para ele, 

materialismo e história divergem 

completamente” (MARX, K; ENGELS, 

2009). 

Disso decorre que seu materialismo é 

pré-marxiano, não histórico, permanecendo 

idealista, pois vislumbra nas relações entre 

os homens apenas as de amor e amizade, 

sendo essas entendidas de modo mistificado. 

Transforma o homem real em “o Homem”, 

atribuindo-lhe uma essência imutável, em 

que seu ser é, simultaneamente, sua 

essência. O modo de vida de um indivíduo é 

aquilo em que sua essência se sente 
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satisfeita, e todo acidente é entendido como 

algo inevitável. 

 

2.2.3 Max Stirner 

 

A forma como os jovens hegelianos 

bradavam suas ideias era uma das 

características que os marcava. Por suas 

frases de efeito, receberam eles o nome de 

“verbalistas”. Entre os “jovens” de que aqui 

realizamos uma apresentação mínima, Max 

Stirner é o que com maior veemência 

descarrega sua força verbal. 

Erroneamente nomeado como 

anarquista, e com uma adjetivação mais 

monstruosa ainda de anarcoindividualista, 

esse jovem hegeliano que todos conhecem 

por Max Stirner – pseudônimo de Johann 

Caspar Schmidt (1806-1856) – era um 

pacato e apático professor da Academia para 

Moças de Madame Gropius.  

Assim como os demais 

Junghegelianer, Stirner frequentou o 

Hippel’s Weinstube, café em que os 

rebeldes do pensamento se reuniam. É no 

convívio efervescente com os outros jovens 
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intelectuais que o ego de Schmidt irá 

irromper. 

Num período curto, surge Stirner, que 

assim como Feuerbach, tenta através de uma 

crítica do hegelianismo edificar todo um 

sistema filosófico que tem por fundamento e 

meta “o Único” em sua rebelião contra tudo 

que vise cindir a sua singularidade. 

 

Stirner estava decidido a destruir não 

apenas as crenças religiosas, mas toda a 

doutrina social, política e filosófica, pois 

julgava que ao colocar qualquer coisa fora 

do indivíduo – fosse ela um princípio 

absoluto, um partido ou mesmo uma 

abstração coletiva como homem –, 

parecia-lhe estar começando mais uma 

vez todo o processo religioso. 

(WOODCOCK, 2003, p. 110). 

 

Para Stirner, cada indivíduo é 

entendido como um ser único, que não pode 

ser definido por qualquer abstração 

generalizante que tente homogeneizar o que 

por essência é diferente, singular. Dessa 

maneira, ele vê no Estado e na sociedade os 

inimigos que usurpam as forças dos homens 

em prol de uma coletividade que congela os 
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atos e as forças de cada homem e mulher, 

subordinando cada ser particular a um todo 

estático. 

 

Para o Estado, é indispensável que 

ninguém tenha uma vontade própria. Se 

alguns a possuíssem, seria preciso excluí-

los ou bani-los. Se todos a possuíssem, o 

estado acabaria. (STIRNER apud 

WOODCOCK, 2003, p. 113). 

 

Assim como os demais jovens 

hegelianos, Stirner visa com sua teoria 

superar o estado atual em que se encontra a 

Alemanha. Marcada por um Estado que tem 

no cristianismo o seu invólucro ideológico-

político, ele quer abolir essa alienação 

religiosa52 – a qual imagina ser a raiz do 

verdadeiro problema da sociedade –, 

superando a religião por meio do 

afloramento da vontade, da força, que cada 

indivíduo tem em sua “unicidade”. De modo 

                                                 
52 “Stirner investe contra toda tentativa de atribuir à 

vida do indivíduo um sentido que a transcendesse e 

que pretendesse representar suas necessidades, 

exigências, direitos e até mesmo sua imagem.” 

(VOLPI, F., O Niilismo. São Paulo, ed. Loyola, 

1999, p. 33). 
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que os homens e mulheres não mais 

estariam aptos a se subordinar às vontades 

que lhes são impostas.  

Como os demais hegelianos, sejam 

esses de esquerda ou de direita, Stirner vê 

nas ideias o real problema do mundo. 

Acabando com a alienação maior, a religião, 

que tem seus tentáculos por todas as 

diversas particularidades – política (Estado), 

filosofia, arte, etc. – e que perpassa toda a 

sociedade, os homens estariam libertos para 

desfrutar das suas forças inatas, que estão 

cerceadas. 

Perfaz o mesmo percurso do 

idealismo. Seu arcabouço de um ser que tem 

por fundamento somente a si próprio, o qual 

independe dos outros homens, é o ponto de 

partida de todo o a-historicismo que marca a 

tradição moderna, tanto na política como na 

economia política. Não existe a história em 

Stirner, ou seja, o processo de construção 

dos homens na relação intransponível destes 

entre si e a natureza. Há apenas uma guerra 
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de todos contra todos53 – que por sinal não 

constrói nada. 

Com a postulação do “Único”, do ego 

e o que a ele pertence, sein Eigentum, 

Stirner nada mais faz do que reproduzir em 

termos filosóficos “refinados” as relações 

sociais capitalistas. Pensa que ao formular 

um arcabouço sobre esse “ser”, o Único, o 

Egoísta e seu egoísmo, está a construir algo 

que supera as reais relações dos homens 

concretos, de carne e osso. Ele, no entanto, 

não consegue ver seu “Único” é a expressão 

do individualismo burguês; que esse ser não 

está, como imagina, para além dessa forma 

de sociabilidade que é o capitalismo. Stirner 

não vê que sua teorização sobre o Único é 

uma representação das relações sociais 

regidas pelo capital, traduzidas por ele em 

termos filosóficos.54 

                                                 
53 A história para ele é a naturalização da máxima 

burguesa. 
54 Para Marx e Engels, Stirner era, grosso modo, 

representação da pequena burguesia alemã. A 

importância dele deriva de ter criticado Feuerbach, 

como pode ser visto na “Carta de Engels a Marx por 

ocasião do lançamento do O único e sua 

propriedade” de 19.11.1844: “Stirner tem razão ao 
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2.3 Uns mais iguais que os outros 

 

Após essa exposição sobre o que 

pensavam os jovens hegelianos, podemos 

concluir que todos eles – Bauer, Feuerbach e 

Stirner –, cada um à sua maneira, são “uns 

mais iguais que os outros”55. 

Todos eles trilharam, à sua maneira, 

tentativas de superação da ordem vigente 

por meio de ideias “radicais”. Todos 

apontaram, de alguma maneira, soluções 

para a situação de atraso em que estava 

inserida a Alemanha. Contudo, suas 

propostas de mudança não vislumbravam tal 

                                                                         
rechaçar ‘o homem’ de Feuerbach, ao menos, o 

homem da essência do cristianismo; o homem de 

Feuerbach é derivado de Deus, Feuerbach chegou ao 

homem a partir de Deus e assim o homem é ainda 

coroado com uma aura teológica da abstração. O 

verdadeiro caminho para chegar ao homem se dá às 

avessas. Temos de partir do Eu, do indivíduo 

empírico, encarnado, para não nos afundarmos, como 

Stirner, na internalidade (drin), mas para, a partir daí, 

nos elevarmos até o homem. ‘O homem’ é sempre 

uma forma assombrada enquanto não tem sua base 

no homem empírico.” (III.1/252; 27/11). 
55 Trecho da música “Ninguém = ninguém” do CD 

“GESSINGER, LICKS & MALTZ”, da banda 

Engenheiros do Hawaii. 

http://cliquemusic.uol.com.br/discos/ver/gessinger--licks---maltz
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realização a partir de uma força social 

material – de uma determinada classe ou 

aliança de classes ou frações. Por não haver 

homens e mulheres56 em luta, desferindo 

golpes em nome do “progresso”, como 

ocorrera na França e na Inglaterra, ficou a 

cargo dos ideólogos alemães a árdua tarefa 

de combater no plano, também ideológico, 

as forças estruturais de atraso da sociedade 

alemã. 

Por falta da força material, coube aos 

jovens hegelianos colocar em marcha a 

força do pensamento. Suas ideações em 

nada mudaram o mundo concreto. Suas 

ideias de progresso não se concretizaram. 

Não porque não fossem ideias progressistas, 

mas porque ideias não movem montanhas. 

                                                 
56 Não estamos insinuando que na Alemanha não 

houvesse atores em luta real contra a monarquia 

absolutista. Simplesmente estamos dizendo que até o 

momento, 1845-46, essas ações não eram ações de 

abalo à ordem anacrônica que vigorava no 

fragmentado solo alemão. Só por volta de 1847 é que 

irromperam forças que, mais tarde, em 1848, 

resultaram num rol de explosões revolucionárias por 

todo o território, não só da Alemanha, mas em toda a 

Europa.  
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Como assinalamos neste capítulo e no 

primeiro, o contexto histórico que propiciou 

o surgimento dos jovens hegelianos era por 

demais contraditório. Contexto que fez com 

que esses pensadores alemães vissem na 

força das ideias a propulsora do mundo. 

O que há de característico entre Bauer, 

Feuerbach e Stirner é o fato de pensarem 

que as ideias mudam o mundo. Bauer, a seu 

modo, pensou que a mudança na forma de 

pensar o mundo misticamente – vista no 

invólucro ideológico da monarquia 

absolutista marcada pelo cristianismo – para 

uma forma de “consciência crítico-

científica” poderia alterar as relações de 

atraso que marcavam a sociedade alemã. 

Feuerbach, que criticou veementemente a 

filosofia especulativa, vindo mesmo a 

propor uma nova filosofia, dizia que as 

mudanças operadas no mundo se davam 

devido às relações amorosas, ou seja, às 

relações de afeto (o amor ou a amizade). O 

que em outros autores (economistas 

políticos e filósofos políticos liberais 

clássicos modernos) pode ser entendido 

como mudanças no âmbito da política, de 
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modo que a propriedade privada que é 

entendida como algo inerente à natureza 

humana não pode ser superada. Max Stirner, 

que almejou destruir as forças alienadoras 

da religião, tidas como as reais forças de 

atraso e degradação dos homens, forjou um 

homem novo, além do humano, o “Único”. 

Esse ser imaginário era – segundo ele – a 

solução para a superação do estado de coisas 

vigentes na Alemanha. O único capaz de 

tomar em suas mãos as forças de 

transformação da realidade. 

