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No entanto, em que pese a tantas incorreções, é preciso salientar que 
da perspectiva da crítica marxista o esboço de teoria econômica exposto 
acima representa um esforço inegável de crítica do status quo e assim um 
progresso diante da pretensa neutralidade da economia clássica. Embora 
Marx situe a exploração incorretamente na esfera da circulação, já pretende 
elucidar as relações de propriedade pressupostas pela troca a partir da 
perspectiva do ato produtivo. Da crítica da economia política passamos para 
uma fenomenologia do trabalho. 
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CAPÍTULO III 

A NEGATIVIDADE HISTÓRICA DO TRABALHO 

imos o jovem Marx outorgar ao fenômeno econômico um estatuto 
ontológico passageiro. Momento histórico alienado, esse fenômeno há 

de ser suprimido quando o comunismo recuperar a integridade nativa do 
gênero humano, obviamente num plano superior de intensidade e 
objetividade, pois a alienação terá tido ao menos o mérito de realizar por 
vias indiretas as potencialidades humanas iniciais. Se a crítica da economia 
política e da realidade econômica é externa e se faz do ponto de vista da 
sociabilidade primitiva, isso não quer dizer entretanto que Marx se 
propusesse desde logo voltar as costas aos pressupostos dessa ciência e 
fixar-se além de suas fronteiras. Nos Manuscritos Econômico-filosóficos ele 
pretende ao contrário, tomar como ponto de partida os postulados da 
economia clássica e, aceitando sua linguagem e suas leis, dar por supostas a 
propriedade privada, a separação do trabalho, do capital e da terra, assim 
como tantas outras categorias com que labora essa disciplina. Graças o 
exame desses conceitos e de suas consequências, deveria apreender a 
contradição básica do mundo moderno que nem mesmo aquela ciência, com 
todas as suas tergiversações ideológicas, fora capaz de negar: o fato de o 
trabalhador transformar-se numa mercadoria de ínfimo valor, de o 
desenvolvimento da produção redundar na miséria do proletariado.1 
Somente após constatar a incapacidade da economia política em explicar a 
contradição fundamental é que mostraria como essa disciplina falhou em 
seus propósitos científicos precisamente porque não chegou a pôr em xeque 
o postulado da propriedade privada. Desse modo, todos os conceitos 
econômicos passariam pelo crivo da crítica positiva, a denunciar em todos 
eles. 1º) – as deformações operadas pela noção de propriedade privada; 2º) 
– o trabalho alienado como origem da propriedade privada e fundamento da 
alienação de todas as configurações sociais vinculadas a essa instituição. 
Com isso Marx pretende ir além do primeiro artigo econômico de Engels,2 

                                                      
1 M. a, p. 96. 
2 Engels. Umrisse p. 499. 
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autor que ainda não conhecia pessoalmente embora o tivesse em grande 
estima. Foi sem dúvida essa publicação, considerada genial mesmo depois 
de Marx ter elaborado o seu sistema, que lhe revelou o lado crítico da 
economia política. Se Engels se contentava com denunciar a propriedade 
privada como o postulado básico e inquestionável dessa ciência, ele haveria 
de deduzir essa noção de propriedade da noção de trabalho alienado. Seu 
intuito é dessa maneira compreender (begreifen) o sentido das categorias 
econômicas, em geral empregadas acriticamente3 até aquele momento, 
encontrar uma chave que traduzisse a linguagem econômica numa 
linguagem verdadeiramente humana. Feito isso, tornar-se-iam inteligíveis 
tanto os conceitos da economia política como a realidade iluminada por 
eles, já que Marx acreditava ter encontrado a fonte de inteligibilidade da 
fragmentada trama das noções econômicas na medida em que encontrara a 
atividade produtora da própria vida social. O que Marx porém entende por 
trabalho alienado? Como se deduzem dessa as outras categorias? Essas são 
as questões de que nos devemos ocupar agora. 

1. A negação da negação 

A crítica se faz a partir de certos pressupostos. Embora se movesse 
no interior de sua problemática, embora aceitasse em termos gerais sua 
antropologia, Marx nunca aderiu totalmente a Feuerbach, jamais se 
conformando com a estoica resignação ensinada por essa filosofia. Já em 13 
de março de 1843 escrevia a Ruge: “Para mim os aforismos de Feuerbach 
não estão certos num ponto, pois dão muita importância à natureza e pouca 
à política. São no entanto a única aliança que permitirá à filosofia atual 
transformar-se numa verdade”. Desde o início sentia portanto a necessidade 
de ultrapassar os estéreis domínios da especulação filosófica e encontrar um 
meio de conferir ao pensamento um alcance prático, realizando no concreto 
a revolução que os filósofos se limitavam a pensar. Tal atitude deveria 
conduzi-lo à crítica da dialética feuerbachiana na medida em que ela 
desconsidera o lado inovador da praxis e do trabalho. 

Feuerbach no final voltava a Espinosa e restringia o âmbito da 
negação tal como era compreendida por Hegel. Pretendendo partir do 
positivo, da essência humana na qualidade de conjunto de determinações 

                                                      
3 M. a, p. 97, 110. 

76 

em si que se exteriorizam, chegava ao universo da religião e da filosofia, 
interpretado desde logo como o ser-outro do homem. Sua crítica se exercita 
então em mostrar a redução desse universo às próprias determinações 
humanas, de modo a provar que o ser-outro do homem é o próprio homem 
na sua alienação. Cumpre pois retomar em nós mesmos a projeção abstrata 
de nossa humanidade, voltar para o amor de nossa própria essência, em vez 
de permanecer adorando um Deus que nada mais é além do homem elevado 
ao absoluto. Em todo esse processo entretanto não se dá um enriquecimento 
efetivo nem mesmo, como acontecia em Hegel, a superação da 
unilateralidade das primeiras determinações. A passagem pela religião e 
pela filosofia só teria o mérito de conduzir-nos ao conhecimento da 
infinidade de nossa essência, propriedade que preexistia ao mesmo 
desenvolvimento histórico e que, em suma, poderia ser reconhecida desde o 
início se não tivéssemos privilegiado indevidamente as limitações 
psicológicas do eu egoísta. Em termos abstratos, o transpasso do ser-em-si 
para o ser-outro e deste para aquele não traz nada de novo, nem mesmo no 
que respeita ao conhecimento das limitações das primeiras determinações. 
Daí Feuerbach poder passar perfeitamente sem a negação da negação, 
limitando-se o movimento a oscilar entre o ser-em-si e o ser-outro sem 
qualquer criação, numa obscura monotonia de um Deus indiferente. 

É nesse ponto preciso que incide a crítica do jovem Marx: “Feuerbach 
concebe a negação da negação apenas como a contradição da filosofia 
consigo mesma, como a filosofia que afirma a teologia (transcendência etc.) 
depois de a ter negado, depois de a ter afirmado em oposição a si mesma”; 
isto é, na qualidade de um movimento que se resolve nas esferas abstratas e 
indiferentes do pensamento e da intuição. Por esse motivo, “a posição ou a 
autoafirmação e a autoconfirmação que reside na negação da negação é 
concebida como uma posição que não está segura de si mesma e, por isso, 
está ligada a seu oposto, duvidando de si mesma e necessitando então de 
uma prova; a saber, não se prova a si mesma por meio de sua existência 
(Dasein). É enfim concebida como a posição que não se confessa e, por 
conseguinte, permanece em oposição direta e imediata com a posição 
sensível, certa e fundada sobre si mesmo”.4 Desse ponto de vista, a negação 
feuerbachiana, descrevendo apenas um processo encerrado no âmbito do 
conhecimento, não pode atingir a objetividade posta em si mesma, aquela 

                                                      
4 M. b, p. 76. 
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realidade a ser obtida quando forem superadas as alienações da sociedade 
civil quando na terra for criada uma organização social capaz de revelar 
imediatamente sua intensa humanidade. No máximo, reflete o processo 
revolucionário de reconstrução concreta e sensível, ao apontar no pensamento 
a nostalgia da sensibilidade. “Feuerbach concebe ainda a negação da 
negação, o conceito concreto, como o pensamento que se ultrapassa a si 
mesmo no pensamento e que, como pensamento quer ser a natureza, a 
intuição que se transforma em pensamento e que é imediatamente como 
pensamento”.5 Se na verdade, a negação da negação, ou melhor, a revolução 
comunista não dispensa o auxílio da filosofia 6, é preciso convir que não se 
resume na regeneração do saber, por mais visceral e passional que ele seja. 

O mesmo reproche de idealismo, de resolver no pensamento uma 
contradição real, Marx fará a Hegel. Reencontramos aqui a crítica à 
substancialização hegeliana dos predicados e a consequente necessidade de 
voltar ao substrato concreto e positivo. É de seu intento, entretanto, 
conservar o caráter inovador da negação hegeliana, reanimá-la com a força 
das armas, a fim de que o movimento dialético da história desemboque 
numa autêntica revolução. Como é possível porém retomar a negação da 
negação hegeliana sem cair na sua concepção de absoluto? Como reforçar o 
poder destruidor da dupla negação, fazer com que exprima uma criação 
mais profunda e mais concreta do que o processo hegeliano, inserido desde 
o início nos limites da mesma infinidade em si? 

De Feuerbach, Marx guarda o ponto de partida. Ao fazer o inventário 
das contribuições desse filósofo para a melhor compreensão da dialética, 
salienta: 1) – a prova de que a filosofia nada mais é do que a religião trazida 
para o pensamento, constituindo assim apenas uma forma da alienação 
humana; 2) – fundação do verdadeiro materialismo e da ciência real, ao 
fazer das relações de homem a homem o princípio de qualquer teoria; 3) – o 
fato de opor “à negação da negação que afirma ser o absolutamente 
positivo, o positivo a descansar sobre si mesmo e a fundar-se positivamente 
em si”.7 É possível porém partir da positividade absoluta e, por conseguinte, 
da natureza que se hierarquiza em gêneros e espécies, sem cair na 
concepção espinosana de substância e retirar assim da negação da negação 

                                                      
5 M. b, p. 77. 
6 E. p. 391. 
7 M. b, p. 75. 
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toda propulsão inovadora? Como não reduzi-la a mera retomada da 
primeira negação, da determinação inicial? Se fizermos o processo dialético 
partir de determinações naturais, de negações existentes de per si, qual será 
a forma de superar a natureza a fim de que a dupla negação possa exprimir 
uma mudança real? O jovem Marx não responderá satisfatoriamente essas 
perguntas. Nossa tarefa se resume assim em acompanhá-lo em seus 
impasses, o que será feito neste e no capítulo final. 

O desenvolvimento hegeliano da negação da negação aparece-lhe com 
duas faces, uma afirmativa, colocando a positividade do real, outra negativa, 
apreendendo o ato de autoconfirmação de todo ser, graças ao reconhecimento 
de que seu ser-outro nada mais é além da expansão de si mesmo. No entanto, 
nesse processo concreto, natural e vivo, nessa realidade profundamente 
histórica e criadora, Hegel vê apenas as condições lógicas mínimas, a 
expressão abstrata e especulativa.8 Se todo conteúdo é esvaziado, se a vida se 
reduz a determinações intelectuais, deve ser na Fenomenologia do Espírito 
que a filosofia hegeliana encontra o seu nascedouro. Nela com efeito a 
dialética do concreto aparece para o espírito, de forma a que a exteriorização 
e alienação do ser configure apenas um momento da reflexão pura.9 “Toda a 
história da exteriorização (Entäusserungsgeschichte) e toda retomada da 
alienação nada mais é por isso do que a história da produção do pensamento 
abstrato, isto é, absoluto, do pensamento lógico e especulativo”.10 Desse 
modo, ocorrendo a projeção da realidade viva nas formas abstratas do 
pensamento, a concretidade da história e suas dimensões se veem reduzidas a 
um confronto de conceitos. “A alienação, que constitui o verdadeiro interesse 
da exteriorização e superação dessa exteriorização e a oposição entre o em si 
e o para si, a consciência e a autoconsciência, o sujeito e o objeto, isto é, a 
oposição do pensamento abstrato e a realidade sensível ou a sensibilidade 
efetiva, no interior do próprio pensamento”.11 

Marx resume em oito itens o movimento hegeliano de superação do 
objeto pela consciência, movimento que traça o esquema formal a ser 
aplicado a todo processo de exteriorização e reinteriorização do ser:  

                                                      
8 M. b, p. 76. 
9 M. b. p. 78. 
10 M. b, p. 78. 
11 M. b, p. 78. 
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1. o objeto é configurado pela consciência como retornando ao 
próprio eu e, por conseguinte, como objeto evanescente;  

2. é a própria exteriorização da consciência que põe as coisas 
enquanto coisas (Dingheit); o que constitui objeto para ela, e 
nessa qualidade é somente para ela, constitui sua essência 
subjetiva – o ser-em-si se confirma no ser-outro;  

3. a exteriorização tem pois além da significação positiva outra 
negativa;  

4. a significação positiva não é apenas para nós ou em si, mas 
para a própria consciência, tomada como entidade de per si;  

5. a consciência, possuindo no saber o seu comportamento 
objetivo, toda a objetividade da coisa exterior se resume no 
seu conhecimento – a coisa surge como um momento 
perecível e nulo, pois, embora para a consciência o negativo 
do objeto ou o seu superar-a-si-mesmo (Sich-selbst-
Aufheben) tenha uma significação positiva, ela o reconhece 
apenas como nulidade, na medida em que o vê unicamente 
em sua projeção no espaço - o objeto está em conexão íntima 
com o ser-para-si;  

6. de outra parte, ao superar a alienação de sua própria 
objetividade, faz da realidade natural um ser-outro junto a si 
(Andersein ais solchem bei sich), de modo a transformar a 
natureza numa etapa do desdobramento do ser-para-si;  

7. com isso se completa o movimento totalizador da consciência;  

8. ao tomar o objeto na totalidade de suas determinações, 
converte-o num ser espiritual, tudo se metamorfoseando num 
momento do evolver do espírito absoluto.12 