Vemos, pois, que tanto Bauer como 

Feuerbach, e também Stirner, entenderam as 

relações humanas de maneira idealizada. Em 

suas elucubrações filosóficas, fizeram eles 

abstração das reais relações dos homens e 

mulheres nos seus processos de se tornarem 

o que são. Em nenhum momento viram nas 

ações concretas dos indivíduos as únicas 

forças capazes de mudar a realidade, seja 

essa alemã ou não. Nenhum desses autores 

rompeu o marco dos limites filosóficos da 

economia política. Entenderam os homens e 

mulheres como átomos isolados (mônadas) 

que independem uns dos outros e que já 
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nascem humanos, ou seja, já possuem os 

atributos que só por meio das relações dos 

indivíduos entre si e com a natureza são 

construídos, como é o caso da razão, do 

amor, da filosofia, da moral, da religião etc. 

Esses pensadores entenderam a história 

como um vir-a-ser das ideias, um 

movimento de evolução e involução dos 

conceitos (ideias).  

Essa primazia das ideias sobre a ação 

(atividade sensível57) dos homens e 

mulheres que configura o vir-a-ser do 

mundanidade turvou os olhos desses 

filósofos para um entendimento de como se 

opera a realidade. Essa incompreensão 

configurou a concepção idealista da história 

que esses filósofos tinham como ponto de 

partida em suas teorias. 

É em confronto e em resposta a essa 

maneira de entender o mundo de forma 

idealista, sem levar em consideração como 

realmente as coisas ocorrem, que Marx e 

Engels irão expor na AIA tanto uma nova 

                                                 
57 No próximo capítulo iremos tratar dessa questão da 

atividade sensível, essa ação criadora do mundo dos 

homens. 
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concepção, visão de mundo 

(Weltanschauung), assentada nos homens e 

mulheres reais, no processo de vida dos 

homens, como uma concepção 

metodológica radicalmente diferente das até 

então desenvolvidas.58 

 

                                                 
58 Não iremos abordar nesta introdução a concepção 

metodológica desenvolvida pelos jovens Marx e 

Engels. Uma exposição sobre tal tema pode ser 

encontrada no livro Método científico: uma 

abordagem ontológica, do filósofo marxista Ivo 

Tonet. 
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DA TERRA AO CÉU: A 

CONCEPÇÃO MATERIALISTA 

DA HISTÓRIA 

 
Para Hegel 

 

O Humano molda a História 
E a História o abraça 

Da terra vem a memória 
Em argila, ferro, pedra, brasa 
Pouco importa se o sabemos 

O fato é que a fazemos 
Na labuta, na troca, na luta 

O próprio Humano talhamos 
Com fraternidade ou na disputa 

Ainda o des-Humano fabricamos 

(Pablo Tamborini) 
 

Um dos aspectos centrais ou um ponto 

de partida importante que atravessa a obra 

AIA é o fato de que, para seus autores, toda a 

filosofia – até o período de elaboração de 

AIA e mesmo das Teses Ad Feuerbach – 

partiu sempre, em suas análises, “do céu à 

terra”). Ou melhor, partiu sempre da 

“Ideia”, das representações tomadas de 

forma autônoma, como pressuposto de toda 

abordagem dos reais problemas dos homens. 

De modo que todas as questões levantadas e 



- 136 - 

as respostas dadas que partiram do “céu” e 

mesmo da “Ideia” não tiveram êxito algum 

em seus apontamentos para a superação do 

estado de coisas vigentes (na Alemanha). 

Assim, a ideologia dos filósofos alemães, 

segundo Marx e Engels, não pôde apontar 

explicações plausíveis para os problemas 

político-sociais. 

Parece-nos que nas páginas de AIA 

encontra-se algo singular para a tradição 

filosófica. Um novo registro de 

compreensão de mundo e de formulação 

metodológica foi direta e inteiramente 

exposto ali. No presente capítulo, atemo-nos 

à parte deste registro vinculada à 

compreensão ou visão de mundo 

(Weltanschauung). Ainda que seja uma 

separação arbitrária dividir compreensão e 

método, faz-se essencial para a apresentação 

das ideias dos autores. 

Como forma de iniciar nossa 

apresentação, podemos dizer que a máxima 

filosófica de sempre partir dos homens e 

mulheres “reais” e “concretos” em seu 

processo de vida material é um dos marcos 

centrais de ruptura da tradição de 
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pensamento inaugurada pelos ainda jovens 

Marx e Engels, que é desenvolvida em AIA 

numa contraposição ao pensamento idealista 

da esquerda hegeliana. Segundo a 

formulação marxiana, tem-se, pois, que ao 

invés de fazermos uma descida do “céu à 

terra”, devemos fazer o processo no sentido 

inverso, tomando como ponto de partida “da 

terra para céu” (von der Erde zum Himmel). 

Isso significa dizer que toda e qualquer 

elucubração filosófica que não leve em 

conta as imbricações do processo de vida 

dos homens e mulheres como chave de 

explicação para qualquer investigação está 

fadada ao idealismo. 

No capítulo anterior, vimos que a 

filosofia clássica alemã, representada nas 

pessoas dos jovens hegelianos, não 

ultrapassou os marcos do idealismo (Stirner 

e Bauer) nem os marcos do empiricismo 

abstrato-idealista (Feuerbach). Tal sintoma 

tem suas raízes na dependência desses 

filósofos em relação a seu mestre, Hegel, o 

que seria o mesmo que dizer, com outras 

palavras, que o ponto de partida deles é 

problemático.  
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Em sua monumental obra, Hegel 

edificou todo um sistema que pudesse 

resolver os grandes problemas que até então 

pairavam no ar da especulação filosófica. 

Seu sistema filosófico tentou resolver algo 

que tirou o sono dos grandes pensadores: 

como se dá a relação entre [“mundo”] ideal 

e [“mundo”] real. Sua [re]solução foi a de 

que o [mundo] real é uma manifestação da 

Ideia Absoluta (die absolute Idee). Sua frase 

emblemática atesta sua teoria: o real é 

racional e o racional é real.  

O movimento dialético do real é 

logicizado em suas argumentações, sem que 

com isso haja uma negação do real. À 

diferença de Kant, Hegel não apresenta o 

mundo e as possibilidades de conhecimento 

deste na pessoa do “Ego transcendental”. 

Para Hegel, a compreensão do mundo se dá 

pela captura do processo dialético 

(movimento do Conceito em sua relação 

ideal/real), ou seja, passa pelo entendimento 

de que tanto ideal e real, como sujeito e 

objeto, são momentos de uma mesma 

unidade que se configura na Ideia, no 

Espírito Absoluto. 
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A dependência que esses filósofos 

mantiveram para com Hegel é tratada por 

Marx e Engels em AIA da seguinte maneira: 

 

A crítica alemã não abandonou, até os 

seus esforços mais recentes, o terreno da 

filosofia. Longe de examinar as suas 

premissas filosóficas gerais, as questões 

saíram todas do terreno de um sistema 

filosófico determinado, o de Hegel. Não 

apenas nas suas respostas, mas já nas 

próprias questões estava uma 

mistificação. Essa dependência de Hegel é 

a razão pela qual nenhum desses críticos 

mais recentes tentou sequer uma crítica 

ampla do sistema de Hegel, por mais que 

cada um deles afirme estar além de Hegel. 

(2009, p. 21). 

 

Essa referida dependência ao 

pensamento de Hegel e o contexto histórico 

de “Miséria Alemã” que a propiciou são 

elementos-chaves para a compreensão do 

que podemos chamar de concepção/visão 

idealista da história (idealistische 
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Geschichtsanschauung)59, desenvolvida 

pelos jovens ideólogos alemães.  

Em AIA é feita uma contraposição a 

essa visão idealista das relações sociais. Por 

isso nos parece apropriado apresentar o que 

é essa concepção idealista como forma de 

melhor entender o que seria a 

concepção/visão materialista da história60 

elaborada por Marx e Engels.  

 

                                                 
59 É importante destacar que Marx e Engels usam em 

alemão, literalmente, a expressão “idealistische 

Geschichtsanschauung”, a qual pode ser traduzida 

por “concepção/visão idealista da história” 

(idealistische Geschichtsanschauung). 
60 É importante esclarecer que não encontramos no 

original em alemão, nas páginas de AIA, a expressão 

“concepção/visão materialista da história” em 

sentido restrito. No original alemão vemos Marx e 

Engels usar expressões como “geschichtliche 

Auffassung” (concepção histórica); “materialistischer 

Zusammenhang der Menschen untereinander” 

(relação material dos humanos entre si); 

“Geschichtsauffassung” (concepção histórica), e 

tantas outras expressões que apontam para a 

compreensão de uma concepção materialista da 

história em oposição à “concepção/visão idealista da 

história” (idealistische Geschichtsanschauung). 
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3.1 considerações acerca da concepção idealista 

da história 

 

O idealismo se configura como uma 

corrente filosófica que vê nas ideias, nas 

representações, nos conceitos, nas formas 

puras, as estruturas reais que dão 

fundamento ao mundo. Desse modo de ver 

as coisas, as ideias precedem e 

fundamentam ontologicamente o mundo dos 

homens. Ou seja, são tidas como o 

fundamento primeiro que dá coesão à 

realidade. São, portanto, o que sempre 

existiu e pode mesmo existir sem os 

homens61. Segundo o pensador José Chasin, 

“o idealismo desenvolve abstratamente a 

atividade identificando-a ao movimento da 

razão. Sob várias formas, o idealismo em 

filosofia efetivamente tem feito esta 

identificação: atividade é atividade da 

razão” (CHASIN, J., 1988, p. 54). 

A essa regência das ideias sobre o 

mundo liga-se outra afirmação tão cara ao 

                                                 
61 O mundo das formas; Deus; as categorias a priori; 

o Espírito Absoluto; a vontade de potência; e tantas 

outras ideias. 
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idealismo: a de que a atividade por 

excelência humana é a atividade 

especulativa. Se, pois, as ideias dominam e 

são as fontes norteadoras da existência do 

mundo, nada mais digno do que se dedicar 

ao “trabalho puro” da consciência, que visa 

ao entendimento da funcionalidade do 

mundo. 

Dessas constatações – de que as ideias 

são o fundamento último do real e que a 

verdadeira atividade é a da consciência – 

não seria uma consequência discrepante 

afirmar que sempre, em todos os momentos 

da história, as ideias dominaram e 

controlaram a vida dos homens. Dito de 

outra forma: a história nada mais seria do 

que o movimento das ideias em suas 

sucessivas fases de desenvolvimento – seja 

de retrocesso ou de avanço. 