Os itens 6 e 7 são de capital importância para compreender a crítica 
marxista à ideia de Aulhebung e, por conseguinte, situar o problema da 
negação. Se a objetividade natural for interpretada em termos de 
espacialização do espírito, este não encontrará dificuldade alguma para 
recuperar e reduzir aquela em todos os seus recessos, porquanto é suficiente 

                                                      
12 M. b, p. 83 a 88. 
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descobrir na natureza sua espiritualidade oculta. Todo o mistério da 
naturalidade será desvendado quando o positivo, os objetos da natureza, 
forem inseridos em seu contexto lógico especulativo. Daí o sentido 
aparentemente destruidor da desalienação hegeliana, ou melhor, da negação 
da negação. “A apropriação dos seres alheados e objetivos, ou o superar da 
objetividade sob a determinação da alienação... tem para Hegel imediata e até 
principalmente o significado de superar a objetividade, pois não é o caráter 
determinado do objeto mas seu caráter objetivo que na alienação escandaliza 
a consciência. O objeto é por isso um negativo, um superar a si mesmo, uma 
nulidade”.13 No entanto, conciliando as contradições no interior do 
pensamento e da consciência, Hegel termina por deixar incólume a própria 
realidade dilacerada, apenas compreendendo a transitoriedade do objeto para 
abandoná-lo à sua própria sorte. Tudo se resume na apreensão intelectual das 
contradições reais, sem colaborar para a sua efetiva superação, o que redunda, 
no dizer de Marx, num “positivismo acrítico”14 e na justificação do status 
quo.15 Por isso, “a negação da negação não é a confirmação do ser verdadeiro, 
mesmo através da negação do ser-aparente (Scheinwesen), mas a 
confirmação do ser-aparente ou do ser que se aliena numa negação de si ou a 
negação desse ser-aparente como um ser objetivo, residindo fora do homem e 
independente dele, e sua transformação no sujeito”.16 

Importa pois interpretar a negação da negação como um processo 
vital complexo, que ultrapasse suas determinações puramente lógicas e 
especulativas e não transforme “a atividade plena de conteúdo, viva, 
sensível e concreta de auto-objetivação”17 numa negatividade absoluta e, em 
consequência, abstrata. A dupla negação consiste enfim na posição do 
homem em sua integridade e plenitude, na sua radical emancipação, na 
posição entendida como um processo, um princípio do futuro e não uma 
configuração qualquer da vida social que funcionasse como um molde a ser 
aplicado a todas as sociedades. A esse princípio Marx dá o nome de 
comunismo.18 Mas nessa altura surgem as primeiras dificuldades. Qual é a 
possibilidade de, partindo do positivo, encontrar um processo que destrua o 

                                                      
13 M. b, p. 87. 
14 M. b, p. 79, Cf. Idem p. 89. 
15 L. Colletti: Il marxismo et Hegel, p. XXVI e segs. 
16 M. b, p. 89; Cf. p. 92, 93, 95. 
17 M. b, p. 93. 
18 M. a, p. 140. 
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modo de determinação, a forma, sem aniquilar por completo o objeto? 
Como trazer a coisa inteiramente para o domínio do espírito sem interpretá-
la desde o início como um espírito que se desconhece? Marx tentará 
responder a essas dificuldades, fazendo do trabalho a atividade de enformar 
o real e de confirmar-se a si mesmo. 

2. O trabalho vivo 

Procuraremos estabelecer antes de tudo a situação da categoria de 
trabalho no contexto da primeira dialética de Marx. Nosso ponto de partida 
há de ser o confronto com Hegel, visto esse caminho impor-se pela ordem 
das razões e ser aquele em que o próprio Marx expõe e elucida o seu conceito. 

“A grandeza da Fenomenologia hegeliana e de seu resultado final – a 
dialética da negatividade na qualidade de princípio motor e gerador – consiste, 
de uma parte, em que Hegel compreenda a autogeração do homem como 
processo, a objetivação como desobjetivação, alienação e superação dessa 
alienação; em que compreenda então a essência do trabalho e conceba o 
homem objetivado, verdadeiro, pois esse é o homem real, como o resultado 
de seu próprio trabalho. O comportamento real e ativo do homem para 
consigo mesmo, na qualidade de ser genérico ou a manifestação de si 
mesmo como ser genérico, isto é, como ser humano, somente é possível 
porque ele efetivamente exterioriza todas as suas forças genéricas 
(Gattungskräfte), o que por sua vez só se torna possível em virtude da ação 
conjunta dos homens enquanto resultado da história”.19 O primeiro passo na 
tentativa de encontrar um fundamento concreto da negatividade consiste em 
substituir o abstrato ser-para-si pelo trabalho como atividade produtora. O 
ser-para-si configurava a primeira presença dinâmica da infinidade, na 
medida em que representava a calma substantivação de o processo de ser-em-
si incorporar o ser-outro. Na sua abstração, definia um momento intelectual 
comum a todas as singularidades independentes; a consciência de si, a vida 
e o próprio trabalho, enquanto momento de confirmação do ser vivo, eram 
interpretados como a corporificação em níveis diferentes da mesma 
estrutura. Marx inverte o procedimento hegeliano elegendo o trabalho, 
processo vital pré-lógico, em ponto de partida, em matriz das outras formas 
de estruturação mais abstratas. Na verdade, rende suas homenagens a 

                                                      
19 M. b, p. 80. 

82 

Hegel, iniciador da concepção do homem que faz da sua essência um 
processo concomitante de exteriorização e de autoenriquecimento, mas 
pretende superar o formalismo dessa filosofia descobrindo um movimento 
dialético concreto e natural que explique e fundamente as outras formações 
dialéticas. Mas para isso se faz mister que a natureza, totalidade ‘absoluta, 
possua em si mesma a capacidade de autodeterminar-se em gêneros e 
espécies, de reflexionar-se concretamente nos mesmos termos que .a 
consciência e o espírito absoluto. Este será para o jovem Marx um dado 
inquestionável: “É perfeitamente compreensível um ser vivo, natural, provido 
e dotado de forças essenciais (Wesenskräften) objetivas, isto é, naturais, ter 
objetos reais e naturais de seu ser e igualmente sua autoalienação ser a 
posição (Setzung) de um mundo real (wirklich) mas sob a forma da 
exterioridade, como um mundo objetivo que não pertence ao seu ser e que 
ele não domina. Nada há de ininteligível nem de misterioso nisso. Ao 
contrário, o inverso é que seria misterioso”.20 Veremos muito mais tarde que 
nem tudo será tão fácil como Marx imagina, mas por ora, quando apenas 
tentamos organizar esses textos juvenis, cumpre tão somente salientar o 
caráter concreto e vitalista que se empresta ao processo de posição. 

Dois momentos da mesma totalidade, a natureza, põem-se numa 
radical contradição. O primeiro, o universal em si da espécie humana, cuja 
universalidade realiza no absoluto as universalidades incompletas postuladas 
pelos outros seres vivos, é formado por um conjunto de forças genéricas 
que têm por finalidade precípua a transformação do ser-outro, a humanização 
da natureza pelo trabalho. Com tal integração imediata do homem à 
natureza, fica desde logo descartada toda interpretação das relações do 
homem com o seu meio ambiente em termos de pura subjetividade que se 
contrapusesse à concretidade do mundo exterior, como por exemplo um não 
ser sempre a visar e a rejeitar o ser. Em vez de ser concebido como ato 
voluntário sem qualquer compromisso físico com o objeto negado, o 
trabalho implica para Marx na atividade de enformar, de amoldar 
(formieren)21 um conteúdo incriado pelo agente. Além disso, demanda 
dispêndio de energia, uma troca de matéria e uma assimilação 
(Stoffwechsel) entre o trabalhador e o seu produto, que estabelece entre os 
termos do processo de objetivação-dessubstancialização um sentido 

                                                      
20 M. b, p. 84. 
21 M. passim; Cf. A. Smith: Der Begriff der Natur in der Lebre von Marx, p. 66 e segs. 
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fisiológico desconsiderado por outros pensadores que emprestaram ao trabalho 
a mesma estrutura. Como é possível no entanto evitar que a assimilação seja 
traduzida como se fosse uma simples troca de energias entre objetos da mesma 
espécie? Como não retroceder a uma explicação mecanicista e retirar do 
trabalho a estrutura dialética que precisamente importa? 

Conferindo, em primeiro lugar, a essas forças iniciais o caráter de um 
universal em si, subordinando-as à determinação abstrata e onipresente do 
gênero. O homem, na tradição de Feuerbach, é dito ser genérico, votado à 
universalidade da espécie. Seja qual for sua manifestação individual sempre 
será possível encontrar de modo mais ou menos indireto a marca da ação 
conjunta da humanidade. Por isso, em segundo lugar, sua reflexão, seu 
processo de particularização é totalmente diferente da mera dispersão de um 
estoque primitivo de energias. Não se trata obviamente de dispêndio de força 
bruta, cega, inconsequente, mas, graças ao caráter vivo do objeto, da 
exteriorização de um impulso especificamente determinado. O homem acha-
se dotado de forças naturais e vivas que, como tais, se expandem numa 
atividade orientada, situada em relação a um fim exterior ao indivíduo e 
interior à espécie. Por esse motivo, as forças genéricas existem “como 
disposições e capacidades, como instintos”,22 isto é, como virtualidades 
prontas a serem despertadas pela presença de estímulo adequado, de sorte que 
sua existência em si somente se define pelo poder criador do ser-outro. A 
relação entre as forças genéricas e o mundo não se resume pois na relação 
inerte do ser-em-si e do ser-outro, na simples determinação pela negação, 
mas comporta a interiorização do ser-outro no ser-em-si, na qualificação 
deste em função daquele. O homem, “como ser natural corpóreo e objetivo é 
ser que pádece, condicionado e limitado, tal qual o animal e a planta; isto é, 
os objetos de seus instintos existem exteriormente como objetos 
independentes dele; entretanto, esses objetos são objetos de seu carecimento 
(Bedürfnis), objetos essenciais, imprescindíveis para a efetuação e 
confirmação de suas forças essenciais”.23. Compreendemos porque a dialética 
do carecimento assume nos textos do jovem Marx papel de tanta importância: 
exprime a maneira pela qual os seres vivos e o homem em particular 
vinculam suas forças às condições da espécie, definem cada ato singular no 
interior dos atos significativos para todos os congêneres, determinam as ações 
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pelos objetos carecidos e, por fim, revelam na ação o seu caráter passivo. De 
um lado, temos pois as forças em si fundamentalmente reportadas ao ser-
outro, encontrando na particularidade dos objetos do mundo a matriz de sua 
própria particularização; de outro, a positividade instintiva revelando-se mera 
passividade, sensibilidade; o ser sensível implica em carecer de coisas 
concretas para poder propor-se exteriormente. “Ser objetivo, natural, sensível 
e ter objeto, natureza, sentido fora de si ou inclusive ser objeto, natureza e 
sentido para um terceiro se equivalem” 24. Mas outra vez a passividade se 
converte em atividade: transformado o mundo em mundo carecido, o ser 
tende energicamente a seu objeto, ama-o, faz dele a razão de sua vida. 

As forças essenciais da espécie são pois concomitantemente 
determinadas pelo positivo e pelo negativo, pelo ser-em-si e pelo ser-outro; 
graças ao carecimento a concomitância encontra seu fundamento, o 
movimento de exteriorização sendo ao mesmo tempo movimento inverso de 
interiorização, de incorporação do outro como condição de existência e 
dever ser. Acresce ainda que a natureza inteira é definida por essa relação 
de exterioridade e interioridade. A vida é a sua determinação primeira e um 
“ser (Wesen) que não tenha sua natureza fora de si, não é um ser natural, 
não faz parte da essência (Wesen) da natureza”.25 Na medida porém em que 
toda a natureza é envolvida pelo movimento da vida, as relações de causa e 
efeito passam a ser determinadas no contexto mais amplo das relações 
vitais: “O sol é objeto da planta, um objeto necessário e assegurador de sua 
vida, assim como a planta é objeto do sol, enquanto exteriorização da força 
vivificadora do sol, de sua força essencial e objetiva”.26 É de notar como a 
noção de objeto fica na estreita dependência da noção de comportamento. 
Nesta passagem, sem dúvida paralela a um texto já comentado de 
Feuerbach,27 não cumpre apenas salientar seu lado fantasista mas sobretudo 
a tentativa de reformular a noção de objeto natural. Primeiramente, vemos a 
objetividade do sol depender dos seres que recebem sua força vital, a 
objetividade mineral determinar-se num contexto biológico. Em seguida, a 
inter-relação dos objetos não é interpretada pela composição de forças a 
definirem as condições de alteração do movimento nem pela reestruturação 
de um campo. O sol não é a causa da planta, origem de sua objetividade, 
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mas essa própria objetividade, como se a planta não tivesse nele a fonte de 
sua energia, porém, o princípio de sua unidade estrutural. Na natureza 
inteira, a objetividade dos seres depende da forma pela qual os indivíduos 
são os gêneros e as espécies, recortam pelo comportamento o mundo de sua 
objetividade. Por isso, o animal como Gattungswesen não se distingue de 
sua atividade vital,28 é o seu eterno processo de assimilação, o sacrifício do 
indivíduo na perpetuação da espécie. 

O homem todavia possui uma universalidade diferente, “não é apenas 
ser natural, mas ser natural humano, isto é, ser que é para si próprio (für 
sich selbst seiendes Wesen) e por isso ser genérico que deve atuar e 
confirmar-se tanto em seu ser como em seu saber. Por conseguinte, nem os 
objetos humanos são os objetos naturais tais como se oferecem de imediato, 
nem o sentido humano, tal como é imediata e objetivamente é sensibilidade 
humana, humana objetividade. Nem a natureza – objetivamente – nem a 
natureza subjetivamente está imediatamente presente ao ser humano de 
modo adequado. E assim como tudo o que é natural deve nascer assim 
também o homem possui seu ato de nascimento: a história, que para ele, 
entretanto, é consciente, de modo que como ato de nascimento 
acompanhado de consciência é ato de nascimento que se supera”.29 São 
quatro os temas fundamentais desse texto: 1) – o ser-para-si do homem; 2) – 
a humanização da natureza; 3) – a inadequação entre o homem e a natureza 
dando origem à história; 4) – a superação do ato de nascimento e a 
correspondente superação da história. Passemos à sua explicitação. 

Ao se propor a si mesma como objeto de sua ação, a espécie humana 
cria uma totalidade inteiramente diferente daquela do animal. Mas o que 
significa para Marx ter a si mesmo como objetivo? A atividade reflexionante 
está vinculada em geral ao aparecimento da consciência, só ela é capaz de 
fazer da ação um movimento que vise a si mesmo. Marx no entanto 
pretende ir mais longe e derivar a reflexão da consciência, enquanto 
exclusivamente conhecimento, de uma reflexão mais profunda e concreta, 
ligada ao desenvolvimento da espécie humana como tal. “A consciência 
(Bewusstsein) é o Ser consciente (bewusste Sein) e o Ser do homem é o 
processo vital efetivo”,30 diz a Ideologia Alemã numa passagem inteiramente 

                                                      
28 M. a, p. 104. 
29 M. b, p. 86. 
30 DI. p. 26. 

86 

de acordo com os textos anteriores. Não é pois a consciência que amplia 
ilimitadamente o âmbito da ação humana mas, ao contrário, o fato de o 
homem ter todas as coisas sob o raio de sua ação e, por conseguinte, ser 
capaz de modificar sua própria base natural é que permite ao conhecimento 
sua abstração em consciência pura. Desse modo, a universalidade 
reflexionante do homem é constituída graças ao modo pelo qual ele produz 
e produz a si próprio; não trabalha unilateralmente e sob a pressão da 
necessidade física, como fazem os animais, mas genericamente, para si e 
para seu semelhante, sempre tendo em vista mediata ou imediatamente a 
coletividade. “Como consciência genérica (Gattungsbewusstesein) o 
homem confirma sua verdadeira vida social e repete no pensamento sua 
existência real, reciprocamente, o ser-gênero (Gattungssein) confirma-se na 
consciência genérica e é a para si na sua universalidade como ser pensante”.31 
Em suma, a consciência representa no nível do pensamento a reflexão vital 
mais profunda de o homem estar desde o início marcado por uma 
sociabilidade originária. 

Dado isso, a natureza em todas as suas dimensões se tinge pela 
universalidade humana. Do mesmo modo que vimos os objetos inorgânicos 
serem reformulados no interior das relações vitais, tudo passa agora a 
determinar-se direta ou indiretamente pelos traços que a humanidade deixa 
no universo. Para confirmar a interiorização e projeção da natureza no 
mundo humano, basta lembrar um texto já citado da Sagrada Família: “O 
objeto, como Ser para o homem, como Ser objetivo do homem, é ao mesmo 
tempo a existência (Dasein) do homem para outro homem, seu 
relacionamento humano para com outro homem, o comportamento social 
do homem para com o homem”.32 No fundo de cada objeto existente 
encontramos pois uma trama de relações sociais. Não se trata da coisa 
existir perdurando em todos os seus perfis, somente exterior à consciência, 
porque se teceu uma teia de relações intersubjetivas que objetivam um 
conteúdo, incapaz de existir como objeto perdurável enquanto for apenas 
tema da consciência individual. A existência do objeto, ao contrário, 
implica uma intersubjetividade concreta, um processo social de produção 
que se faz desde o início sob a égide da universalidade. Além do mais, as 
relações sociais não ocorrem no vácuo, os homens não se comunicam pelo 

                                                      
31 M. a, p. 130. 
32 HF. p. 44. 



87 

entreolhar-se, mas através de um meio sensível que, ainda sendo reduzido ao 
mínimo como no caso da linguagem, está sempre presente. Não há relação 
social que não tenha um fundamento natural. Por isso o ser configura a face 
objetivada das relações humanas que possuem nas coisas o termo mediador. 

Compreenderemos melhor a posição de Marx se compararmos a 
doutrina exposta acima com a tese defendida por Lévi-Strauss sobre 
problema correlato. As Estruturas Elementares do Parentesco parte da 
oposição radical entre natureza e cultura e da impossibilidade da análise 
real apanhar o ponto de passagem entre ambos. Mas isso não redunda na 
impossibilidade de distingui-los de um ponto de vista abstrato. Desde que 
uma regra de conduta se manifeste devemos estar no nível da cultura, 
enquanto a presença da universalidade abstrata basta para indicar a face 
natural do homem. “Na falta de uma análise real, o duplo critério da norma 
e da universalidade configura o princípio de uma análise ideal que pode 
permitir, ao menos em certos casos e dentro de certos limites, isolar os 
elementos naturais dos elementos culturais que intervêm nas sínteses de 
ordem mais complexa. Estipulemos pois que todo o universal no homem 
respeita à ordem da natureza e caracteriza-se pela espontaneidade, tudo o 
que se atém a uma norma pertence à cultura e apresenta os atributos do 
relativo e do particular”.33 Em vista desse critério, a proibição do incesto 
apresenta um interesse todo especial, pois de um lado possui a 
universalidade natural, de outro, vincula-se à norma social. Daí constituir o 
fato ideal para o estudo das relações entre natureza e cultura, preocupação 
sempre presente na obra do autor. 

Lévi-Strauss, na tradição rousseauista, procura estabelecer um 
critério abstrato para separar os dois elementos. Embora na realidade ocorra 
o contrário, embora não haja fenômeno natural significativo que não receba 
a marca da cultura, importa-lhe exclusivamente descobrir as estruturas 
opostas entre as quais haverá de explicar o fato compósito. Fiel a Hegel e a 
Feuerbach, Marx não pensa a natureza humana como momento do homem 
semelhante ao do animal. O que lhe interessa é a consubstancialização de 
ambos; tenta compreender, não a oposição das determinações abstratas, mas 
unicamente a especificidade peculiar ao homem que lhe faculta a 
autorreflexão e a praxis autoprodutiva. Em resumo, Lévi-Strauss se recusa a 
unir indissoluvelmente homem e história enquanto Marx pretende, ao 
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contrário, entender essa indissolubilidade, o movimento contínuo de 
autocriação, inclusive das formas mais dementares do comportamento. 

Retomemos o estudo da universalidade própria do homem. A 
atividade reflexionante introduz uma cesura entre o ser e o dever ser, cria 
uma inadequação entre a natureza para o homem e sua humanidade como 
projeto. Vejamos em que termos se dá essa separação. 

Antes de tudo, “o primeiro objeto do homem – o homem – é natureza, 
sensibilidade; e as forças essenciais, particulares e humanas, como 
encontram só nos objetos naturais sua realização objetiva, só na ciência da 
natureza em geral podem encontrar seu próprio conhecimento”.34 No 
imediato, a natureza que é sensível para o homem identifica-se à própria 
natureza sensível do homem, de forma que a determinação da sensibilidade 
corre paralela à determinação da natureza sensível. O homem carece da 
coisa sensível; em virtude porém da universalidade originária que, de um 
lado, faz o indivíduo um momento atuante da sociedade, e, de outro, 
inscreve o objeto carecido num círculo de objetos passíveis de cumprir a 
mesma função, a coisa sensível define-se em relação ao indivíduo 
determinado que a deseja, e em oposição aos objetos capazes de satisfazer a 
mesma necessidade orgânica mas incapazes de satisfazer uma necessidade 
culturalmente determinada. Por exemplo, o animal e o homem acuado por 
suas necessidades primárias visam diretamente o universal: o esfomeado 
procura o alimento. O homem social, no entanto, tem fome de bife ou de 
batatas, de verdura ou de massa, temperados num sabor culturalmente 
qualificado, de modo a visar o gênero alimento unicamente por meio de um 
alimento particular. Para atingir o universal hospeda-se inevitavelmente no 
particular, desfruta dessa particularidade conscientemente escolhida, 
enquanto a opõe aos outros objetos congêneres que soube refletidamente 
recusar. O universal não é formado destarte pela palavra a enfeixar o 
conjunto de representações singulares nem tão pouco pela ideia capaz de 
subsumir a classe de indivíduos semelhantes; se possui essa propriedade no 
nível do discurso é porque exprime o circuito imediatamente presente na 
intenção consciente que focaliza e se apropria do singular. O conceito 
traduz, em suma, o âmbito da ação que certo trabalho recorta no real, na sua 
qualidade e momento de autoprodução da espécie humana. 

                                                      
34 M. a, p. 137. 



89 

A universalidade humana constitui um processo de ir ao particular, 
estacionar nele, apropria-se de sua peculiaridade para pô-la em função dos 
desígnios da espécie. Vimos como o indivíduo, ao se alimentar, coloca a 
especificidade de sua cozinha cultural e postula, na apreensão da coisa, uma 
relação com seu semelhante. Nessa referência a outrem revela-se uma nova 
maneira de determinar o carecimento. Além da correspondência do objeto e 
do desejo, opera a colaboração do outro, tanto na conformação cultural do 
carecimento como no preparo do objeto desejado. Sendo o indivíduo 
eminentemente um ser social,35 sua atividade vital vindo a ser consciente 
somente quando estiver vinculada à espécie36 o desejo em ação, isto é, o 
trabalho, objetivação da vida coletiva,37 procura necessariamente o desejo 
alheio. Em outras palavras, o carecimento humano pressupõe em última 
instância o carecimento do carecimento. 

No sexo, primeira inter-relação natural, já encontramos essa 
diferenciação do desejo. De um lado, na verdade assemelha-se ao 
comportamento animal mas, na referência a outro está inscrita a possibilidade, 
se não a necessidade, desse outro ser tomado em sua integridade, isto é, como 
pessoa. Unicamente na apreensão da pessoa o outro é inteiramente captado, 
pois se assim não fosse, o visado ficaria além do subjugado. Daí a presença 
alheia servir de índice do grau de humanização do comportamento. Se o ser 
amado for apenas objeto de prazer, evidentemente estamos tratando com a 
relação animal; se contudo for amado na sua pessoa e na sua liberdade, o 
que demanda a sua anuência, o comportamento natural do homem tornou-se 
humano e o seu ser natural tornou-se natureza para ele.38 

Ao quebrar-se a monotonia da produção animal, penetramos nos 
horizontes inéditos da história. Do mesmo modo que na dialética do senhor 
e do servo, o carecimento do carecimento demarca a relação social, a 
passagem do estado de natureza para o de sociedade. Para Hegel, a luta se 
engaja entre pessoas que arriscam a vida para obter o reconhecimento 
alheio, por isso, tratando de personalidades, o processo serve para 
desabrochar a consciência de si que existia desde o inicio na imediatez e na 
ignorância. Não se dá pois o choque de dois brutos, como pensava Hobbes, 
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mas a luta de duas pessoas iguais que se tornam desiguais, uma subordinada 
à outra. Cria-se assim um sistema de dependências pessoais, de controle 
social, garantidos pela polícia e pela jurisdição, que constitui para Hegel a 
sociedade civil, a imitação exterior do estado verdadeiro.39 Tudo se inscreve 
no interior de relações propriamente humanas. Até na violência o homem 
ostenta seus brasões, porquanto, em qualquer situação, “a humanidade 
animal é diferente da animalidade”.40 Marx mantém a mesma peculiaridade 
do homem diante dos outros seres vivos. Com o intuito porém de salvar o 
materialismo, rebate a autoconsciência para o nível da natureza, fazendo 
dela um processo natural que inexplicavelmente possui o poder de reflexão 
consciente. Com isso aparece uma fissura entre a reflexão biológica, 
descoberta unicamente do ponto de vista da espécie, e a reflexão humana a 
reiterar-se nos próprios indivíduos. A autoconsciência é pois um dado, fato 
tão natural como a planta e que entretanto não pode descender em linha 
direta da universalidade animal. Ao contrário, é a reflexão humana que 
esclarece e compreende as outras formas de reflexão. 

Dado isso, desaparece o problema do nascimento da história, mas por 
um caminho diferente da solução hegeliana. O tempo e o espaço são 
projeções do espírito absoluto e como tais devem ser, no final, abolidos e 
consumidos para que o espírito recupere a sua unicidade. No quadro dessa 
projeção cabe entretanto interrogar pela passagem do carecimento animal 
para o carecimento humano, porquanto é preciso descobrir como um 
comportamento não humano traz em si o seu contraditório, a marca do 
espiritual. Esta é a função que a dialética do carecimento cumpre na 
Fenomenologia. Feito no entanto o rebatimento da consciência de si para o 
nível da natureza, o problema da passagem necessariamente desaparece. O 
estado de natureza só pode ser concebido a partir do estado natural de 
sociedade, como uma certa degradação responsável pela violência que 
amesquinha o homem em proveito do animal. Tanto como em Hegel, o 
estado de violência instaura a sociedade civil. Os elementos do processo 
não são mais contudo pessoas juridicamente definidas, mas homens 
concretos, considerados em todas as dimensões, que lutam entre si por 
causa do trabalho alienado e do regime de propriedade privada. Por isso 
Hegel poderá fazer da sociedade civil uma parte indispensável do estado 
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moderno, enquanto Marx será obrigado a concebê-la na qualidade de 
momento passageiro e maldito da evolução do gênero humano. 

Transformando o homem em princípio de tudo, Marx confere à 
natureza duas significações complementares: 1) constitui a parte sensível e 
passiva desse homem; 2) configura a objetividade inteira como seu “corpo 
inorgânico”.41 Na segunda acepção, a objetividade natural penetra no interior 
da reflexão consciente na qualidade de resistência e passividade diante do 
trabalho. Os objetos naturais e o seu próprio corpo fornecem ao homem os 
elementos da atividade produtiva, de modo que ser natural e objetivo 
significa resistir ao projeto. Para manter o caráter materialista do processo 
reflexionante é preciso pois: 1) a exteriorização não criar a exterioridade, 
isto é, o ato de trabalho não criar o objeto natural mas unicamente informá-
lo, subjugar a naturalidade bruta para traduzi-la numa linguagem social; 2) 
a incorporação do ser-outro conservar a determinabilidade deste. O homem 
deve alienar-se na particularidade da coisa, vir a ser essa determinação 
como o operário perde sua generalidade ao especializar-se simplesmente em 
ferreiro ou tecelão, conforme às necessidade de manipulação do objeto. 