Nesse sentido, seguindo as 

considerações expostas em AIA, podemos 

dizer que a concepção idealista da história 

seria, pois, aquela que vê a história como 

um processo de desenvolvimento contínuo 

de aperfeiçoamento das ideias, sendo o 

desenrolar sucessivo das várias ideias em 
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sua evolução ideo-histórica (a-histórica). De 

modo que seriam as ideias o cerne da 

questão no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos homens e mulheres. 

Estas se transformando, transformar-se-iam 

os indivíduos e o mundo. O papel ativo, de 

sujeito, é atribuído à consciência, às 

representações – enfim, à Ideia. 

Essa concepção, em toda a sua 

estruturação, faz abstração das reais relações 

dos indivíduos em seu processo de tornar-se 

humano. Daí os jovens Marx e Engels 

afirmarem que os idealistas alemães 

devaneiam ao falar das “representações” que 

pairam no ar e que, no entanto, não 

representam algo de real.  

Sem levar em consideração o que são 

os indivíduos e como eles organizam sua 

vida, dão-se rédeas soltas ao pensamento, 

deixando-o a voar tresloucadamente. 

 

Uma vez separadas as ideias dominantes 

dos indivíduos dominantes, e sobretudo 

das relações decorrentes de uma dada fase 

do modo de produção, e atingido assim o 

resultado de que na história dominam 

sempre as ideias, é muito fácil abstrair 
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dessas várias ideias “a ideia”, a Ideia etc., 

como aquilo que domina na história e, 

desse modo, entender todas as diferentes 

ideias e conceitos como 

“autodeterminações” do conceito de 

Homem, do Homem tal como 

representado, da essência do homem, do 

Homem. Foi o que fez a filosofia 

especulativa. (MARX, K. & ENGELS, 

2009, p. 70). 

 

É assim que podemos caracterizar o 

idealismo, e mais especificamente, a 

concepção idealista da história.  

 

3.2 Mundanidade: braços pernas, cabeças e 

mãos 

 

Os idealistas alemães viram na força 

da razão, das ideias, o centro propulsor de 

toda a história. Partiram sempre de 

abstrações que de modo algum tinham como 

fundamento os homens concretos, de carne e 

osso. A essa forma de entender as relações 

sociais, Marx e Engels contrapõem o que 

chamamos de concepção materialista da 

história, ou seja, uma subida “da terra ao 

céu”. 
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Diferentemente da tradição filosófica 

idealista, Marx e Engels não partem de 

pressupostos de como deveriam ser os 

homens em suas relações. Não submetem os 

homens reais a paradigmas que devem ser 

alcançados. Não alçam voos especulativos 

sobre uma realidade também especulativa, 

ou seja, não criam situações históricas ideais 

e a essas situações tentam dar uma resposta 

mais especulativa ainda – como é o caso da 

tradição liberal caracterizada por seus 

filósofos políticos “a-históricos”62. Em 

nenhum momento Marx e Engels procedem, 

em suas análises, a uma tentativa de adequar 

a realidade à especulação. 

                                                 
62 “Não nos desloquemos, como [faz] o economista 

nacional quando quer esclarecer [algo], a um estado 

primitivo imaginário. Um tal estado primitivo nada 

explica. Ele simplesmente empurra a questão para 

uma região nebulosa, cinzenta. Supõe na forma do 

fato (Tatsache), do acontecimento, aquilo que deve 

deduzir, notadamente a relação necessária entre duas 

coisas, por exemplo entre divisão do trabalho e troca. 

Assim o teólogo explica a origem do mal pelo pecado 

original (Sündenfall), isto é, supõe como um fato 

dado e acabado, na forma da história, o que deve 

explicar.” (MARX, K., 2008, p. 80). 
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Essa maneira de analisar a realidade 

sem levar em consideração o mundo como 

ele realmente é, foi o que caracterizou toda a 

tradição filosófica em suas diversas 

correntes: idealistas/racionalistas ou 

materialistas/empiristas63. No fim das 

contas, todas essas correntes fizeram – e 

ainda fazem – abstrações de como se dão as 

relações dos indivíduos entre si e com a 

natureza. Por um lado, a tradição filosófica 

idealista caracterizou-se por dar crédito à 

atividade do pensamento, vendo nela a 

atividade verdadeiramente humana, de 

forma que a única atividade possível seria a 

do movimento da razão, das ideias. A ação 

                                                 
63 Partimos do pressuposto de que idealistas e 

racionalistas, assim como materialistas e empiristas, 

fazem parte de um mesmo conjunto, mesmo com 

algumas diferenças pontuais. Do mesmo modo, 

vemos nessas correntes um “desemboque”, um 

“desaguamento”, no mar do idealismo. Pois, todos 

seus representantes filosóficos tenderam a imputar à 

realidade elucubrações que não levavam em conta os 

homens como esses realmente são. Mas fizeram 

especulações tanto a respeito dos indivíduos, como 

também da relação desses com a natureza e deles 

entre si. Por essas razões é que iremos trabalhar aqui 

apenas com os termos “idealistas” e “materialistas”. 
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dos homens no mundo era caracterizada de 

maneira suja e vil, sem valor humano. Por 

outro lado, a tradição filosófica materialista 

(mecanicista) vê unicamente a matéria como 

o ponto de partida de toda e qualquer 

possibilidade de conhecimento verdadeiro.  

A realidade social é entendida como 

algo dado naturalmente, do mesmo modo 

sempre, de modo que homens e mulheres 

não possuem ação sobre os acontecimentos 

essenciais da sociedade, podendo agir 

simplesmente no campo “político” ou no 

“amoroso”, por exemplo, sem que, no 

entanto, mudem a realidade na qual estão 

inseridos. A consciência humana, a razão, 

mais uma vez é postulada nessa forma de 

considerar as coisas como um 

atributo/propriedade do homem. Só que, à 

diferença dos idealistas, para os 

materialistas (mecanicistas e positivistas) a 

razão (subjetividade) não seria nada mais do 

que o reflexo puramente mecânico do real.  

Essa “disputa” filosófica entre 

idealistas e materialistas marcou toda a 

tradição filosófica até Marx e Engels. 

Contudo, parece-nos que foram estes 
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últimos que conseguiram entender que a 

realidade social, mundanidade, é um 

produto da ação dos próprios homens e 

mulheres; e que subjetividade e objetividade 

são compósitos de um mesmo processo 

homogeneizador (trabalho) “de nexos 

causais não homogêneos da realidade”.64 

Trata-se de um elemento de 

explicação para que ambos, Marx e Engels, 

conseguissem efetuar uma análise que 

possibilitasse alcançar a raiz do ser social – 

análise essa que chegasse até o fundamento 

da sociedade, compreendendo-a como 

construção dos próprios indivíduos nas suas 

relações de produção para a satisfação de 

suas necessidades –, devido ao 

desenvolvimento e maturidade que o ser 

social havia alcançado, ou seja, devido ao 

fato de a sociedade “se apresentar” como 

plenamente social, como um constructo dos 

próprios homens e mulheres.  

Foi por meio da Revolução Industrial 

e da Revolução Francesa que ficou posta 

essa possibilidade de compreensão aos 

                                                 
64 LUKÁCS, Trabalho, p. 17. 
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jovens Marx e Engels. A partir dessa 

primeira revolução, estava dada a 

possibilidade de entender que a miséria não 

era uma questão natural ou divina, senão um 

problema que correspondia a uma 

determinada forma da sociedade, a uma 

determinada forma de como estão homens e 

mulheres organizados no seio de um 

determinado modo de produção. De modo 

que, se a desigualdade não é algo natural, 

mas uma construção dos indivíduos, é 

possível que eles mesmos operem uma 

mudança no que diz respeito a essa 

desigualdade.  

Resta dada a possibilidade para os 

indivíduos, no plano do pensar, de que eles 

são os sujeitos ativos no mundo e podem 

operar transformações radicais na maneira 

como o mundo está organizado. A segunda 

dessas revoluções veio definitivamente 

expor que são homens e mulheres os 

verdadeiros agentes de transformação no 

mundo e não as ideias ou os conceitos. Isso 

significava que assim como não há nada de 

divino em um rei, tampouco haveria uma 

“eternidade harmônica” no universo, na qual 
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todos indivíduos possuíssem uma 

predestinação divina a viver como destino. 

Com a Revolução Industrial vê-se que 

a sociedade é uma construção humana; e 

com a Revolução Francesa tem-se a 

confirmação de que os homens a fazem e 

que por isso mesmo podem mudá-la.  

Marx e Engels partem deste solo 

histórico para chegar à compreensão de que 

a história não é um vir-a-ser do 

pensamento; pelo contrário, é um devir 

posto pela ação dos indivíduos no mundo. 

Na obra AIA, encontramos a exposição 

desta compreensão da história enquanto 

construção dos indivíduos em seu processo 

de autoconstrução. Porém, seria um erro 

pensar que nessa mesma obra estejam 

contidos e desenvolvidos os conceitos com 

que mais tarde Marx e Engels irão esmiuçar 

o assunto. No entanto, é somente aqui – 

nesta obra – que iremos encontrar ambos os 

autores dissertando com maior dedicação a 

respeito dessa problemática – a história – de 

forma mais abrangente. O que é feito num 

embate contra os jovens hegelianos, para os 

quais a história, assim como para seu mestre 



- 151 - 

(Hegel), é o desenvolvimento das ideias, ou 

mesmo um mapa no qual se procuram em 

seus diversos pontos as “ideias malucas 

como ‘Homem-Deus’, ‘o Homem’ etc.”, 

como se “tivessem alguma vez presidido a 

cada uma das épocas da história” (MARX & 

ENGELS, 2009, p. 62). 

 

3.3 O devir do tornar-se humano 

 

Diferentemente dos pensadores jovens 

hegelianos, Marx e Engels apresentam uma 

nova concepção de história, na qual não é 

tomado como ponto de partido o “céu” e que 

“não explica a práxis a partir da ideia”, mas 

o inverso: 

 

Ao contrário da visão idealista da história, 

não tem de procurar em todos os períodos 

uma categoria, pois permanece 

constantemente no solo histórico; não 

explica a práxis a partir da ideia, explica 

as formações ideais a partir da práxis 

material, e chega, em consequência disso, 

ao resultado de que todas as formas e 

produtos da consciência podem ser 

resolvidos, não pela crítica espiritual, pela 

dissolução na “Consciência de Si” ou pela 
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transformação em “fantasmas”, 

“espectros”, “visões” etc., mas apenas 

pela subversão prática das relações sociais 

reais de que derivam essas fantasias 

idealistas [...]. (MARX & ENGELS, 

2009, p. 58). 

 

Segundo as considerações expostas 

em AIA, a partir visão idealista (idealistische 

Sicht) toda a história nada mais seria que 

um movimento e desenvolvimento de ideias. 