A escassez representa sem dúvida, dentre tais determinações naturais, 
a mais geral. Como reagimos diante dela? Por certo de forma muito 
diferente da do animal que trabalha unicamente para si ou para seus 
próximos. Se entre eles ocorre uma divisão de trabalho, cada indivíduo 
funciona como parte vicária de um todo orgânico, da totalidade abstrata da 
espécie que nesse momento funciona como um único ser. É o que acontece 
por exemplo na divisão dos sexos. Além do mais, por causa da relativa 
imutabilidade da espécie e do enclausuramento do desejo, a escassez cai 
sobre o animal como o destino, sua adequação às condições naturais 
pesando-lhe de maneira intolerável. O homem entretanto, por ser social, 
dispondo do auxílio direto ou indireto da comunidade, originariamente 
dirigindo para ela sua produção42 e, por isso, contando com o recurso de 
integrar sistematicamente experiências alheias, está muito mais apto para 
vencer as novas condições. Mesmo assim, no entanto, para conservar a 
objetividade da natureza, Marx deve ver o homem vindo também a ser as 
determinações naturais. Objeto do trabalho coletivo, da indústria como 
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processo histórico,43 a natureza se lhe apresenta fugidia e resistente, 
matéria-prima de todas as obras e ao mesmo tempo fonte de todos os 
instrumentos – mas por isso fonte de uma exteriorização estranha. 

Finalmente, a natureza se vincula à história. A indústria supõe uma 
técnica que se aperfeiçoa e, portanto, uma falta de técnica, índice de uma 
exterioridade alienada que há de ser suprimida com o tempo. Por isso, a 
história da indústria é a própria história, “vir a ser da natureza para o 
homem (das Werden der Natur für den Menschen)”44 ou numa fórmula 
ainda mais enfática: “o vir a ser da natureza no homem (zum Menschen)”,45 
isto é, a integração do ser bruto da luminosidade das relações sociais. 

3. O trabalho alienado 

Tudo parece indicar que o processo de particularização da espécie 
humana, onde o universal se repete indefinidamente em cada indivíduo 
como dever ser e o particular é conformado pelas determinações naturais, 
nos fornece a chave da necessidade da alienação. A esse respeito 
encontramos no jovem Marx duas referências. A primeira interroga 
diretamente acerca da necessidade do conceito, da forma pela qual ele se 
enraíza na essência do desenvolvimento humano. O texto porém se desvia, 
comentando o progresso efetuado pela redução do problema da origem da 
propriedade privada ao problema das relações do trabalho alienado com o 
desenvolvimento da humanidade – a propriedade privada aparece como 
exterior ao homem enquanto o trabalho como sua imediata manifestação, – 
sem contudo chegar a uma solução que, segundo Marx, estaria 
simplesmente em colocar a questão em termos corretos.46 Com tudo isso 
ficamos entretanto sabendo que a alienação pertence à essência humana e se 
liga às relações do trabalho com o desenvolvimento da humanidade. 

A segunda passagem alude à necessidade histórica da propriedade 
privada. Depois de lembrar a produção eminentemente social que se fará 
quando o homem se libertar das peias da propriedade privada, o objeto, 
confirmação direta da individualidade, passando a representar ao mesmo 
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tempo a existência da pessoa para outrem, explícita: “Do mesmo modo, 
tanto o material do trabalho como o homem na qualidade de sujeito são o 
resultado e o ponto de partida desse movimento (e porque deve haver esse 
ponto de partida aí reside a necessidade histórica da propriedade privada)”.47 
O sujeito homem deve-se defrontar com o objeto natural, iniciar um 
processo de redução mútua, até que de novo os dois termos se ponham um 
para o outro. Nesse confronto a natureza se torna hostil e o homem se deixa 
determinar por ela. Tudo se resume pois na maneira pela qual a natureza 
recusa a universalidade e a liberdade humanas, a sociabilidade originária 
não sendo satisfeita porque se abriu entre o homem e a natureza uma cesura 
que só o desenvolvimento histórico poderá cobrir. No processo de apropriação 
da natureza, ou melhor, de interiorização de nosso corpo inorgânico, somos 
forçados a nos determinar e a nos particularizar segundo imposições 
espúrias. Tendo em vista a presença, em cada momento da alienação, do 
anseio de sociabilidade e de liberdade, fato constatado em cada fenômeno 
social de forma mais ou menos imediata, verifica-se que a determinação e a 
particularização dadas não correspondem à essência do homem e ao seu dever 
ser. Nessas circunstâncias, o homem reage como o animal, sua existência 
confunde-se com sua cega atividade, perde a consciência do universal, limita o 
carecimento à necessidade imediata da coisa: a alienação enfim tende a reduzir 
a luminosidade da vida social à espessa dimensão do fenômeno biológico. 

Não nos cabe por ora examinar a legitimidade dessa hipotética 
solução, ocupar-nos-emos dela mais tarde, quando procederemos ao 
inventário da dialética do jovem Marx. Na falta de um texto que confirme a 
solução apresentada, é conveniente prosseguir analisando brevemente como 
o autor entende o processo da alienação e quais são suas consequências. 

Ao contrário de certos economistas que, ao tentarem explicar a 
origem das relações econômicas, forjam um acontecimento primitivo que 
teria ocorrido nos primórdios da história e fazem decorrer desse fato mítico 
todo o conjunto dos processos e das instituições modernas, ao invés de 
postular essa falsa protocondição do homem48 e buscar mitologicamente 
num acontecimento passado a estrutura do presente, Marx parte, como ele 
próprio não se cansa de salientar, do fato constatado e contraditório de o 
operário converter-se em mercadoria tanto mais barata quanto mais 
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aumenta sua produtividade, da evidência de que a valorização do mundo 
das coisas está sempre a corresponder à desvalorização do mundo dos 
homens. Vejamos esse fenômeno mais de perto. Antes de tudo, em se 
tratando de formas de produção, de atividade produtiva, é evidente que o 
trabalho operário se encontra numa situação privilegiada, só ele de fato se 
defronta com o objeto natural, só ele é transformador. “A relação imediata 
entre o trabalho e os seus produtos é a relação do trabalhador aos objetos 
de sua produção. A relação dos ricos com os objetos da produção e com a 
própria produção é apenas uma consequência dessa primeira relação”.49 
Desse modo, como o trabalhador se defronta com seu produto converte-se 
na matriz de todas as relações sociais: “Através do trabalho alienado o 
homem não só engendra suas relações com o objeto e com o ato de 
produção como poderes estranhos e hostis a ele mesmo, mas também 
engendra a relação na qual os outros homens se situam diante de sua 
produção e seu produto, e a relação em que se encontram com os outros 
homens”.50 A alienação do trabalho corrompe as demais relações sociais51 e 
o status de cada pessoa reflete sua situação em face do trabalho. 

O trabalho se fixa no objeto, o produto alcança sua materialidade e 
sua objetividade num êxtase do produtor; mas, em vez de o sujeito realizar-
se na produção, no final, o produto lhe aparece como uma coisa estranha e 
hostil a fugir de seu controle. A existência objetivada do mundo das coisas 
ergue-se assim para ele como poder autônomo e ameaçador, de tal modo 
que a objetivação do trabalho consiste num processo de corrupção e de 
desnaturalização, de perda de substância a resultar diretamente na sujeição 
do operário ao mundo criado por ele próprio. A dessubstancialização chega 
a tal ponto que o priva até mesmo dos objetos indispensáveis a seu trabalho 
e a seu próprio sustento. Além disso, já que o caráter alienado do produto 
refere-se à ação de produzir, essa também é alienada; paralelamente à 
alienação do produto corre a alienação do ato de produzir, na qualidade de 
autoalienação (Selbstenfrendung) do sujeito. O trabalhador se encontra 
numa dupla dependência com a natureza: de um lado, esta lhe fornece o 
objeto de seu trabalho e, de outro, os meios necessários à sua sobrevivência 
não mais como trabalhador, momento de um processo mais amplo de trabalho, 
mas enquanto indivíduo em geral. Além do mais, já que seu trabalho tem 
                                                      
49 M. a, p. 101 
50 M. a, p. 108. 
51 M. a, p. 106. 



95 

como resultado exacerbar a hostilidade das coisas, quanto mais se aplica em 
suas funções tanto mais fica na triste contingência de subsistir como 
indivíduo somente quando encontrar emprego. Nessas condições, não é de 
estranhar ser o trabalho exterior ao trabalhador, consistir numa tarefa imposta 
de fora por alguém que está sempre pronto a apropriar-se dos frutos do labor 
alheio. Torna-se assim trabalho forçado, desvinculado das necessidades e dos 
carecimentos do produtor, sacrifício e mortificação, a transformar em 
caminho do embrutecimento o modo pelo qual o homem se exterioriza e 
objetiva. Ao trabalhador nada mais resta senão comer, beber, dormir e o 
exercício de outras ações necessárias à sua precária sobrevivência, ações que 
no fundo seriam humanas se não estivessem separadas e abstraídas do 
contexto totalizante do trabalho. Por deixarem todavia de vincular-se ao 
trabalho como forma de manifestação e realização do homem, transformaram-
se em meras atividades animais. Finalmente chegamos ao último momento: 
o desvirtuamento das relações vigentes entre o indivíduo e a espécie. O 
operário perde o sentido social de sua ação, esquece-se de sua qualidade de 
ser genérico e passa a operar isoladamente, escravo das vicissitudes naturais 
e sociais.52 Apagando a dimensão consciente da produção humana, o 
trabalho alienado inverte o sentido da atividade vital: transforma-a num 
instrumento de garantia da existência de cada um, seja ela qual for, ao invés 
de fazer dela a manifestação de sua essência.53 

Por mais que esses três momentos da alienação oprimam a autêntica 
universalidade do homem, por mais que este seja forçado a esquecer sua 
destinação comunitária e livre, o impulso eminentemente social de seu ser 
está sempre a emergir, sempre a escapar das peias da propriedade privada, a 
ostentar a essência profunda que a existência negou. Exemplo dessa 
obstinação da sociabilidade primitiva encontramos na divisão do trabalho. 
Instalado o regime da alienação, nem por isso o trabalho individual é 
totalmente reduzido às suas dimensões puramente animais. Embora se perca 
a consciência do significado social da produção, embora cada um trate 
apenas de seus interesses e para isso esteja sempre pronto a lutar contra 
todos, no final das contas ocorre uma integração dos efeitos dos diversos 
atos produtivos de forma a constituir uma rede de relações sociais. A 
sociedade nasceria assim do esforço egoísta de cada indivíduo. Esse 
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fenômeno é conhecido pelos economistas com o nome de divisão do 
trabalho, mas “nada mais é do que a posição alienada e alheada da 
atividade humana enquanto atividade genérica real ou atividade do homem 
como ser genérico”.54 O erro desses cientistas consiste em fazer do 
indivíduo a matriz das relações sociais, constituindo a sociedade a partir de 
ações isoladas. Mas o simples fato de serem obrigados a desembocar numa 
sociabilidade indica a impossibilidade de negar ao homem uma 
universalidade peculiar, embora isso possa ser feito no modo da alienação. 

Vemos que o processo de alienação encontra uma obstinada 
resistência na própria essência do ser humano, nela o alheamento e a 
exteriorização se fundam e nela sorvem o impulso vivo e contínuo para a 
sua superação. Além do mais, a negação da negação restauradora da 
integridade primitiva deverá percorrer o mesmo caminho da alienação de 
si:55 certamente passará do lado objetivo, da propriedade privada, para a 
atividade realmente produtiva, até atingir a sociabilidade do produto que 
corresponda à sociabilidade essencial: “O homem só não se perde em seu 
objeto quando este se configurar como objeto humano ou homem 
objetivado. E isso somente será possível quando se lhe configurar como 
objeto social e quando ele mesmo se configurar como ser social, assim 
como a sociedade se configurará nesse objeto como ser para ele (Wesen fur 
ihn)”.56 É evidente que não desaparecerá a determinação do particular, como 
se voltássemos ao todo inicial indistinto. O particular possuirá entretanto uma 
universalidade efetuada. Assim como cada objeto será social e guardará, por 
conseguinte, um nexo inteligível com todos os outros, também cada trabalho 
determinado será uma maneira de cumprir o trabalho geral, pois, na medida 
em que todos terão acesso a qualquer tipo de trabalho, as tarefas não sendo 
impostas mas escolhidas, trabalhar se transformará no modo de realização do 
social inscrito em cada homem.57 O particular será ao mesmo tempo 
universal e o universal residirá em todos os particulares que subsume. 

Do ponto de vista objetivo, a saber, da natureza como objeto do 
trabalho humano, o término da alienação redundará na celebrada identidade 
do humanismo e do naturalismo. “Assim, enquanto, de um lado, para o 
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homem em sociedade a realidade objetiva se configura em geral como a 
realidade das forças essenciais humanas, como realidade humana e por isso 
como realidade de suas próprias forças essenciais, todos os objetos se lhe 
apresentarão como objetivação de si próprio, como objetos que confirmam e 
realizam sua individualidade, como seus objetos, isto é, o objeto vem a ser ele 
mesmo. Como vem a ser seu, depende da natureza do objeto e da natureza da 
força essencial que a ela corresponde, pois precisamente a determinabilidade 
dessa relação constitui o modo particular e real da afirmação”.58 Confirmando 
o que dissemos sobre a necessidade da alienação que se inscreveria no modo 
de determinação da espécie humana, vemos a nova forma de organização 
social ter como finalidade encontrar uma forma de determinação do real que, 
correspondendo à natureza dos objetos e à peculiaridade das forças essenciais 
a eles designadas, transforme o mundo natural em mundo humano e ao 
mesmo tempo socialize os impulsos naturais do homem. Para isso será 
necessário abolir a propriedade privada, isto é, os quadros objetivos dentro 
dos quais se dá o trabalho alienado. Não devemos imaginar contudo que o 
comunismo represente a forma perene de sociabilidade; como já vimos, 
constitui apenas um princípio que não estipula como organizar as forças 
produtivas em sistemas diferentes: “O comunismo é a configuração 
necessária e princípio energético do futuro, mas o comunismo não é como tal 
o objetivo do desenvolvimento humano, a configuração da sociedade 
humana”.59 Não se trata pois de impor a todas as sociedades uma única forma 
de organização social mas deixar a cada uma a tarefa de encontrar um modo 
próprio de socializar seu meio ambiente e as forças de seu povo. 

Do ponto de vista subjetivo, finalmente, a desalienação pressupõe a 
socialização de cada indivíduo que começa com a socialização dos sentidos. 
Não se trata apenas de domesticar uma série de impulsos básicos cujos 
conteúdos em última instância permaneceriam inalterados durante toda a 
história, como acontece em Feuerbach. Isso seria equivalente a conferir-lhes 
uma determinabilidade contrária à historicidade do homem; a história não 
desabrocha a sensibilidade, as forças essenciais, mas constitui tanto os 
sentidos como os objetos sensíveis inseridos em suas espécies e gêneros, de 
sorte que pari passu à formação “industrial” do objeto, dá-se o processo de 
distinguir as potências da sensibilidade, sejam elas cognoscitivas ou 
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práticas, o trabalho histórico de tornar humano o sentido dos homens e de 
produzir uma sensibilidade capaz de apreender a riqueza dos seres.60 Tendo 
em vista que os sentidos e suas forças não possuem características 
inalteráveis, mas determinam-se pela história, não é estranho que os 
fenômenos psicológicos sejam somente analisáveis nos produtos exteriores 
da atividade humana. A análise histórica do trabalho, ou melhor, da 
indústria na sua acepção mais ampla, fornecerá a chave da psicologia. 
Considerando, ademais, que a história revela a maneira pela qual o homem 
incorpora a natureza em seu processo de trabalho, ou melhor, como a 
natureza vem a ser paulatinamente para o homem, compreendemos porque 
a indústria e sua consciência alienada, as ciências naturais, constituem o 
lugar de encontro dos impulsos socializantes da natureza humana com as 
forças naturais. Em consequência quando a natureza e o homem se 
tornarem um único ser, única deverá ser a ciência que os estude: “a história, 
como a verdadeira história natural do homem”.61 A alienação, ao produzir 
uma realidade isolada a fragmentada, assenta ao mesmo tempo as bases da 
ciência alienada de hoje, que se limita a retratar as formas cristalizadas do 
real sem se aperceber que essas figuras alienadas e os correspondentes 
conceitos abstratos encontram no trabalho alienado seu princípio de 
constituição. Por instaurar a exterioridade tanto no ser como no saber, o 
trabalho alienado firma o traço de união entre ambos os domínios, a cada 
alienação da coisa correspondendo outra no seu conhecimento, de sorte que 
à realidade fragmentada se segue uma ciência desconhecedora de sua 
unidade fundamental. Quando porém o homem recuperar sua integridade 
originária, o mesmo acontecerá com a ciência: “As ciências naturais 
subsumirão mais tarde a ciência do homem assim como a ciência do 
homem subsumirá as ciências naturais. Haverá então uma única ciência”.62 

Antes de dar prosseguimento ao nosso estudo e analisar as relações 
do trabalho alienado com a propriedade privada, convém fazer uma 
observação metodológica. Marx não desconhece a novidade de seu 
empreendimento: iluminar todas as outras formas de relações sociais a 
partir do trabalho alienado significa explicá-las da ótica das relações 
produtivas, o que sem dúvida foge aos preceitos da teoria econômica 
clássica. “A economia política oculta a essência da alienação na medida 
                                                      
60 M. a, p. 134. 
61 M. b, p. 86. 
62 M. a, p. 137. 



99 

em que não considera a relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) e 
a produção”.63 Dessa forma, para descobrir o caráter alienado dos 
fenômenos econômico-sociais é mister encará-los do prisma de sua 
constituição. Desde que o homem seja a raiz do próprio homem, a figura 
que a si mesmo se confere não pode provir senão do modo pelo qual produz 
sua própria vida, trabalha e exerce uma atividade concreta segundo as 
condições encontradas. No entanto, cumpre lembrar desde logo que, 
embora a chave da explicação do sistema econômico já se encontre na 
maneira pela qual nos apropriamos da natureza e nos formamos nesse 
processo, existe uma diferença radical entre as teses dos Manuscritos de 
1844 e a posição assumida nas obras da maturidade, em que pese a tantas 
semelhanças materiais. Nas obras posteriores Marx situará a relação 
homem-natureza no interior de um modo determinado de produção, 
estabelecendo-se entre o trabalho e esse modo a mais estreita dependência. 
De um lado, o trabalho constitui e mantém o modo de produção, de outro, o 
modo de produção determina as formas válidas de trabalho. Nos textos de 
juventude, entretanto, não se dá a determinação do trabalho pelo modo de 
produção, ou melhor, não tendo ainda aparecido esta última categoria, a 
determinação opera apenas num sentido, de forma que, alienado o trabalho, 
todos os outros modos de organização social nele encontrarão o último 
fundamento real e explicativo. Embora seja evidente que a análise do 
trabalho alienado tem como modelo o trabalho artesanal, o jovem Marx 
assenta nele todas as configurações históricas presentes e passadas, assim 
como todas as dimensões da vida material e espiritual, sem que nenhuma 
dessas formações históricas retroaja para a estrutura do trabalho e altere sua 
estrutura e sua significação. Cometido o pecado da alienação, sua forma 
permanece a mesma até que o futuro comunismo a venha extirpar pela raiz. 
Em outras palavras, a categoria de trabalho não é uma categoria histórica, 
cujo sentido se transformaria quando ela passasse de um para outro sistema 
produtivo, mas consiste na condição formal de toda a história, ou melhor, 
da pré-história anterior ao advento do socialismo. 

O mesmo caráter abstrato da análise encontramos nas determinações 
do trabalho alienado. A primeira, como vimos, diz respeito à natureza do 
produto como exterioridade constituída a que o trabalhador se sujeita. Marx 
não trata de estudar o objeto como resultante de um trabalho exercido no 
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interior de um determinado modo de produção, no interior de um sistema de 
relações humanas correspondente a uma forma particular de apropriação da 
natureza. Não procura, em outros termos, estudar o produto como 
mercadoria ou como objeto de consumo imediato da comunidade ou da 
família. Interessa-se por ora unicamente pelo produto em geral que resulta 
da atividade alienada, para imediatamente passar do objeto para a ação 
produtora. Na verdade, tanto os Manuscritos Econômico-filosóficos como O 
Capital partem da análise do produto para chegarem às relações sociais 
constituintes. No entanto, é preciso não descurar a diferença. O primeiro 
texto procura na coisa os comportamentos constituintes que esclarecem 
tanto o seu caráter alienado como a alienação das épocas históricas que 
sucederam à desintegração da sociabilidade primitiva; o segundo busca no 
produto as determinações objetivas e as relações sociais ocultas que o 
transformaram de objeto de desfrute numa mercadoria, num objeto que, em 
vez de satisfazer uma necessidade imediata, é produzido para a troca. Em 
suma, a mercadoria é a categoria básica para a compreensão da sociedade 
burguesa, o trabalho alienado para a compreensão da sociedade civil. 

4. A propriedade privada 

Identificada a alienação à exteriorização determinada, limitada e 
parcelada da energia genérica do homem, não há mais dificuldade alguma 
em entender-se a natureza da propriedade privada. O fito de essa energia 
vital manifestar-se segundo direções predeterminadas e ossificadas, que 
perdem o sentido de totalidade, pode ser expresso do ponto de vista objetivo 
na linguagem da propriedade privada: o trabalho se faz fragmentariamente 
por causa dos empecilhos que a posse privativa dos meios de produção e 
por conseguinte de seus frutos impõe à sua universalização. Tudo se passa 
como se o impulso vital da espécie humana, ao se realizar, encontrasse 
moldes pré-traçados a partilhar em formas petrificadas a universalidade 
originária, ou então, numa imagem do próprio Marx, como se a propriedade 
privada estabelecesse alfândegas à atividade generalizadora da espécie 
humana.64 Por isso, trabalho alienado e propriedade privada constituem 
respectivamente o aspecto subjetivo e o objetivo do mesmo processo: “A 
essência subjetiva da propriedade privada, a propriedade privada como 
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atividade sendo para si, como sujeito e como pessoa é o trabalho”.65 Aliás, 
o caráter negativo e limitante da propriedade privada aparece até mesmo em 
sua formulação jurídica clássica. Na Questão Judia, a respeito do artigo 16 
da Constituição Francesa de 1793: “Le droit de propriété est celui qui 
appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de 
ses revenus, du fruit de son travail e de son industrie”,66 Marx comenta: “O 
direito humano de propriedade é pois o direito de desfrutar de seus bens e 
de dispor deles arbitrariamente (à son gré) sem ter em vista outra pessoa, 
independentemente da sociedade; é o direito do egoísmo. Essa liberdade 
individual e essa sua aplicação constituem o fundamento da sociedade civil. 
Ela faz com que cada homem não encontre em outrem sua realização mas 
antes de tudo a limitação (Schranke) de sua liberdade”.67 

No entanto, embora o trabalho alienado e a propriedade privada 
sejam ambos aspectos do mesmo fenômeno, o jovem Marx não deixa de 
privilegiar o lado subjetivo, de uma maneira aliás muito elucidativa da 
epistemologia adotada nesta altura de sua carreira científica. Não lhe basta, 
com efeito, indicar como a propriedade privada e o trabalho alienado 
desempenham o mesmo papel limitante; procura fundar a primeira no 
segundo, na tentativa de reduzir o aspecto objetivo à projeção estática da 
atividade subjetiva viciada pela alienação. E com isso encaminhará a 
solução para o discutido problema da origem da propriedade privada e o de 
sua necessidade histórica, já que os desloca do plano da história 
événementielle para o nível da análise conceitual. 

Vimos Marx tomar como ponto de partida68 o alheamento apresentado 
pelo produto do trabalho alienado. Na qualidade de objeto estranho ao 
trabalhador e que se lhe antepõe como força hostil, o produto evidentemente 
não lhe pode pertencer. Cabe então a pergunta: a quem pertence ele? Depois 
de a humanidade ter respondido incorretamente ser ele propriedade já dos 
deuses, já da própria natureza, encontrou finalmente a solução exata: o 
produto do trabalho alienado só pode pertencer a outro homem. E essa 
transferência para o plano das relações inter-humanas revela de imediato a 
exploração, pois o trabalho alienado, princípio de miséria para alguns, é ao 
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mesmo tempo fonte de gozo e de desfrute para outros. Desse modo, a relação 
alienada do trabalho ao seu produto implica a relação de dependência com 
outrem, com aquele que, ao se apropriar do fruto do trabalho, se apossa 
também do próprio trabalhador objetivado em seu produto. “Portanto, por 
intermédio do trabalho alienado e alheado, o trabalhador cria a relação entre 
um homem, que é alheio ao trabalho e se situa fora dele, e esse trabalho. A 
relação do trabalhador com o trabalho cria a relação entre o capitalista, ou 
como se queira chamar o dono do trabalho, e o trabalhador. A propriedade 
privada é portanto o produto, o resultado, a consequência necessária do 
trabalho alienado, da relação do trabalhador com a natureza e consigo mesmo.69 

O primado do subjetivo sobre o objetivo, em outras palavras, o aspecto 
ativo e constitutivo sobre o passivo e constituído, é confirmado pela 
precaução de Marx em distinguir nitidamente a ordem de exposição da ordem 
das razões constituintes na sua dedução das categorias da economia política. 
Se na verdade para ordenar e explicar as categorias dessa ciência é preciso 
partir da noção de trabalho alienado, deduzir a de propriedade privada e 
depois todas as categorias propriamente científicas que, como tinha mostrado 
Engels, vinculam-se mais ou menos diretamente ao conceito de propriedade, 
como se explica então ser a categoria de trabalho alienado obtida através do 
estudo das contradições que a economia política não soube explicar? Se a 
noção de trabalho alienado surge da análise das categorias propriamente 
econômicas que pressupõem a propriedade privada, não haveria círculo em 
deduzir depois o conceito de propriedade privada da noção de trabalho 
alienado? A resposta é taxativa: “O conceito de trabalho alienado (de vida 
alienada) foi com efeito obtido a partir da economia política como resultado 
do movimento da propriedade privada. Mas a análise desse processo revela 
que, embora a propriedade privada apareça como o fundamento e como a 
causa da trabalho alienado, é antes uma consequência deste, assim como os 
deuses originariamente não são a causa mas o efeito do desatino do 
entendimento humano. Mais tarde, a relação se converte numa de 
interdependência”.70 De sorte que não é possível, na verdade, alcançar o 
conceito de trabalho alienado se não partirmos das contradições apresentadas 
pelo regime da propriedade privada, pois de outro modo acabaríamos por 
abandonar a análise concreta para cair no reino da abstração e da fantasia. 
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Mas da mesma forma que a prioridade epistemológica de Deus e de todos os 
predicados substantivados desfaz-se tão-logo seja encarada do ponto de vista 
do sujeito pro doutor, também a objetividade em si da propriedade privada 
liquefaz-se ao ser reportada à atividade alienada do trabalhador. 
Originariamente, o trabalho alienado provoca o aparecimento da propriedade 
privada, ou, de modo mais exato, a realização completa do trabalho alienado 
através da alienação do produto equivale a instaurar o regime da propriedade 
privada: em seguida, o subjetivo e o objetivo, por complementarem-se, 
sustentam-se mutuamente. Mas sendo obviamente o aspecto objetivo aquele 
que de modo mais manifesto revela a exploração do homem pelo homem, 
será ele o alvo predileto dos ataques do partido revolucionário. Não é em vão 
que a propaganda socialista em sua época heroica se fazia em torno da luta 
contra a propriedade privada. 