Com Marx e Engels dá-se uma guinada na 

forma de compreender o mundo. A 

genialidade de ambos não está no fato de 

eles elaborarem todo um arcabouço pronto e 

acabado, na forma de um sistema filosófico 

que enquadre o mundo nas entrelinhas de 

uma elaboração lógica – como fora o que 

Hegel fez. A genialidade, no caso deles, está 

no que pode parecer mais simples, a saber, 

no fato de desenvolver uma concepção que 

toma os indivíduos em suas condições de 

existência como ponto de partida; condições 

que têm de produzir e reproduzir 

diariamente para, então, permanecerem 

vivos.  
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Muitas das correntes filosóficas, em 

suas grandes elaborações sistemáticas, 

parecem ter como ponto de partida 

abstrações desligadas das contradições do 

processo de vida real dos homens e 

mulheres. E mesmo que uma ou outra 

corrente tenha tomado como ponto de 

partida os homens e mulheres, estes foram 

sempre “idealizados”. 

Desse modo, podemos dizer que os 

pressupostos (Voraussetzungen) dos quais 

Marx e Engels partem para a elaboração 

teórica65 da concepção materialista da 

história não são, de maneira alguma, 

arbitrários. 

 

                                                 
65 “[...] na perspectiva marxiana, teoria não é de 

modo algum uma construção meramente ideal. 

Teoria é sempre o resultado do esforço de reprodução 

intelectual do processo real, sendo evidente que a 

primeira nunca esgota o segundo. Assim, a boa teoria 

é aquela que captura o objeto na sua integralidade 

(observe-se que integralidade não quer dizer 

totalidade), o que implica tomá-lo como uma 

totalidade, incluindo a relação entre essência e 

fenômeno e entre o seu modo presente de ser e 

possibilidades futuras.” (TONET, I. SOCIALISMO: 

obstáculos a uma discussão. 2009, p. 2-3). 
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Os pressupostos66 com que começamos 

não são arbitrários, não são dogmas, são 

premissas reais, e deles só na imaginação 

se pode abstrair. São os indivíduos reais, a 

sua ação e as suas condições materiais de 

vida, tanto as que encontraram quanto as 

que produziram pela sua própria ação. 

Essas premissas são, portanto, 

constatáveis de um modo puramente 

empírico. (2009, p. 23-24). 

 

Vemos aqui que não são tomados 

como ponto de partida categorias como “Ser 

Supremo”, “Fantasmas”, “Conceito” ou 

mesmo “O Homem”. Isso se deve ao fato de 

que, se assim tivessem procedido, também 

teriam caído no idealismo e, por 

conseguinte, acabariam fazendo da história 

uma mera arbitrariedade. Esse pequeno 

trecho, que sinaliza o ponto de partida da 

concepção materialista da história, não é 

um dogma. E, se o fosse, para pesar dos 

idealistas, seria o “dogma” do real.  

Para que haja história é necessário que 

haja homens e mulheres – de carne e osso – 

                                                 
66 Na tradução original por nós utilizada está a 

palavra premissa. Aqui optamos, à luz do original 

alemão, por usar a palavra “pressupostos”. 
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vivos, a fim de que possam fazê-la. “O 

primeiro fato a constatar é, portanto, a 

organização corpórea desses indivíduos e a 

relação por isso existente com o resto da 

natureza” (MARX & ENGELS, 2009, p. 

24). 

Dito isso, temos o seguinte: para que 

haja história, deve-se ter “forçosamente” 

homens e mulheres vivos para fazê-la; e 

mais, que eles e elas estão necessariamente 

ligados uns aos outros por determinada 

relação, “organização corpórea” 

(körperliche Organisation), que não só os 

une entre si mesmos, como também os 

coloca numa relação de dependência 

recíproca para com a natureza. 

É partindo das relações dos indivíduos 

entre si e com a natureza que se pode 

entender o que eles são. Pode-se diferenciá-

los de todos os demais animais pelo que se 

queira imaginar, como pelo fato de os 

primeiros possuírem religião, razão, 

filosofia, política etc. Contudo, “eles 

começam a distinguir-se dos animais assim 

que começam a produzir os meios de 

subsistência, passo esse que é requerido pela 
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sua organização corpórea” (IDEM, 2009, p. 

24). 

O que caracteriza os homens e 

mulheres enquanto humanos e os coloca 

num nível superior de ser, diferente dos 

demais animais, é o fato de que eles devem 

transformar conscientemente a natureza para 

satisfazer as suas necessidades. “O primeiro 

ato histórico67 desses indivíduos pelo qual se 

distinguem dos animais não é o de 

pensarem, mas o de começarem a produzir 

os seus meios de subsistência” (IBIDEM, 

2009, p. 24/ NT. 14). 

Poderiam alguns pensadores objetar 

aqui com o argumento de que também 

diversos animais transformam a natureza. 

No entanto, deve-se levar em consideração 

que a transformação operada pelos animais 

está marcadamente determinada pela sua 

estrutura biológica. Ou seja, um joão-de-

                                                 
   67 Deve-se entender essa categoria “primeiro ato 

histórico” como equivalente da categoria “trabalho” 

(Arbeit). Pois a ideia de “primeiro ato histórico” pode 

se apresentar de forma ambígua, confundindo sua 

condição de “princípio ontológico” com a de um 

simples “evento” cronológico. 
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barro não pode fazer uma casa com portas e 

janelas e escolher de modo diferenciado, 

todas as vezes que for necessário, ao fazer a 

“mudança do lar”, construir essas portas e 

janelas em lugares diferentes da anterior, 

optando, “à luz da moda”, por quais cores e 

acessórios usará na decoração das suas 

diferentes “casas”. 

O que diferencia o melhor joão-de-

barro do pior pedreiro é que este último 

projeta em sua mente a casa que irá fazer, 

podendo escolher sempre o que irá usar ou 

não para a construção de seu lar. Desse 

modo, “o primeiro ato histórico”, ato que 

configura a diferença radical entre os 

indivíduos e os demais animais, não é uma 

operação determinada biologicamente e que 

tem sempre de se repetir do mesmo modo, 

ou uma operação que se possa determinar de 

maneira arbitrária e que se pode escolher 

como bem quiser68 – “eu acho que é a 

                                                 
68 “Considerando que nos ocupamos do complexo 

concreto da sociabilidade como forma de ser, poder-

se-ia legitimamente perguntar por que, ao tratar deste 

complexo, colocamos o acento exatamente no 

trabalho e lhe atribuímos um lugar tão privilegiado 
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religião”, “eu acho que é a linguagem”, “é o 

amor” etc.  

Tal ato histórico que funda e 

determina os indivíduos enquanto humanos 

é a categoria trabalho (Arbeit), a qual deve 

ser entendida na qualidade de intercâmbio 

entre os indivíduos e a natureza, e que não é 

fruto da arbitrariedade filosófica. 

 

O primeiro ato histórico é, portanto, a 

produção dos meios para a satisfação 

dessas necessidades, a produção da 

                                                                         
no processo e no salto da gênese do ser social. A 

resposta, em termos ontológicos, é mais simples do 

que possa parecer à primeira vista: todas as outras 

categorias desta forma de ser têm já, essencialmente, 

um caráter social; suas propriedades e seus modos de 

operar somente se desdobram no ser social já 

constituído; quaisquer manifestações delas, ainda que 

sejam muito primitivas, pressupõem o salto como já 

acontecido. Somente o trabalho tem, como sua 

essência ontológica, um claro caráter intermediário: 

ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem 

(sociedade) e natureza, tanto inorgânica [utensílio, 

matéria-prima, objeto do trabalho, etc.) como 

orgânica, inter-relação que pode até estar situada em 

pontos determinados da série a que nos referimos, 

mas antes de mais nada assinala a passagem, no 

homem que trabalha, do ser meramente biológico ao 

ser social”. (LUKÁCS, Trabalho, p. 6). 
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própria vida material, e a verdade é que 

esse é um ato histórico, uma condição 

fundamental de toda a história, que ainda 

hoje, tal como há milhares de anos, tem 

de ser realizado dia a dia, hora a hora, 

para ao menos manter os homens vivos. 

(MARX & ENGELS, 2009, p. 40-41). 

 

Marx e Engels são enfáticos quando 

dizem que os pressupostos dos quais partem 

são “constatáveis de um modo puramente 

empírico”, ou seja, “não são arbitrários”, 

mas “pressupostos reais, e deles só na 

imaginação se pode abstrair”. Portanto, é 

levada em consideração a realidade como 

ela é e não como deveria ser. 

É empiricamente constatável que 

indivíduos para estarem vivos têm de comer, 

beber, vestir-se; têm de desenvolver os 

meios necessários à sua subsistência. É 

produzindo tais meios que os homens e 

mulheres se constroem. 

 

Como exteriorizam a sua vida, assim os 

indivíduos o são. Aquilo que eles são 

coincide, portanto, com a sua produção, 

com o que produzem e também com o 

como produzem. Aquilo que os indivíduos 
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são depende, portanto, das condições 

materiais de sua produção. (IDEM, 2009, 

p. 25, grifos dos autores). 

 

Essa produção da existência, também, 

não é de modo algum uma questão de 

“vontade”. Os homens produzem e 

reproduzem os seus meios de subsistência 

(Mittel zur Befriedigung) segundo as 

propriedades desses mesmos meios. 

Segundo as condições por eles já 

encontradas, as quais têm de modificar – 

segundo suas necessidades – para então 

permanecerem vivos. 

 

O modo como os homens produzem os 

seus meios de subsistência depende, em 

primeiro lugar, da natureza dos próprios 

meios de subsistência encontrados a 

reproduzir. Esse modo da produção não 

deve ser considerado no seu mero aspecto 

de reprodução da existência física dos 

indivíduos. Trata-se já, isto sim, de uma 

forma determinada da atividade desses 

indivíduos, de uma forma determinada de 

exteriorizarem a sua vida, de um 

determinado modo de vida deles. 

(IBIDEM, 2009, p. 24). 
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A produção e reprodução da vida 

cotidianamente por meio do “primeiro ato 

histórico”, o qual está inserido numa 

determinada forma de “organização 

corpórea” 69, e por isso mesmo não é de 

modo algum um ato de arbitrariedade, mas 

que coloca os indivíduos subordinados a 

uma “forma determinada de exteriorizarem 

a sua vida”, não é uma mera produção e 

reprodução que se encontra, assim como 

acontece com os animais, subsumida a 

fatores pura e simplesmente de 

determinações da “existência física” 

(biológicas). Pelo contrário, os homens e 

mulheres se reproduzem não somente sob 

determinadas condições biológicas, mas 

também sociais. Condições criadas por esses 

mesmos homens, saibam eles ou não.  

Se hoje os indivíduos se alimentam 

com talheres, antes, há milhares de anos, 

faziam-no com as próprias mãos. Isso tão só 

atesta que a necessidade de comer é uma 

                                                 
69 “Organização corpórea” deve ser entendida aqui 

enquanto uma inter-relação das “formas de 

intercâmbio” (relações de produção) e “intercâmbio 

social”. 
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condição biológica, mas que pode ser 

atendida de diversas formas historicamente 

possíveis, entre elas, com talheres ou com as 

mãos70.  

Feitas essas considerações, temos 

necessariamente que às avessas da tradição 

jovem hegeliana (idealista), Marx e Engels 

elaboraram uma maneira radicalmente nova 

de compreender o mundo. Essa nova 

concepção só foi possível de ser alcançada 

devido às condições históricas que já 

colocavam a possibilidade de se ir até o 

fundamento do ser social, ou, o que é o 

mesmo, de ser possível entender os 

indivíduos a partir de si mesmos e em sua 

relação com a natureza, sem nenhum grau 

de mistificação. 

                                                 
70 Mesmo que haja talheres e comidas no mundo, 

suficientes para todos, há milhares de pessoas 

(miseráveis) que nem comida têm em suas mãos, 

quanto mais garfos e facas. O que atesta que a forma 

como a sociedade está organizada é 

determinadamente uma condição social, que faz com 

que alguns tenham de comer seus alimentos sem o 

uso de algum utensílio (garfos e facas) adequado, 

enquanto outros tenham garfos e facas para poderem 

se alimentar. 
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Essa nova forma de compreender o 

mundo, sem, no entanto, cair em abstrações 

e conceitos isentos de qualquer 

historicidade71, é evidenciada pelo ponto de 

partida que os autores de AIA tomam como 

pressuposto de suas análises. 

 

Esse modo de consideração não é 

destituído de pressupostos. Parte dos 

pressupostos reais e nem por um 

momento os abandona. Os pressupostos 

são os homens, não num qualquer 

isolamento e fixidez fantásticos, mas no 

seu processo, perceptível empiricamente, 

de desenvolvimento real e sob 

determinadas condições. Assim que esse 

processo de vida ativo é apresentado, a 

história deixa de ser uma coleção de fatos 

mortos – como é para os empiristas, eles 

próprios ainda abstratos –, ou uma ação 

imaginada de sujeitos imaginados, como 

para os idealistas. (MARX & ENGELS, 

2009, p. 32). 

 

                                                 
71 “Não é necessário dizer que o caráter histórico de 

certos conceitos não é nenhuma garantia de que os 

edifícios intelectuais que se utilizam deles sejam 

históricos. Com frequência, na realidade, as 

mistificações se infiltram numa fase ou outra da 

análise.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 40). 
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A arbitrariedade não tem “rédeas” 

soltas nesse modo de compreender o real. 

Aqui fica claro que não se pode partir de 

pressupostos que não sejam os próprios 

indivíduos em seu “processo de vida ativo”, 

ou seja, no desenvolvimento da produção da 

vida material (Produktion/Erzeugung des 

materiellen Lebens) deles. Os homens fazem 

sua história todos os dias, necessariamente. 

“Da vida fazem parte sobretudo comer e 

beber, habitação, vestuário e ainda algumas 

outras coisas” (IDEM, 2009, p. 40). O 

pressuposto de toda a história é que os 

homens devem estar vivos para fazê-la.  

Vimos acima que o primeiro 

pressuposto de toda a história é que deve 

haver homens vivos para que se possa, 

então, fazer história. Vimos, também, que 

essa constatação não é de modo algum 

arbitrária. Feitas essas considerações, temos, 

agora, de fazer a relação entre essas 

premissas – expostas acima – com o que 

entendemos por relações históricas 

primordiais: produção dos meios de 

subsistência, produção de novas 
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necessidades, reprodução das pessoas (a 

família), relações sociais/cooperação. 

Se, como foi visto, é necessário que 

haja indivíduos para que se faça história, 

também é de fundamental importância que 

esses mesmos homens tenham de produzir 

os meios necessários à sua subsistência. Pois 

só assim haverá homens vivos. Contudo, e 

devemos sempre frisar isso, essa produção 

dos meios de subsistência (da vida material) 

não é uma mera reprodução da “existência 

física”, senão uma produção subordinada a 

condições históricas, sociais. 

Essa constatação da produção dos 

meios de subsistência é um ponto que deve 

ser levado em consideração com toda a 

relevância que merece. Marx e Engels são 

objetivos quando dizem que “a primeira 

coisa a fazer em qualquer concepção da 

história é observar esse fato fundamental em 

todo o seu significado e em toda a sua 

extensão, e atribuir-lhe a importância que 

lhe é devida” (IBIDEM, 2009, p. 41). 

A produção dos meios para a 

satisfação das necessidades – “comer e 

beber, habitação, vestuário e ainda algumas 
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outras coisas” – leva necessariamente à 

reprodução de novas necessidades e, 

portanto, a novas possibilidades de 

satisfação dessas72. A produção dos meios 

necessários à subsistência e, por 

conseguinte, a reprodução de novas 

necessidades e possibilidades de satisfação 

dessas, só pode ser entendida no âmbito das 

relações sociais.  

Os indivíduos só se fazem humanos 

nas relações entre si e com a natureza. Só 

assim podemos entender como se dá o 

processo de reprodução social, algo de que 

não iremos aqui tratar. É de fundamental 

importância ter claro que os indivíduos, dia 

após dia, têm de se reproduzir, gestando 

novos homens e mulheres (biologicamente). 

Essa reprodução biológica (natural) 

desenvolve-se no âmbito de uma relação 

                                                 
72 Para uma compressão deste ponto – produção de 

novas necessidades –, ver TONET, I. & LESSA, S. 

Introdução à Filosofia de Marx. E, também, LESSA, 

S. PARA COMPREENDER A ONTOLOGIA DE 

LUKÁCS. Ambos os livros são introdutórios, mas 

são por demais objetivos e de linguagem acessível a 

todos, sejam esses estudantes ou trabalhadores. 
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social – que aqui podemos dizer – primária: 

a família.  

 

Essa família, que a princípio é a única 

relação social, torna-se mais tarde, 

quando o aumento das necessidades cria 

novas relações sociais e o aumento do 

número dos homens cria novas 

necessidades, uma relação subordinada 

(exceto na Alemanha), e tem então de ser 

tratada e desenredada segundo os dados 

empíricos existentes, e não segundo o 

“conceito da família”, como se costuma 

fazer na Alemanha. (MARX & ENGELS, 

2009, p. 42). 

 

Com o desenvolvimento e a 

complexificação das relações sociais (dos 

indivíduos entre si e com a natureza), a 

relação primária, no seio da família, “que a 

princípio é a única relação social”, tende a 

romper o âmbito das relações familiares, 

gerando a cooperação, relações sociais de 

diversas famílias na formação de uma 

comunidade maior, que não pode mais ser 

explicada simplesmente por meio daquela 

(família). Cooperação essa que está ligada 



- 168 - 

desde cedo a um determinado modo de 

produção73. 

Esses momentos das relações 

históricas primordiais74 não podem ser 

entendidos como “fases diferentes, mas 

apenas como [...] facetas”, ou melhor 

dizendo, “momentos que, desde o começo 

da história e desde os primeiros homens, 

existiram simultaneamente, e que ainda hoje 

se afirmam na história” (IDEM, 2009, p. 

42). 

Temos, pois, que para que haja 

história é necessário que haja indivíduos 

vivos para poder fazer história. E que para 

poderem viver, devem produzir os meios 

necessários à sua subsistência. A produção 

desses meios leva inevitavelmente à 

reprodução de novas necessidades. Contudo, 

tanto a produção dos meios de subsistência 

como a (re)produção de novas necessidades 

estão inseridas nos marcos de relação social 

                                                 
73 Relação entre forças produtivas e relações de 

produção (“formas de intercâmbio”). 
74 Produção dos meios de subsistência, produção de 

novas necessidades, reprodução das pessoas (a 

família), intercâmbio social. 
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determinada pela forma como estão 

organizados esses mesmos indivíduos no 

processo de produção da sua vida material, a 

saber, determinada pela “organização 

corpórea” desses mesmos indivíduos.  

Primeiramente, os homens organizam-

se enquanto família, o que se deve ao fato de 

ser a princípio essa “a única relação social” 

que inicialmente têm. Necessariamente, essa 

“única relação social” leva a relações que 

não estão mais subordinadas a ela. Há, 

assim, um desenvolvimento que culmina 

numa complexificação no seio das relações 

de produção – na forma “como produzem” –

, e que opera, por fim, numa maior 

cooperação (relações sociais), que ultrapassa 

o limite posto pela organização familiar. No 

entanto, essas relações sociais (cooperação) 

são condicionadas por um determinado 

modo de produção, no interior do qual os 

indivíduos se relacionam de determinada 

forma entre si e com a natureza, para a 

satisfação das suas necessidades. 

Só após terem exposto como os 

homens se constroem, ou seja, evidenciado 

os pressupostos, premissas, e as relações 
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históricas primordiais que estão na raiz do 

devir-humano, é que Marx e Engels tratam 

da problemática acerca da consciência 

(Bewußtsein). Só depois de evidenciarem 

como os homens se constroem é que passam 

a tratar das “ideias”, enfim, da consciência – 

mas não consciência “pura”, como querem 

os jovens filósofos hegelianos.  

Pode-se mesmo afirmar que seria um 

equívoco começar a análise científico-

filosófica (econômico-filosófica), caso Marx 

e Engels tivessem, primeiro, partido, em 

suas abordagens, da consciência para depois 

tratarem dos indivíduos reais (wirkliche 

Individuen). Tal ponto de partido, o da 

consciência (ideia, razão, subjetividade etc.), 

é o que caracteriza o idealismo alemão.  

Na contramão do movimento 

Linkshegelianer, o qual assume as premissas 

postas pelo próprio Hegel, os autores de 

AIA, realizam uma análise radicalmente 

oposta: 

 

O “espírito” tem consigo de antemão a 

maldição de estar “preso” à matéria, a 

qual nos surge aqui na forma de camadas 
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de ar em movimento, de sons, numa 

palavra, da linguagem. A linguagem é tão 

antiga quanto a consciência – a linguagem 

é a consciência real prática que existe 

também para outros homens e que, 

portanto, só assim existe também para 

mim, e a linguagem só nasce, como a 

consciência, da necessidade, da 

necessidade orgânica, do intercâmbio com 

os outros homens. (IBIDEM, 2009, p. 43-

44). 