No entanto, a originariedade do trabalho alienado é contrabalançada 
pela amplitude do conceito de propriedade privada. Objetiva, essa categoria 
explicita melhor as vinculações de que a alienação necessita para seu cabal 
desenvolvimento. É de fato a única a revelar o completo alheamento do 
produto em face do produtor, na medida em que faz do produto propriedade de 
outrem e, desse modo, desvenda a relação de homem a homem que a categoria 
de trabalho alienado à primeira vista parecia não comportar. “Consideramos 
de um lado o trabalho alheado relativo ao próprio trabalhador, isto é, a relação 
do trabalho alheado para consigo mesmo. Como produto, como resultado 
necessário dessa relação, encontramos a relação de propriedade do não 
trabalhador com o trabalhador e com o trabalho. A propriedade privada, 
como expressão material e resumida do trabalho alheado, compreende ambas 
relações, a relação do trabalhador com o trabalho e com o produto de seu 
trabalho e com o não trabalhador, e a relação do não trabalhador com o 
trabalhador e com o produto de seu trabalho”.71 

Prenunciando a ordenação de categorias que será empregada em O 
Capital, Marx, da análise das possibilidades reais instauradas pela primeira 
categoria, faz nascer o novo conceito que, por sua vez, engendra 
possibilidades insuspeitadas e inviáveis no âmbito da primeira. E a reiteração 
desse processo redunda na paulatina apreensão do concreto pela trama das 
noções abstratas. 

                                                      
71 M. a, p. 111. 
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Convém entretanto marcar desde logo as diferenças essenciais 
existentes entre esse esboço do método e a arquitetônica monumental da 
obra acabada. Não se trata apenas de uma diferença de grau, como a do 
arbusto e a árvore adulta. As formulações operam em níveis diferentes. Nos 
Manuscritos Econômico-filosóficos, a cadeia dedutiva visa unir a atividade 
produtiva individual, tomada como ponto de partida, e as categorias 
econômicas em geral que exprimem uma face alienada e, em certo sentido, 
secundária da vida humana. A dedução é pois o elo que vai da filosofia à 
economia, na tentativa de demonstrar como a vida econômica é a negação 
insuportável da universalidade nativa do homem. Na medida, porém, em 
que não aceita a teoria ricardiana e vê na economia política apenas um 
agregado de teses incompatíveis, não acredita na possibilidade de sistematizar 
os conceitos econômicos numa totalidade dedutiva. Dada a noção de 
propriedade privada, o que importa é mostrar como os conceitos econômicos 
a pressupõem e destarte a ela se vinculam de uma forma mais ou menos 
direta, sem contudo pensar como possível o alinhamento dedutivo desses 
conceitos. O importante é descobrir a chave que permita a tradução de tipo 
feuerbachiano. Em O Capital a dedução desempenha papel diferente. Já que 
a análise inteiramente econômica da mercadoria passa a substituir o exame 
filosófico do trabalho alienado, a cadeia dedutiva adquire a função de vincular 
uma a uma todas as categorias válidas da economia clássica. Esta não mais 
expressa o fenômeno de um fundamento basicamente inalterável, pois o 
homem global tal como é no mundo moderno é o que a análise do sistema 
capitalista de produção pretende revelar. Em lugar de atribuir à filosofia o 
papel de sistematizar os conceitos incapazes de serem conciliados pela 
economia, Marx faz da própria ciência econômica o sistema que tanto revela 
a ordenação inscrita no real como constitui as condições de existência de 
todas as formas possíveis da realidade capitalista. Mas para isso era preciso 
conceder à economia política o estatuto de autêntica ciência, a exprimir uma 
realidade que tem em si mesma seu próprio fundamento. Como já vimos, esse 
passo foi dado por Marx desde o momento em que toma, na Miséria da 
Filosofia, a teoria de Ricardo como modelo de ciência. 

Vincular a propriedade privada ao trabalho alienado tem como 
consequência imediata a equiparação do papel constituinte que ambos os 
fenômenos desempenham na formação da sociedade civil. Eles isolam os 
indivíduos da essência genérica primitiva, instalam a divisão do trabalho e, 
por conseguinte, a troca de produtos, provocam enfim a guerra de um contra 
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todos e o embrutecimento geral pelo egoísmo. No entanto, entre o momento 
inaugural do regime de propriedade privada e a futura recuperação do homem 
integral se estende todo o movimento da história que, tendo na sociedade civil 
o seu princípio, deve ser encarado como o desenvolvimento das contradições 
que instaura o sistema da propriedade privada. Não conhecemos, antes da 
Ideologia Alemã, nenhum texto completo que examine as transformações da 
história como momentos de evolução da propriedade privada. Como 
entretanto esse livro já se desvencilha da influência dominante de Feuerbach, 
como introduz a nova categoria de modo de produção e, por conseguinte, 
transforma em básica a contradição entre forças produtivas e as relações de 
produção, não consideramos lícito pôr em paralelo esse texto com as 
passagens relativas ao problema existentes nas obras anteriores. Na Ideologia 
Alemã a divisão do trabalho, ou, em outros termos, a propriedade privada, 
servirá de critério exterior que comparará os diversos modos de produção da 
história. Nos textos anteriores, porém, trata-se antes de tudo de explicar o 
desenvolvimento histórico pelo desenvolvimento da contradição constituída 
pela propriedade privada. 

Todo o problema se resume portanto em acompanhar a evolução da 
propriedade privada e a explicitação dos termos da contradição. Sua 
primeira forma é evidentemente a propriedade do solo que se liga a uma 
primeira forma de trabalho alienado: a lavoura.72 Nesta altura, a propriedade 
aparece ainda de um modo ou de outro vinculada a uma concessão 
sobrenatural e a riqueza como o fruto de uma natureza pródiga. Pouco a 
pouco contudo se incrementam as atividades industriais propriamente ditas. 
“Toda riqueza se transforma em riqueza industrial, em riqueza do trabalho 
e a indústria é o trabalho acabado, assim como o sistema fabril é a essência 
desenvolvida da indústria, a saber, o trabalho e o capital industrial a forma 
objetiva acabada da propriedade privada”.73 E, como já vimos, esse 
processo histórico de formação do capital é acompanhado pela tomada de 
consciência de que a riqueza tem sua essência subjetiva no trabalho, de 
maneira que a posse e a propriedade perdem sua legitimação sobrenatural 
para revelarem paulatinamente seu caráter arbitrário e espoliativo. No 
apogeu, quando a propriedade privada se transforma em capital, eclode 
então a contradição entre o ter e o não ter como toda sua violência. 

                                                      
72 M. a, p. 123. 
73 M. a, p. 123. 
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Anteriormente, “a oposição entre a falta de propriedade (Eigentumslosigkeit) 
e a propriedade é ainda indiferente, não tendo sido concebida ainda como a 
oposição em seu relacionamento ativo com seu nexo interno, isto é, ainda 
não é concebida como contradição, até que não seja encarada como a 
oposição entre o trabalho e o capital. Ademais, essa oposição pode revelar-
se em sua primeira forma sem o movimento desenvolvido da propriedade 
privada, como na Roma Antiga, na Turquia etc. Assim ela aparece como se 
não fosse instituída pela propriedade privada. Mas o trabalho, a essência 
subjetiva da propriedade privada como exclusão da propriedade, e o capital, 
trabalho objetivo como exclusão do trabalho, é a propriedade privada como 
relação desenvolvida da contradição e por isso uma relação enérgica que 
tende para sua resolução”.74 

5. Fundamento subjetivo da troca 

Examinaremos agora a passagem que o jovem Marx estabelece entre 
o homem a trabalhar sob o regime de propriedade privada e a produção 
burguesa propriamente dita, subordinada ao valor de troca. Utilizaremos 
dois textos extraídos do comentário ao tratado de economia política de 
James Mill. Dado seu interesse epistemológico e considerando a dificuldade 
de serem encontrados no país, resolvemos reproduzi-los por inteiro, em 
tradução portuguesa, apesar de sua extensão. A nosso ver constituem o 
melhor complemento aos Manuscritos Econômico-filosóficos que, 
infelizmente, são em geral estudados sem levar em consideração os outros 
manuscritos da mesma época. 

“O homem – esta é a pressuposição básica da propriedade privada – 
apenas produz para ter. Ter é o objetivo da produção. E esta não possui 
apenas um significado utilitário, pois tem uma finalidade egoísta; o homem 
produz apenas para ter para si próprio, o objeto de sua produção é a 
objetivação de seu carecimento imediato e egoísta. O homem para si, em 
estado de barbárie e de selvageria, tem por isso a medida de sua produção 
no âmbito de seu carecimento imediato, cujo conteúdo é imediatamente o 
objeto produzido. 

                                                      
74 M. a, p. 124. 
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Nesse estado pois não produz mais do que necessita imediatamente. 
O limite de seu carecimento é o limite de sua produção. Oferta e procura 
coincidem então completamente. Sua produção é medida por seu 
carecimento. Nesse caso não se verifica a troca ou a troca se reduz à troca 
de seu trabalho pelo produto dc seu trabalho e essa troca é a forma latente 
(o germe) da troca verdadeira: tão logo porém a troca se verifique, tem 
lugar a sobreprodução para além do limite imediato da posse. Essa 
sobreprodução não consiste em ir além do carecimento egoísta. É antes a 
maneira mediata de satisfazer um carecimento que não encontra sua 
objetivação imediatamente nessa produção mas na produção de outrem. A 
produção se transforma na fonte de aquisição e em trabalho aquisitivo. 
Enquanto pois na primeira relação o carecimento é a medida da produção, 
na segunda a produção ou melhor a posse do produto é a medida até onde 
os carecimentos se podem satisfazer. 

Produzi para mim e não para ti como produziste para ti e não para 
mim. O resultado de minha produção tem em é para si tão pouca relação 
contigo quanto o resultado de tua produção tem relação imediata comigo. 
Isto é, nossa produção não é produção do homem para o homem como 
homem, a saber, não é produção social. Nenhum de nós como homem 
mantém relação de desfrute com o produto de outrem. Enquanto homens 
portanto não existimos para nossas produções respectivas. Nossa troca não 
pode pois ser o movimento mediador em que se confirmaria que meu 
produto seria (para) ti por ser objetivação de tua própria essência e de teu 
carecimento.. Pois não é a essência humana o vínculo de nossa produção de 
um para o outro. A troca só pode então movimentar, confirmar o caráter 
que cada um de nós tem em face de seu próprio produto e, por conseguinte, 
da produção de outrem. Cada um de nós vê em seu produto apenas seu 
interesse egoísta próprio objetivado e portanto no produto de outrem outro 
interesse pessoal independente dele, objetivo e alheio. 

No entanto, tu, como homem, possuis uma relação humana com meu 
produto; tu careces de meu produto. Ele se apresenta por isso diante de ti como 
objeto de teu desejo e de tua vontade. Mas teu carecimento, teu desejo, tua 
vontade são carecimento, desejo e vontade impotentes no que respeita a meu 
produto. Isto é, tua essência humana, que por ser humana necessariamente 
mantém um relacionamento interior com minha produção humana, não é o teu 
poder, a tua propriedade dessa produção, porquanto na minha produção não 
são reconhecidos nem a peculiaridade (Eigentümlichkeit) nem o poder da 
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essência humana. São antes o elo que te faz dependente de mim, porque te 
colocam na dependência de meu produto. Longe de serem o meio que te dá 
poder sobre minha produção são o meio que me dá poder sobre ti. 

Se produzo mais do que eu próprio posso imediatamente utilizar do 
objeto produzido, então minha sobreprodução se calcula e se refina tendo 
em vista teu carecimento. Aparentemente produzo apenas um excedente 
desse objeto, mas na verdade produzo outro objeto, o objeto de tua 
produção o qual penso trocar por esse excedente, uma troca aliás que já 
realizei no pensamento. A relação social que mantenho contigo: meu 
trabalho para o teu carecimento, é por isso também mera aparência e nossa 
complementação recíproca é também mera aparência a que a pilhagem 
mútua serve de fundamento. A intenção de pilhagem, de logro está 
necessariamente à espreita, pois nossa troca é uma troca egoísta tanto do 
meu como de teu lado, porquanto cada interesse pessoal procura ultrapassar 
o alheio, de modo que necessariamente nos procuramos enganar. A medida 
de poder que atribuo a meu objeto em relação ao teu requer para tornar-se 
um poder real o teu carecimento. O mútuo reconhecimento dos poderes 
respectivos de nossos objetos é porém um combate, e no combate vence 
quem possui mais energia, força, saber e habilidade. Se a força física basta, 
então te roubo simplesmente. Se terminou o reino da força física, então nos 
procuramos iludir reciprocamente com aparências, e o mais hábil passa a 
perna no outro. Para a totalidade da relação é acidental quem leva 
vantagem sobre o outro. Idealmente, um logra o outro, a saber, cada um 
segundo seu juízo prejudicou o outro. 