 

Pesa sobre a consciência, sobre o 

“espírito” (Geist), a “maldição” (Fluch) da 

matéria. Essa passagem da obra acentua o 

ponto central da crítica marxiana à tradição 

idealista e materialista anterior sobre o que 

ambas disseram a respeito da consciência. 

Temos nesse trecho, pois, que, por um lado, 

a consciência não é um mero epifenômeno 

da matéria, um simples reflexo material; por 

outro, ela não é, tampouco, algo que 

independe da materialidade das relações 

sociais humanas.  

Marx e Engels mostram que a 

consciência é fruto das relações sociais, do 
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intercâmbio/trânsito (Verkehr)75 dos 

indivíduos entre si. Ela surge da real 

necessidade de os homens se relacionarem 

entre si; que inicialmente essa consciência, 

“naturalmente, começa por ser apenas 

consciência acerca do ambiente sensível 

mais imediato76 e da consciência da conexão 

limitada com outras pessoas e coisas fora do 

indivíduo que se vai tornando consciente de 

si”, mas que também é, “ao mesmo tempo, 

consciência da natureza, a qual em princípio 

se opõe aos homens como um poder 

completamente alienado77, todo-poderoso e 

inatacável, com o qual os homens se 

                                                 
75 No original alemão, a palavra usada é “Verkehr”, 

que significa “trânsito”, tráfico”, mas que foi 

traduzida na edição brasileira como “intercâmbio”. 

Essa tradução (“intercâmbio”) transmite um 

significado apropriado do termo original, mas é 

necessário deixar claro que a palavra “trânsito” 

também é adequada na língua portuguesa para 

expressar, em determinadas passagens da obra AIA, o 

sentido apropriado do original em alemão. 
76 Ver a Introdução do livro de Antonio Carlos 

Mazzeo, “O VÔO DE MINERVA: a construção da 

política, do igualitarismo e da democracia no 

Ocidente antigo”. Ed. Boitempo, SP, 2009. 
77 Não entraremos aqui na problemática da alienação, 

que é um dos pontos centrais da obra AIA. 
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relacionam de um modo puramente animal” 

(MARX & ENGELS, 2009, p. 44). 

A consciência só se desenvolve onde 

há relação (Verhältnis). Os animais não se 

relacionam. Sua relação não gera o novo; 

nem mesmo “existe como relação”. 

Relacionar implica consciência do outro e 

de si. “A consciência é, pois, logo desde o 

começo, um produto social, e continuará a 

sê-lo enquanto existirem homens” (IDEM, 

2009, p. 44).  

Tratando dessa problemática, que 

evidencia que a consciência nasce da 

“necessidade de entrar em ligação com os 

indivíduos à sua volta” (IBIDEM, 2009, p. 

44-45), Chasin tem uma importante 

contribuição que pode ajudar no 

esclarecimento desta problemática da não 

relação dos animais entre si: 

 

Nenhum animal quando se alimenta, 

trabalha para se alimentar, mas 

desenvolve atividade biológica 

determinada pelo seu código genético em 

busca do objeto exterior que o completa. 

Neste sentido é relacional, sem que para o 

animal haja qualquer relação entre ele e 
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os seres fora dele. Nem mesmo quando 

ele cruza com um animal da mesma 

espécie. Nem a relação sexual dos 

animais é uma relação. (CHASIN, J., 

1988, p. 54). 

 

Nesse caso, relação implica atividade 

transformadora que gera e recria o novo, 

sempre; que se afasta da reprodução do 

mesmo, caracterizada pelas determinações 

biológicas. 

A consciência, objeto de análise de 

inúmeros pensadores, é tratada aqui segundo 

as relações sociais que a gestam. Marx e 

Engels evidenciam o processo de formação 

da consciência sem, no entanto, incorrerem 

no a-historicismo – prática corrente no 

interior da tradição especulativa (idealista). 

Em AIA encontramos uma ruptura com toda 

a tradição filosófica anterior: em lugar de 

partir da consciência, Marx e Engels partem 

dos indivíduos no seu processo de vida real 

para concluírem que não são as ideias, as 

formas de consciência “pura”, que 

determinam o ser social, mas, pelo 

contrário, as relações que os homens e 

mulheres estabelecem entre si, no processo 
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de produção da vida material, é que 

condicionam as ideias, ou dito de outra 

forma, determinam e gestam a consciência 

(de si e do outro). 

 

Não é a consciência que determina a vida, 

é a vida que determina a consciência. No 

primeiro modo de consideração, parte-se 

da consciência como indivíduo vivo. No 

segundo, que corresponde à vida real, 

parte-se dos próprios indivíduos vivos 

reais e considera-se a consciência apenas 

como a sua consciência. (MARX & 

ENGELS, 2009, p. 32). 

 

Até agora vimos os pressupostos da 

concepção materialista da história e como 

esses pressupostos estão interligados, 

umbilicalmente, numa relação dialética, com 

as relações históricas primordiais. Contudo, 

parece-nos necessário avançar um pouco na 

discussão; para isso, faremos algumas 

considerações a respeito do “primeiro ato 

histórico”, tratando desse conceito na 

qualidade de atividade sensível, trabalho. 

Atividade essa que coloca em cena o 

incremento de forças que configuram o 

“conteúdo real da vida” (wirklicher 
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Lebensinhalt), as forças produtivas 

(Produktivkräfte). Pensamos que assim 

poderemos melhor entender o que vem a ser 

a concepção materialista da história como 

uma nova visão (concepção) de mundo. 

 

3.4 Atividade sensível, forças produtivas, 

materialismo e autoconstrução 

 

Do exposto até aqui, constatamos que 

os homens, para que possam viver, devem 

produzir os meios necessários à sua 

subsistência. Vimos, também, que essa 

produção da vida material dos indivíduos 

não é predeterminada por nenhuma 

condição biológica – ou seja, é diferente da 

atividade biológica que os demais animais 

exercem – e não é regida por conceitos, 

ideias “puras” – forças divinas. Essa 

produção da vida material, que os autores 

chamam de “primeiro ato histórico”, 

trabalho, é também referida por outro 

conceito, de que iremos tratar aqui em 

consonância com o conceito de forças 

produtivas, “conteúdo real da vida”, que é o 

de “atividade” (Tätigkeit).  
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Essa atividade, que rompe os marcos 

da atividade biológica, é o fundamento 

(Grundlage) do devir-humano, do mundo 

sensível (sinnliche Welt). É por meio dela 

que os indivíduos se fazem ser social. Isso já 

foi visto acima quando tratamos das 

premissas da concepção materialista da 

história. O que nos cabe aqui mencionar é 

que essa atividade é a base do mundo dos 

homens: “Assim é essa atividade, esse 

contínuo trabalhar e criar sensíveis, essa 

produção, o fundamento do mundo sensível, 

como ele agora existe”78, que devemos, pois, 

conceber “o mundo sensível como o 

conjunto vivo da atividade sensível”79 dos 

indivíduos que o constituem. 

                                                 
78 Nessa passagem, optamos por traduzir diretamente 

do original alemão: “So sehr ist diese Tätigkeit, 

dieses fortwährende sinnliche Arbeiten und Schaffen, 

diese Produktion die Grundlage der ganzen 

sinnlichen Welt, wie sie jetzt existiert […]“. (Karl 

Marx/Friedrich Engels-Werke (MEW). Band 3. Dietz 

Verlag Berlin 1978, p. 44). 
79 Também optamos por traduzir diretamente essa 

passagem do original em alemão: “die sinnliche Welt 

als die gesamte lebendige sinnliche Tätigkeit der sie 

ausmachenden Individuen aufzufassen” (MEW. Band 

3. 1978, p. 45). 
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Temos, pois, que para os jovens Marx 

e Engels, essa atividade sensível – esse 

trabalhar (Arbeiten) e criar (Schaffen) 

contínuos – é a força de produção dos 

indivíduos na construção dos meios 

necessários à sua própria subsistência. Por 

meio dessa atividade os indivíduos 

constroem a si mesmos, ainda que eles 

mesmos não possuam consciência desse 

fato. Essa ação de transformar a natureza 

leva ao desenvolvimento de instrumentos e 

meios, que têm sempre na satisfação das 

necessidades humanas a sua razão de ser, 

mas que no desenvolvimento da história 

humana resultam estranhos (fremd) aos 

próprios indivíduos80.  

Esses instrumentos e meios, junto às 

forças dos homens usadas na produção da 

vida material, formam o que Marx e Engels 

chamam de “forças produtivas” 

                                                 
80 Vale ressaltar que aqui não iremos adentrar na 

problemática de quando essas forças de produção que 

são, como assinalam Marx e Engels, “conteúdo real 

da vida”, passam a ser forças que “mantêm a sua vida 

atrofiando-a”, ou seja, tendem a atrofiar a atividade 

sensível. (MARX & ENGELS, 2009, p. 107). 
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(Produktivkräfte). O acentuado grau de 

desenvolvimento que essas forças de 

produção atingem indica o grau de 

desenvolvimento em que se encontra uma 

determinada forma de sociedade. 

Desenvolvimento que é transmitido de 

geração para geração, e que tende sempre a 

começar de onde cada uma para. 

 

A história não é senão a sucessão das 

diversas gerações, cada uma das quais 

explora os materiais, capitais, forças de 

produção que lhe são legados por todas as 

que a precederam, e que por isso 

continua, portanto, por um lado, em 

circunstâncias completamente mudadas, a 

atividade transmitida, e por outro 

modifica as velhas circunstâncias com 

uma atividade completamente mudada 

[...]. (IBIDEM, 2009, p. 53). 

 

Essa construção da vida material, que 

tem sempre de partir de um determinado 

ponto de onde outros pararam, não implica 

uma linearidade na história; implica, 

necessariamente, que os indivíduos têm 

sempre de partir de um momento que já fora 

criado anteriormente por outros indivíduos, 
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por outras gerações. Como acentuamos nos 

pressupostos, os homens partem de 

“condições materiais de vida, tanto as que 

encontraram quanto as que produziram pela 

sua própria ação” (MARX & ENGELS, 

2009, p. 23-24). Isso pode ser dito de outra 

forma: “determinados indivíduos, que são 

produtivamente ativos de determinado 

modo, entram em determinadas relações 

sociais e políticas” (IDEM, 2009, p. 30). 

Essas relações sociais e políticas 

determinadas (bestimmte gesellschaftliche 

und politische Verhältnisse) podem, em 

certo momento da história, estar num 

avançado grau de desenvolvimento – que é 

constatado pelo alto grau das forças 

produtivas e, por conseguinte, pelo 

desenvolvimento da divisão do trabalho 

(Teilung der Arbeit) –, mas que podem 

retroceder em seu desenvolvimento. Um 

exemplo claro a esse respeito é a passagem 

do sistema escravista romano, sociedade 

romana, para o sistema feudal81. Houve um 

                                                 
81 Não iremos aqui abordar como foi esse retrocesso 

nas forças produtivas. Tal assunto é por demais 

conhecido. 
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imenso retrocesso no seio das forças 

produtivas, devido à forma como se deu a 

conquista por parte dos povos bárbaros e 

como foi estruturado esse novo sistema, o 

feudalismo. 

 

Os últimos séculos do Império Romano 

em declínio e a conquista pelos próprios 

bárbaros destruíram grande quantidade de 

forças produtivas; a agricultura afundara-

se, a indústria declinara por falta de 

mercado, o comércio adormecera ou fora 

violentamente interrompido, a população 

rural e urbana decrescera. Essas condições 

ao tempo existentes e o modo de 

organização da conquista por elas 

condicionado desenvolveram, sob a 

influência da organização militar 

germânica, a propriedade feudal. 

(IBIDEM, 2009, p. 28). 

 

Logo acima fizemos uma afirmação 

que, à primeira vista, pode parecer, para 

muitos, um grande absurdo. Dissemos que a 

história é o processo de autoconstrução do 

devir-humano, do ser social. 

No início do capítulo, explicamos o 

que caracteriza a concepção idealista da 

história. Ficou evidente que essa concepção, 
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tal como é considerada em AIA, não 

apreende as relações sociais como 

construção dos indivíduos, mas como o vir-

a-ser das ideias. 

Ao contrário e ao avesso dessa forma 

de entender o mundo – enquanto vir-a-ser 

das ideias –, Marx e Engels tecem uma nova 

maneira de entender os homens e mulheres 

como de fato eles são, a qual se pode definir 

como concepção materialista da história. 

“Tecer” não significa dizer que criaram uma 

concepção que veio do nada ou mesmo da 

cabeça deles, mas que fizeram o que as 

condições objetivas colocavam como 

possível de ser feito: chegar à raiz do ser-

social, entendendo-o como de fato ele é. 

A concepção dos jovens Marx e 

Engels apresenta uma ruptura com o 

materialismo anterior, apresentado em AIA 

na pessoa de Feuerbach, para o qual a 

matéria era vista como fundamento último 

de toda a realidade social, entendendo-a 

como algo dado naturalmente, da mesma 

forma, sempre. Ou seja, não há para este 

materialismo nenhuma distinção entre a 

sociedade e a natureza, entre ser social e ser 
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natural82, sendo ambos entendidos da mesma 

forma. Isso novamente desemboca numa 

mistificação idealizadora das relações 

sociais. A diferença existente entre ambas as 

formas de ser (social e natural) baseia-se, 

pois, no postulado de que os indivíduos 

possuem “razão”, “consciência” – 

epifenômenos mecânicos do real.  

Diversamente dessa visão mecânica 

das relações sociais (sociedade) para com a 

natureza, próprias do materialismo anterior, 

Marx e Engels partem do pressuposto de 

que a realidade social é a construção 

humana, resultado do processo sem fim de 

intercâmbio entre indivíduos e natureza, que 

se faz por meio do “primeiro ato histórico”, 

atividade sensível, trabalho. Essa atividade 

é o que coloca a possibilidade de os 

                                                 
82 Assinalamos acima o que caracteriza a diferença 

entre essas duas formas de ser que estão 

umbilicalmente ligadas: “o primeiro ato histórico”, o 

qual irrompe com o âmbito das determinações 

naturais da pura “existência física” (biológica), e o 

fato de não haver relação entre os demais seres 

naturais, que é – essa relação – configurada, como 

vimos, pelo “primeiro ato histórico”, ou seja, o ato de 

produzir e recriar o novo sempre. 
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indivíduos serem os reais agentes de 

transformação e criação do mundo como ele 

é.  

 

3.5 Autoconstrução e atrofiamento/definhamento 

 

Por meio do trabalho, o homem se 

distancia das determinações naturais 

(biológicas), gestando um meio que é 

impensável no reino natural, mas que ganha 

vida enquanto reino dos homens. É, então, 

por meio dessa atividade (desse trabalhar e 

criar), força produtora do mundo sensível, 

que podemos falar de uma concepção 

materialista da história. 

Essa concepção tem como pressuposto 

a primazia da materialidade sobre as 

determinações da consciência. Pois, como 

vimos acima, a consciência83 – enquanto 

reconhecimento de si e da relação com os 

outros indivíduos – surge como um 

momento subordinado às relações dos 

homens e mulheres no intercâmbio/trânsito 

                                                 
83 “A consciência nunca pode ser outra coisa senão o 

ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo 

real de vida.” (MARX & ENGELS, 2009, p. 31). 
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material dos humanos (materieller Verkehr 

der Menschen) entre si e com a natureza, 

sendo, pois, fruto das relações sociais. Desse 

modo, não há espaço, nessa forma de 

considerar as coisas, para pensar as “ações” 

das ideias enquanto forças que possuem vida 

própria e ditam a realidade segundo as suas 

vontades, como quer a filosofia jovem-

hegeliana ou mesmo os filósofos 

contemporâneos que tendem a ver na 

linguagem o centro fundante – ontológico – 

da realidade social.  

Contudo, essa primazia da 

materialidade das relações sociais sobre a 

consciência não pode ser entendida de modo 

algum como um processo mecanicista. 

Diferentemente do que pensou a tradição 

materialista anterior, Marx e Engels 

entendem que não há realidade social sem a 

consciência, pois o mundo sensível é um 

compósito, uma relação de imbricação entre 

subjetividade e objetividade.   

Esclarece Chasin:   

 

Em suma, o materialismo antigo era 

incapaz de compreender a realidade do 
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mundo do homem como a realidade feita 

pelo homem, ou seja, que a realidade feita 

pelo homem é a coagulação da 

subjetividade em objetividade, é a 

conversão de subjetividade em 

objetividade. A grande novidade de Marx 

[e Engels] está no trânsito entre o objetivo 

e o subjetivo. É transito, não é identidade 

[...]. E se objetividade e subjetividade não 

sendo de forma nenhuma idênticas, 

transitam de uma para outra, uma se 

convertendo na outra e vice-versa. Mas 

para que isto seja capturado, a conversão 

tem de estar efetivada e a efetivação da 

conversão de subjetividade e objetividade 

se dá na atividade efetiva e não 

meramente pela ideação. Para que o 

subjetivo se torne objetivo tem de ter a 

mediação da atividade sensível. (1988, p. 

50). 

 

E, continua ele, após tratar da relação 

de não-identidade entre subjetividade e 

objetividade, para então concluir que a 

mundanidade possui a forma da 

subjetividade: 

 

O materialismo anterior não consegue 

compreender a coisidade do mundo como 

coisa da atividade. Escapa ao velho 

materialismo [...] o reconhecimento de 
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que a coisidade do mundo é resultante da 

atividade humana, de uma prática. Escapa 

o modo subjetivo da coisidade do mundo. 

A coisidade do mundo não é apenas 

objeto, não é apenas intuição [...]. O 

objetivo da mundanidade humana é uma 

subjetividade tornada objetiva, ou melhor, 

a mundanidade humana é uma 

objetividade na forma da subjetividade. O 

real tem forma subjetiva. (IDEM, 1988, p. 

50). 

 

Essa forma de considerar a relação 

entre matéria (objetividade) e consciência 

(subjetividade) não deve ser entendida de 

forma idealista, colocando a regência das 

transformações do mundo sensível (ser 

social) nas subjetivações dos indivíduos.  

Para Marx e Engels, atividade sensível 

é uma operação que exige uma prévia 

ideação (escolha) para que se possa 

objetivar. Dizer que o “real tem forma 

subjetiva” é, simplesmente, dizer que livros 

não nascem em árvores ou brotam da terra, 

mas que são fruto de uma determinada 

atividade (de trabalhar e criar contínuos) 

que opera uma transformação, não segundo 
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determinações naturais, porém submetida às 

determinações sociais. 

Materialista histórica é, pois, a 

concepção de que a materialidade, 

“coisidade do mundo”, não está submetida a 

determinações de tipo ideal 

(independentemente das ações dos 

indivíduos) ou fatores puramente naturais – 

ainda que seja impossível romper o laço 

com a natureza. A concepção materialista 

da história assenta-se no fato de que a 

realidade social (coisidade do mundo) é um 

processo dialético em “que as circunstâncias 

fazem os homens tanto quanto os homens 

fazem as circunstâncias” (MARX & 

ENGELS, 2009, p. 59). Necessariamente, 

essa concepção tem por base o processo de 

produção real (wirklicher 

Produktionsprozeß) dos indivíduos. 

 

Essa concepção da história assenta, 

portanto, no desenvolvimento do processo 

real da produção, partindo logo da 

produção material da vida imediata, e na 

concepção da forma de intercâmbio ligada 

a esse modo de produção e por ele 
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produzida, ou seja, a sociedade civil84 nos 

seus diversos estágios, como base de toda 

a história, e bem assim na representação 

da sua ação como Estado, explicando a 

partir dela todos os diferentes produtos 

teóricos e formas da consciência – a 

religião, a filosofia, a moral etc. etc. – e 

estudando a partir destas o seu 

nascimento; desse modo, naturalmente, a 

coisa pode também ser apresentada na sua 

totalidade (e por isso também a ação 

recíproca dessas diferentes facetas umas 

sobre as outras). (IBIDEM, 2009, p. 30). 

 

Esse processo dialético em que 

homens e mulheres constroem as 

circunstâncias, de modo que, 

reciprocamente, também as circunstâncias 

os transformam, é o ponto nodal da 

concepção materialista da história. Só 

partindo desse pressuposto, que tem como 

fundamento ontológico a atividade sensível 

                                                 
84 “A sociedade civil compreende todo intercâmbio 

material dos indivíduos numa determinada etapa do 

desenvolvimento das forças produtivas [...]. A 

organização social que se desenvolve a partir 

diretamente da produção e do intercâmbio, e que em 

todos os tempos forma a base do Estado e da restante 

superestrutura idealista [...].” (MARX & ENGELS, 

2009, p. 110). 
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(trabalho), é que podemos entender o que 

vem a ser o processo de autoconstrução do 

devir-humano, do ser social. 