A troca é então necessariamente mediatizada de ambos os lados por 
intermédio do objeto da produção e da posse recíprocas. A relação ideal aos 
objetos respectivos de nossa produção consiste de fato em nosso 
carecimento recíproco. A relação real, porém, que se torna real, a relação 
verdadeira, que se cumpre a si mesma, é apenas a posse exclusiva e 
recíproca da produção respectiva. O que no teu carecimento de minha coisa 
confere valor, dignidade, e efeito em mim é somente o teu objeto, o 
equivalente do meu objeto. Nosso produto mútuo é assim o meio, a 
mediação, o instrumento, o poder reconhecido de nossos carecimentos 
mútuos. Tua procura e o equivalente de tua posse possuem portanto a 
mesma significação, são termos equivalentes para mim, e tua procura 
somente possui sentido porque tem efeito quando o sentido e a ação me 
dizem respeito. Como simples homem, tua procura sem este instrumento é 
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um impulso insatisfatório de tua parte, uma ideia que não se concretiza para 
mim. Como homem tu não manténs pois relação alguma com meu objeto, 
porque eu mesmo não tenho relação alguma com ele. Mas o meio é o 
verdadeiro poder sobre o objeto e por isso encaramos mutuamente nosso 
produto como o poder de um sobre o outro e sobre si mesmo, isto é, nosso 
próprio produto ergue-se contra nós; parecia ser nossa propriedade, mas na 
verdade somos nós a sua propriedade. Estamos excluídos na verdadeira 
propriedade porque nossa propriedade exclui outro homem. 

A única linguagem inteligível que falamos uns com os outros é a dos 
objetos em seu mútuo relacionamento. Não entenderíamos uma linguagem 
humana que ficaria sem efeito; de um lado, seria compreendida e sentida 
como pedido, como súplica e por isso como humilhação e assim seria 
apresentada com vergonha e com a sensação de aviltamento; de outro lado, 
seria tomada como descaramento e demência, sendo então descartada. 
Somos tão alheios reciprocamente ao ser humano que a linguagem imediata 
desse ser nos parece uma ofensa à dignidade humana e, em compensação, a 
linguagem alienada dos valores materiais nos parece legítima, 
autoconfiante, querendo-se dignidade humana. 

Com efeito, de teu ponto de vista, teu produto é o instrumento, meio 
de apropriação de meu produto e, por conseguinte, de satisfação de teu 
carecimento. Mas, de meu ponto de vista, é o objetivo de nossa troca. Tu 
tens tanto mais valor para mim como meio e instrumento de produção desse 
objeto que é meu objetivo quanto menos vales nessa relação a meu objeto. 
Mas, primeiro, cada um de nós faz efetivamente aquilo que ao outro lhe 
parece. Tu te transformaste realmente em meio, instrumento, em produtor 
de teu próprio objeto a fim de te apoderares do meu. Segundo, teu próprio 
objeto é para ti apenas o invólucro sensível, a forma oculta de meu objeto, 
pois sua produção significa e quer exprimir a aquisição de meu objeto. E, 
de fato, até mesmo tu te transformaste em meio, instrumento de teu objeto 
de que teu desejo é servo, de modo que te fizeste de servo para que o objeto 
de teu desejo nunca mais conceda uma graça. Se entre nós essa mútua 
servidão ao objeto, no início do desenvolvimento e também agora, parece 
realmente com a relação de senhoria e servidão, esta é apenas a expressão 
bruta e sincera de nossa condição essencial. 
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Nosso valor recíproco é para nós o valor de nossos objetos 
recíprocos. E o homem é pois para nós mutuamente sem valor”.75 

Marx prossegue contrapondo, como não poderia deixar de ser, à 
produção alienada aquela que se fará conforme à universalidade do gênero 
humano, quando o trabalho, readquirindo sua dimensão coletiva, deixaria 
de ser maldição e perversão para converter-se em prazer: “Meu trabalho 
seria exteriorização livre da vida e, com isso, seu desfrute”.76 

Cumpre comentar esse texto, indicando os passos essenciais, mas o 
faremos sempre tendo em vista o quadro final dos conceitos marxistas. 
Historicamente representa uma variante do Discurso sobre as 
desigualdades onde o tema: constituição da desigualdade a partir da 
igualdade primitiva, é modulado pela dialética do senhor e do servo. Por 
isso não vale a pena demorar numa análise sistemática, todo o interesse se 
centralizando nas divergências com a teoria da maturidade de Marx. A 
comparação terá ainda o mérito de mostrar a inviabilidade da lógica que 
pretende constituir a sociedade civil a partir de relações que no fundo são 
pensadas como relações individuais. 

É de notar desde logo nestas notas redigidas após os Manuscritos 
Econômico-filosóficos a influência da economia clássica, em particular a de 
Ricardo, cuja importância não deixará de crescer em prejuízo do atomismo 
metodológico de Feuerbach. Marx, com efeito, pretende encontrar um 
vínculo dedutivo entre a noção de ter, puramente filosófica, e a noção de 
valor, predominantemente econômica. Como os textos seguintes 
completarão o estudo do valor, teremos ao todo aquela relação de 
consequência entre a filosofia e a economia que os Manuscritos de 1844 se 
propunham a realizar, complementada pela organização dedutiva das 
próprias categorias econômicas. Se anteriormente Marx não se adentrava 
nos conceitos econômicos e se contentava com analisá-los isoladamente 
sem encadeá-los numa ordem dedutiva e sistemática (seu interesse se 
concentrando na denúncia do fundamento alienado), já a dedução se 
prolonga no interior da teoria cuja trama dedutiva é aceita por inteiro e há 
de reproduzir o esquema de um processo real. 

                                                      
75 MEGA I/3, p. 543 a 546. 
76 MEGA I/3, p. 547. 
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Vejamos como se deslinda. Nas condições criadas pela propriedade 
privada o homem produz para ter. No entanto, em vez de visar a produção 
como um processo global, a toma nos moldes do ato produtivo do indivíduo, 
cada um produzindo para satisfazer suas carências imediatas no âmbito de 
sua atividade particular. O homem é tomado como um ser para si, isolado, 
que perdeu o sentido de sua existência social. A despeito entretanto da perda 
da sociabilidade primitiva provocada pela propriedade privada e pela 
alienação do trabalho, cria-se uma nova sociabilidade alienada na base de 
cada ato egoísta. Neste tipo de produção, inicialmente não há troca 
propriamente dita, cada pessoa trabalha exclusivamente para si. Não obstante, 
dá-se entre o trabalhador e seu objeto um câmbio energético, uma assimilação 
material que implica na troca fisiológica entre o sujeito e o objeto. Como 
Marx pode fazer dessa relação a matriz da troca entre pessoas? 
Provavelmente há por aqui uma alusão à teoria do valor-trabalho, segundo a 
qual os objetos são trocados de acordo com o trabalho abstrato necessário à 
produção dos objetos respectivos, de maneira que a mera relação de troca de 
produtos equivaleria à troca das trocas energéticas efetuadas entre cada 
sujeito e seu objeto. No entanto, importa-nos salientar apenas que a relação 
sujeito-objeto é posta como fundamento da troca, em oposição a inúmeros 
textos da maturidade, onde, como veremos, dada a relação de troca, essa 
determina o sentido do ato do sujeito na produção do objeto. Como Marx 
pode fazer essa relação a matriz da troca entre pessoas? Provavelmente há por 
aqui uma alusão à teoria do valor-trabalho, segundo a qual os objetos são 
trocados de acordo com o trabalho abstrato necessário à produção dos objetos 
respectivos, de maneira que a mera relação de troca de produtos equivaleria à 
troca das trocas energéticas efetuadas entre cada sujeito e objeto. No entanto, 
importa-nos salientar apenas que a relação sujeito-objeto é posta como 
fundamento da troca, em oposição a inúmeros textos da maturidade, onde, 
como veremos, dada a relação de troca, essa determina o sentido do ato do 
sujeito na produção do objeto. À primeira vista temos contudo a impressão de 
uma ruptura na continuidade do texto, indicada pela expressão “tão logo a 
troca se verifique...” Se isso fosse verdade, a troca entre o sujeito e o objeto 
não seria necessariamente o fundamento da troca entre pessoas e a análise da 
produção-para-ter poderia ser interpretada como a investigação abstrata das 
condições gerais do trabalho em regime de propriedade privada, cujo sentido 
todavia seria conferido pela verdadeira relação de troca entre as pessoas. O 
estudo das relações de troca, historicamente determinadas, seria precedido de 
uma análise abstrata das condições básicas da troca mais elementar possível, 
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a que se opera entre o agente como proprietário e seu meio ambiente. O 
sentido dessas condições seria determinado porém pela relação histórica de 
troca entre as pessoas. Entre esses textos de juventude e os da maturidade 
haveria pois a mais tranquila continuidade. Deixando de lado as especulações 
a propósito das palavras “forma latente” e “germe”, com que Marx liga uma 
troca à outra, hasta a leitura da sentença posterior para convencer-nos do erro 
dessa interpretação. As trocas entre as pessoas, afirma, surgem como o 
resultado do refinamento das necessidades que buscam satisfazer-se nos 
produtos do trabalho alheio. A troca verdadeira aparece, desse modo, como o 
complemento e o resultado natural e real dos carecimentos individuais e 
como o aperfeiçoamento concreto da relação de posse. Depois de instaurado 
um regime de trocas, toda a produção passa a ser efetuada em vista da 
propriedade privada. A produção mercantil surge como o resultado da 
intenção individual de possuir e da dinâmica do carecimento cuja satisfação 
implica no reaparecimento de outras necessidades mais refinadas e mais 
exigentes a demandar produtos que só o outro sabe produzir. No mesmo 
sentido, a troca deixa de ser a aplicação de energias na enformação da coisa 
segundo o carecimento próprio para transformar-se na produção de um objeto 
carecido por outrem, produção cuja função e destino é tornar possível a 
apropriação de outro objeto produzido pelo outro. 

A partir do carecimento constituem-se portanto as relações sociais de 
troca e, na sua base, uma sociedade alienada, já que a propriedade privada 
vicia o primitivo sentido social da produção do homem para o homem. 
Tendo como fundamento a produção egoísta, a sociedade que dela emerge 
só pode ser egoísta. Mas a própria particularidade dessas relações sociais 
revela suas limitações e objetiva, no interior da alienação, a essência 
genérica do homem. Embora não lhe seja possível apropriar-se do produto 
alheio se não oferecer em troca um equivalente, o homem não deixa de 
manter uma relação humana com esse objeto: deseja-o e precisa dele, em 
que pese à impossibilidade de obtê-lo. Desse modo, além da troca o 
carecimento firma entre os homens um vínculo propriamente humano. 

Outra vez a doutrina do jovem Marx reafirma sua diferença com a 
economia clássica. Abandona o atomismo que faz o sistema emergir do 
entrechoque dos indivíduos e circunscreve a luta individual no interior de 
um meio comunitário primitivo, cuja influência se faz sentir até mesmo nos 
estados mais avançados da alienação. E, graças a essa universalidade dos 
indivíduos, a troca se converte num elo de dominação. Se o carecimento 
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humano fosse semelhante ao do animal, fechado na produção para si, não 
haveria a necessidade do produto do trabalho alheio, mas o desejo desse 
produto nasce e se desdobra sem considerar as possibilidades efetivas de 
sua satisfação. Em vista disso, a prova de universalidade da condição 
humana no sistema de trocas, onde a satisfação do desejo depende da oferta 
do equivalente, transforma-se no instrumento de sujeição da pessoa 
necessitada aquele que possui o objeto carecido. 

A intenção de troca ademais diversifica os objetos produzidos. 
Destinando-se ao mercado, o produto excedente difere do produto 
diretamente consumido. A primeira vista essa distinção parece corresponder 
à de valor de uso e valor de troca. A correspondência porem é aparente. O 
valor de uso é propriedade da mercadoria e não de um objeto qualquer; 
consiste, como veremos em seguida, na qualidade da mercadoria satisfazer 
a necessidades humanas. Na verdade, o ato de desfrute de uma mercadoria 
não se distingue do consumo de um objeto em geral cuja apropriação não se 
deu pela troca. Na mercadoria como tal, porém, o uso é apenas mentado e o 
valor de uso exprime apenas o uso possível através da troca. Quando a 
mercadoria deixa o mercado para entrar na esfera do homem, obviamente 
perde o caráter de mercadoria. Em suma, na análise da mercadoria valor de 
uso e valor de troca são categorias concomitantes e contraditórias. No texto 
que comentamos, ao contrário, o objeto de uso é definido primeiramente em 
vista da satisfação pessoal, sem qualquer referência a uma possível relação 
mercantil Em seguida, com o desenvolvimento das necessidades, nasce a 
troca na base da produção excedente. A constituição do objeto de troca é 
pois o resultado do desenvolvimento do objeto de uso. Trata-se de duas 
categorias consecutivas a implicar estruturas diferentes, a anterior menos 
complexa do que a posterior. E se Marx sempre considerará a riqueza, em 
última instância, formada de valores de uso, qualquer que seja o modo de 
produção encarado, nem sempre fará o valor de troca resultar do 
desenvolvimento do valor de uso. No caso do modo de produção capitalista 
isso é absolutamente impossível. 

Em virtude do primado do uso sobre a troca e do uso egoísta sobre o 
uso social, as relações equitativas de troca surgem como a aparência a 
encobrir o jogo mais profundo das intenções egoístas. No fundo, a troca 
serve aos interesses privados, para seu melhor desenvolvimento. Assim 
sendo, é acidental a troca por equivalente, pois a intenção de logro, embora 
se mova no interior da universalidade peculiar à essência humana, não está 
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apenas sempre presente na consciência do agente mas é sobretudo 
constitutiva da aparente equivalência da troca. Estamos diante de uma 
intenção egoísta que se realiza numa aparência que lhe é contrária, 
aparência aliás que desempenha enorme função na sociedade alienada. Isto 
posto, o reino do contrato, do reconhecimento pessoal e da liberdade, 
postulado pela troca de equivalentes é relegado também para o nível da 
aparência, do fenômeno em cuja base está a luta acirrada de cada um pela 
satisfação de suas necessidades. Observe-se como da intenção subjetiva do 
comerciante Marx faz surgir uma estrutura objetiva. 