Vimos que os indivíduos constroem a 

si mesmos e seu mundo por meio do 

permanente intercâmbio com a natureza. 

Essa construção da mundanidade só é 

possível por meio atividade sensível que 

transforma a natureza, rompendo com a 

barreira do mundo natural e criando o 

mundo sensível. 

A criação de tal mundo não está 

sujeita às determinações naturais, isto é, não 

está submetida às leis da natureza – sejam 

essas físicas ou biológicas85 ‒; não possuem 

uma lógica linear ou mesmo alguma sorte de 

finalidade histórica, natural ou divina. O 

devir do mundo sensível é marcado pela 

escolha humana – momento fundamental no 

processo de objetivação, entendido aqui 

                                                 
85 No entanto, os homens têm de obedecer a uma 

legalidade natural quando transformam a natureza, 

isto é, não podem transformá-la a seu bel-prazer – a 

natureza está sujeita a leis. O homem deve respeitar 

as propriedades físicas dos elementos sobre os quais 

opera. 
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como prévia-ideação – e pelas variações e 

complexificações do desenvolvimento das 

forças de produção postas em marcha pelos 

indivíduos, num processo gestado por eles 

mesmos, mas que não está submetido a suas 

vontades, por causa da vida objetiva 

independente que essas forças adquirem. 

Isso marca o caráter de não-identidade entre 

sujeito (subjetividade) e objeto 

(objetividade), da concepção materialista da 

história esboçada pelos jovens Marx e 

Engels.  

É importante destacar que nessa 

concepção de mundo, o devir do ser social, 

posto pela atividade dos indivíduos, não 

depende da vontade humana, ainda que seja 

a história uma construção social posta. O 

que resulta no fato de que as forças dos 

próprios indivíduos se convertem em forças 

estranhas86 a eles mesmos, recebendo, pois, 

                                                 
86 Não iremos aqui tratar do processo de alienação, o 

qual configura as forças dos homens em um poder 

estranho a eles. 
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do mundo objetivo, uma vida independente 

com relação a seus criadores.87 

 

A estrutura social e o Estado decorrem 

constantemente do processo de vida de 

determinados indivíduos; mas desses 

indivíduos, não como eles poderão 

parecer na sua própria representação ou 

na de outros, mas como eles são 

realmente, ou seja, como agem, como 

produzem material, realmente, como 

atuam, portanto, em determinados limites, 

premissas e condições materiais que não 

dependem da sua vontade. (MARX & 

ENGELS, 2009, p. 30). 

 

Não há nenhum problema em repetir 

mais uma vez, enfaticamente, “que as 

circunstâncias fazem os homens tanto 

                                                 
87 Essa vida independente pode vir a tornar-se uma 

força estranha com relação a seus criadores. Contudo, 

isso não implica dizer que nessa vida independente as 

objetivações tornem-se necessariamente estranhas a 

seus criadores. Pois o estranhamento, a alienação, é 

fruto de uma relação social em que os homens não 

possuem a regência do processo de o homem tornar-

se homem do homem; em que não são os agentes de 

transformação do mundo, mas se veem submetidos a 

forças estranhas que determinam as suas vidas como 

uma força esmagadora que os transforma em meros 

animais. 



- 193 - 

quanto os homens fazem as circunstâncias”. 

Mas, como Marx e Engels deixam claro, os 

indivíduos não fazem as circunstâncias 

como bem querem, segundo as suas 

“vontades”. É que, como assinalamos acima, 

a história não é um processo linear ou 

mesmo um palco de decisões que segue uma 

vontade divina ou uma mesmo ordem 

natural. 

Na construção das circunstâncias a 

partir do trabalho, e na transformação dos 

homens e mulheres pelas circunstâncias, os 

indivíduos se constroem, tornam-se o que 

são. Tal processo pode ser definido como 

uma autoconstrução do devir-humano, do 

ser social. Processo esse caracterizado pela 

produção do novo, sempre. 

O processo de autoconstrução do ser 

social não é de forma alguma linear ou 

mesmo ideal, mas está inserido numa 

determinada forma de como homens e 

mulheres se relacionam entre si; num 

determinado modo de como esses mesmos 

homens e mulheres transformam a natureza 

(relações de produção).  
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Contudo, é preciso dizer que essa 

autoconstrução pode se converter num 

processo de autodestruição do homem, em 

que as forças produtivas (forças humanas) 

passam a ser forças destrutivas 

(Destruktionskräfte), tornando-se ser algo 

atrofiado (verkümmert)88, o que resulta num 

definhamento da própria vida (IDEM, 2009, 

p. 107). 

 

* * * 

 

Feitas essas considerações, podemos 

então concluir que a concepção materialista 

da história é a concepção que tem como 

base a primazia da materialidade em relação 

à “consciência”, à “ideia”. Essa 

materialidade não deve ser entendida como 

algo dado eternamente do mesmo modo, 

                                                 
88 Esse “atrofiar” das forças produtivas, que se traduz 

enquanto forças destrutivas, é configurado pelo modo 

como os indivíduos estão organizados na produção 

material da vida. De modo que o “atrofiar”, o que 

entendemos como alienação/estranhamento, não é 

algo exógeno ao mundo sensível. Isso significa dizer 

que responde aos modos como e ao que os indivíduos 

produzem. 
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sempre ‒ naturalmente ou divinamente. Pelo 

contrário, essa concepção baseia-se no fato 

de que a realidade social – desde quando 

surgem os indivíduos – é um processo de 

autoconstrução. É, pois, a construção dos 

homens e mulheres no processo de 

transformação da vida material por meio do 

trabalho, ou seja, na produção dos meios 

necessários à satisfação das suas 

necessidades. 

Entende-se que essa produção está 

desde cedo inserida numa determinada 

forma de como se relacionam os indivíduos 

entre si e com a natureza; num determinado 

modo de produção, “de uma forma 

determinada da atividade desses indivíduos, 

de uma forma determinada de 

exteriorizarem a sua vida, de um 

determinado modo de vida deles” (MARX 

& ENGELS, 2009, p. 24).  

No entanto, essa construção da vida 

material dos homens não é determinada de 

maneira arbitrária, pois mesmo que os 

indivíduos façam as circunstâncias, essas 

últimas também os fazem. Esse fazer 

dialético entre indivíduos e circunstâncias é 
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o que implica que em um determinado 

momento da história o “conteúdo real da 

vida” dos indivíduos – a atividade sensível 

(trabalho), forças produtivas, – passe por um 

processo de “atrofiamento”. De um processo 

de autoconstrução para um de 

autodestruição. 

Nessa maneira de considerar as coisas, 

a história vem a ser o processo de 

construção dos homens e mulheres por eles 

mesmos. Processo que se traduz em 

autoconstrução humana, pois não se 

submete à vontade divina ou a alguma 

lógica natural do universo. O que não 

significa dizer que tal processualidade não 

possa se desenvolver enquanto 

atrofiamento/definhamento das forças 

produtivas – algo que é visto 

cotidianamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No percurso deste trabalho tentamos 

argumentar, de maneira não exaustiva, a 

respeito da concepção materialista da 

história, exposta na obra AIA. Para tanto, 
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realizamos aqui uma contraposição entre 

essa referida concepção de mundo e aquela 

idealista vinculada aos jovens hegelianos (e 

a Hegel). 

Como forma de entender as 

transformações históricas que possibilitaram 

a Marx e Engels elaborar uma concepção 

radicalmente nova, crítica e revolucionária 

de mundo, no presente estudo foi de 

fundamental importância compreender os 

processos de transformações que os 

diferentes autores viveram. 

Como pudemos ver, as mudanças 

operadas pelo movimento da dupla 

revolução, Industrial e Francesa, deram aos 

homens a possibilidade de entenderem a si 

mesmos, de compreenderem que a 

sociedade não é uma extensão da natureza, 

ou mesmo um produto de forças divinas que 

organizam as relações sociais segundo suas 

vontades. 

Marx e Engels conseguiriam dissipar 

de suas vistas a neblina que tanto confundiu 

os filósofos quando estes se punham a 

analisar o que de fato seriam o ser social e a 

história. 
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Após a Revolução Francesa, durante 

os anos que vão até 1848, segundo o que se 

pode extrair de AIA, a atividade do 

pensamento foi mistificada e vista, por 

alguns pensadores, como o móvel condutor 

das transformações e “evoluções” no seio do 

ser social. O movimento puro das ideias foi 

então entendido como o galope marcante da 

razão, que por vezes se incorporava nos 

“grandes homens” (aristocratas ou 

burgueses) para fazer a história avançar cada 

vez mais rápido. 

A tradição idealista, representada na 

figura dos jovens hegelianos, contemplava a 

história como um processo de evolução de 

ideias e conceitos. Via na mudança de um 

determinado modo de pensar para outro 

modo – esse outro sendo supostamente mais 

crítico –, o momento de autoconstrução dos 

homens. 

De maneira oposta, vimos que a 

consciência, objeto de atração de inúmeros 

pensadores, foi tratada segundo a concepção 

materialista da história, como fruto das 

relações sociais que a gestam. Marx e 

Engels apresentaram uma análise segundo a 
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qual o processo de formação da consciência 

não incorreria num a-historicismo – prática 

corrente na tradição especulativa (idealista). 

Isso significou uma inversão do ponto de 

partida da tradição filosófica anterior, no 

qual se afirmava que as ideias, as formas de 

consciência “pura”, determinavam o mundo 

dos homens.  

Ainda que o espaço deste livro seja 

curto para uma abordagem detalhada da 

obra AIA, mesmo assim podemos chegar a 

estas Considerações Finais e concluir que a 

mudança operada por Marx e Engels no 

ponto de partida da concepção de história da 

tradição idealista, neo-hegeliana – a qual 

tem como pressuposto uma descida do céu à 

terra –, significa que as relações que os 

homens e mulheres estabelecem entre si no 

processo de produção da vida material 

constituem o momento determinante no 

processo de formação das “ideias”, 

consciência social, dos próprios indivíduos – 

e isso até mesmo quando esses homens e 

mulheres não possuam “consciência” deste 

fato.  



- 200 - 

A partir de Marx e Engels, a realidade 

social pode ser apreendida como um 

compósito de subjetividade e objetividade 

plasmado pelo “primeiro ato histórico”. 

Desse modo, a mundanidade é um processo 

dialético que tem como ponto de partida o 

intercâmbio entre indivíduos e natureza; por 

meio desse intercâmbio é que os indivíduos 

fazem as circunstâncias, de tal modo que as 

circunstâncias retroagem sobre eles, 

transformando-os. 
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