No jogo de intenções o objeto possuído desempenha a função de 
mediador. Ideal e intencionalmente as relações se estabelecem em vista da 
satisfação dos carecimentos recíprocos, mas na realidade ocorre apenas a 
mediatização das relações de posse. Anteriormente essa dizia respeito a 
objetos produzidos por cada um; posto, contudo, o regime de trocas, a posse 
do objeto produzido equivale à posse do objeto produzido por outrem; a 
troca de objetos é em última instância um câmbio de posses por intermédio 
de objetos, de produtos que se medem um peio outro enquanto são capazes 
de transferir a propriedade. O ato de visar e de desejar o objeto produzido 
por outro confere assim a esse objeto um valor e uma dignidade para a 
pessoa carente, que dependem do fato de a coisa ser propriedade alheia. 
Desse modo, quando ocorre a troca, dá-se a igualação dos objetos a traduzir 
a equivalência das posses, convertendo-se cada coisa na maneira de 
reconhecer a propriedade privada. A equivalência não concerne destarte ao 
trabalho social necessário para produzir as respectivas mercadorias, mas 
exprime sobretudo a equivalência das relações jurídicas cujo conteúdo 
material foi enriquecido pela intervenção do carecimento. Nada mais 
natural portanto que essa dialética do carecimento de propriedade privada 
venha a redundar num sistema de dominação, do mesmo modo que a 
dialética do carecimento, paradigma hegeliano das especulações do jovem 
Marx que estamos a analisar, também desembocava na oposição do senhor 
e do servo. Importa salientar que ambas as doutrinas tem no reconhecimento 
a relação básica, embora Marx se distinga de Hegel por conferir à relação 
intersubjetiva a materialidade da posse efetiva do produto. Em lugar de 
desenvolver-se livremente, o carecimento encontrou os limites e as 
fronteiras da propriedade privada e, de um só golpe, seu sentido e sua 
trajetória subordinaram-se à nova condição. 
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No processo de configuração e objetivação do equivalente desaparece 
por completo a eficácia que poderia ter o carecimento do produto do 
trabalho alheio se nos mantivéssemos no âmbito da comunidade. Em termos 
econômicos, defrontamo-nos com o sistema de demanda efetiva, onde cada 
necessidade a que não corresponde um meio efetivo de pagamento é posta 
fora de consideração. A essa situação de fato, Marx contrapõe a essência 
genérica do homem, que, como estamos a ver, não representa um ideal ético 
contraposto ao fato condenável, mas exerce a função determinativa e 
positiva de levar adiante o correlacionamento dos homens com o ser 
impedido pelas limitações da propriedade privada.77 Dessa perspectiva, ele 
pretende, pois, condenar a metamorfose da linguagem humana em 
linguagem dos objetos sem abandonar a postura científica. 

Marx indica duas consequências do processo de objetivação do 
equivalente. Em primeiro lugar, ocorre uma inversão nas relações de poder 
entre o agente e seu produto. Como instrumento de posse do objeto alheio, 
o produto, no jogo das intenções recíprocas entabuladas para a troca, 
adquire tal autonomia e objetividade que, embora seja formado para a 
posse, passa a possuir os próprios proprietários A totalidade da pessoa 
reduz-se a de sujeito possuidor, terminando suas ações por orientarem-se 
exclusivamente para a posse. E na medida em que a posse é egoísta e exclui 
os outros da propriedade e da produção coletiva, todos são postos à margem 
da verdadeira propriedade cujo sentido implica na sujeição do objeto ao 
possuidor. Em segundo lugar, a objetivação do instrumento de troca como 
objeto da propriedade privada esvazia as relações humanas de seu conteúdo 
autenticamente humano. Visto que a intenção de troca visa apenas o 

                                                      
77 E preciso distinguir cuidadosamente a função lógica da categoria “Gattungswesen” de sua 
implicação moral. A categoria constitui, como vemos constantemente, o universal primitivo 
que fundamenta o processo dialético do jovem Marx. Não negamos ter esse fundamento, 
como consequência imediata, um intenso moralismo, mas isso não legitima a tese daqueles 
autores modernos que transformam Marx num sacerdote do bem e do mal, segundo as 
posições ideológicas. Nem mesmo os pensamentos do jovem escritor deixaram de procurar 
uma base científica, a inserção numa teoria geral e a possibilidade de verificação, em que 
pese às vicissitudes dessa tentativa, de um ponto de vista moderno. Tanto é assim que cada 
vez mais desembocam na economia política. Não pretendemos ainda negar que a vida de 
Marx não tenha sido pautada por uma grande coragem moral, mas sua conduta nada tem a 
ver com os fundamentos de seu sistema; se pensarmos o contrário estamos confundindo os 
fatures de desenvolvimento de uma teoria com seus fundamentos conceituais, os únicos que 
importam para este trabalho. 
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produto alheio enquanto passível dessa operação, o outro passa a ser 
medido pela capacidade e habilidade de produzir o objeto almejado. Da 
parte do agente dá-se a mesma redução dos objetivos humanos, pois o sentido 
de sua ação amolda-se ao interesse de adquirir o produto alheio, a tal ponto 
que se invertem as determinações iniciais de carecimentos. Seu trabalho é a 
maneira de apropriar-se do trabalho alheio, o esforço da produção excita-se 
pelo antegozo da posse do objeto longínquo de sorte que serve seu produto e 
sujeita-se a ele somente na ânsia do desfrute de uma coisa que está fora de 
seu alcance. O que era objeto de carecimento imediato converte-se no 
instrumento de satisfação de outro carecimento, no sujeito a dominar o 
agente. Dado isso, desaparecem as relações universais entre os homens, 
desvalorizadas para valorizar-se o mundo opaco das coisas. 

6. Carecimento e valor 

Os textos, cuja tradução daremos a seguir, devem ser anteriores ao 
que acabamos de estudar. São igualmente trechos do comentário ao tratado 
de economia política de James Mill e, como é de supor que Marx resumia e 
comentava conforme progredia na leitura, devem ter sido escritos antes da 
passagem já analisada, que se encontra quase no fim do extrato. No entanto, 
acreditamos legítimo inverter a apresentação e a ordem dos comentários, 
pois do ponto de vista teórico os novos textos completam a teoria da 
objetivação do equivalente. Na verdade, Marx lançava no papel suas ideias 
conforme lhe advinham da leitura de Mill, desordenadamente e sem se 
preocupar com seu encadeamento num sistema teórico. Isso não significa 
porém que objetivamente as ideias não se engrenem e não se completem 
mutuamente. A prova está no próprio desenvolvimento das ideias que 
seremos capazes de realizar. Além disso, quando tratamos de textos soltos, 
que sentido sistemático pode ter a ordem de apresentação? 

A essência do dinheiro não consiste primeiramente em que nele a 
propriedade se exterioriza, mas em alienar a atividade mediadora, o 
movimento ou o ato humano e social, através do qual os produtos do 
homem se completam reciprocamente; assim se tornam a qualidade de 
uma coisa material exterior ao homem, qualidade do dinheiro. Quando 
alheia essa própria atividade mediadora, o homem é ativo apenas como 
homem desumano que se perdeu de si mesmo; o próprio 
relacionamento das coisas, a operação humana com elas converte-se 
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numa operação de um ser exterior ao homem e além do homem. Este 
mediador estranho faz com que o homem – em lugar de ser o próprio 
mediador do homem, – veja sua vontade, sua atividade, sua relação 
com os outros como um poder independente dele. Sua escravidão 
alcança então seu ponto mais alto. É evidente que esse mediador se 
converte no deus efetivo, pois o mediador é o poder efetivo sobre 
aquilo com que ele me mediatiza. Seu culto passa então a ter um fim 
em si mesmo. Os objetos, separados deste mediador, perderam seu 
valor. Portanto, somente tem valor enquanto eles o representam, 
quando originariamente parecia que ele tinha valor enquanto ele os 
representasse. Esta inversão da relação primitiva é necessária. Este 
mediador é portanto a essência alienada da propriedade privada que se 
perdeu a si mesma, a propriedade privada alheada que se tornou 
externa a si mesma, assim como ele (o mediador) é a mediação alheada 
da produção humana com a produção humana, a atividade genérica do 
homem alheado. Todas as qualidades que lhe advêm na produção dessa 
atividade são transferidas pois para este mediador. O homem torna-se 
assim tanto mais pobre como homem, isto é, separado deste mediador, 
quanto mais rico esse mediador. 

Cristo representa primitivamente: 

1. os homens diante de Deus;  
2. Deus para os homens;  
3. os homens para o homem. 

Deste modo o dinheiro representa primitivamente segundo seu conceito:  

1. a propriedade privada para a propriedade privada;  
2. a sociedade para a propriedade privada;  
3. a propriedade privada para a sociedade. 

Cristo porém é Deus alheado e o homem alheado. Deus tem então 
valor somente quando representa Cristo e o homem tem valor somente 
enquanto representa Cristo. Ocorre a mesma coisa com o dinheiro. 

Por que a propriedade deve adquirir a forma monetária? Porque o 
homem como ser sociável deve chegar até a troca e esta sob a 
pressuposição da propriedade privada deve chegar à forma do valor. O 
movimento mediador do homem que troca não é um movimento 
social e humano, não é uma relação humana, é a relação abstrata da 
propriedade privada à propriedade privada e esta relação abstrata 
constitui o valor, cuja existência efetiva como valor é o dinheiro. Já 
que os homens que trocam não se relacionam uns aos outros como 
homens, a coisa perde então o sentido de uma propriedade humana e 
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pessoal. A relação social de propriedade privada à propriedade privada 
é já uma relação no interior da qual a propriedade privada se alienou. A 
existência para si dessa relação, o dinheiro, é por isso a alienação da 
propriedade privada, a abstração de sua natureza específica e pessoal.78 

Depois de examinar como deste ponto de vista o dinheiro, na 
qualidade de mercadoria especial que passa a representar o valor de todas as 
outras, vincula-se imediatamente ao valor de troca e tem no papel-moeda 
sua expressão mais perfeita, depois de examinar demoradamente a 
alienação do sistema de crédito bancário, Marx retoma o estudo do 
intercâmbio comercial. 

A troca tanto da atividade humana no interior da produção quanto 
dos produtos humanos entre si é igual à atividade genérica e ao 
espírito genérico cuja existência verdadeira, efetiva e consciente é a 
atividade social e o desfrute social. Já que a essência humana cria 
assim a verdadeira coletividade (Gemeinwesen) do homem, os 
homens produzem por intermédio do cumprimento de sua essência, a 
coletividade humana, o ser (Wesen) social que não é um poder 
abstrato universal em oposição ao indivíduo isolado, mas a essência 
de cada indivíduo, sua própria atividade, sua própria vida, seu 
próprio espírito, sua própria riqueza. Não é através da reflexão que 
nasce aquele verdadeiro ser comunitário, nasce através da penúria e 
do egoísmo dos indivíduos, isto é, produz-se imediatamente através 
do exercício de sua própria existência. Não depende do homem que 
exista ou não esta coletividade, mas enquanto o homem não se 
reconheça como homem e com isso tenha organizado o mundo 
humanamente, a coletividade aparece sob a forma da alienação. 
Porquanto seu sujeito, o homem, é um ser autoalienado. Os homens, 
não como abstração mas como indivíduos particulares reais e vivos, 
são esta essência. E como eles são, assim é ela. Por conseguinte, é a 
mesma expressão dizer que o homem se aliena e que a sociedade 
desses homens alienados é a caricatura de sua coletividade real, de 
sua verdadeira vida genérica...79 

Marx prossegue com as inevitáveis considerações a respeito da 
miséria da alienação. O importante é salientar que: 

a economia política compreende a coletividade humana, sua essência 
humana que se comprova a si mesma, sua mútua complementação 

                                                      
78 MEGA I/3, p. 531-2. 
79 MEGA I/3, p. 536. 
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sob a forma da troca e do comércio da qual nasce a vida genérica e a 
vida humana autêntica... 

A economia política – como o movimento real – parte da relação de 
homem a homem como sendo a de proprietário individual a 
proprietário individual (Privateingentümer). Se o homem é 
pressuposto como proprietário individual, isto é, como possuidor 
exclusivo que confirma sua personalidade através dessa posse 
exclusiva e por esta se diferencia dos outros homens assim como se 
relaciona com ela – a propriedade privada é sua existência pessoal 
marcante e por isso essencial –; então a perda ou a concessão da 
propriedade privada é alheamento tanto do homem como da própria 
propriedade privada. Consideremos apenas esta última determinação. 
Se transfiro para outrem minha propriedade privada então esta deixa 
de ser minha e vem a ser uma coisa independente de mim e fora do 
meu âmbito, isto é, uma coisa que me é exterior. Alieno então minha 
propriedade privada. Em relação a mim a situo como propriedade 
privada alheada. Mas a ponho apenas como coisa em geral alheada e 
interrompo minha relação pessoal com ela; se apenas a alieno em 
relação a mim, devolvo-a às forças naturais elementares. No entanto, 
ela vem a ser propriedade privada alheada somente se ao mesmo 
tempo deixar de ser minha propriedade sem que por isso deixe de ser 
propriedade privada em geral, isto é, se passa a manter com outro 
homem exterior a mim a mesma relação em que eu mesmo estou, em 
outras palavras, ela se tornou propriedade privada de outrem. 
Excetuando o caso de força, como chego a alienar a outrem minha 
propriedade privada? A economia política responde corretamente: 
por causa da penúria e do carecimento. O outro também é 
proprietário mas de outra coisa de que careço e de que não posso 
nem quero carecer, mas que parece satisfazer uma necessidade da 
minha existência e realizar minha essência. 

A natureza específica do objeto, que constitui a matéria de sua 
propriedade privada, é o vínculo a inter-relacionar ambos os 
proprietários individuais. A nostalgia desses dois objetos, isto é, o 
carecimento deles, mostra aos proprietários e lhes traz à consciência 
que cada um além da propriedade privada ainda mantém, uma outra 
relação essencial com os objetos, que ele não é o ser particular que se 
crê mas o ser total cujo carecimento está também em relação de 
propriedade interior com a produção do trabalho de outrem – pois o 
carecimento de uma coisa é a prova mais evidente e irrefutável de 
que a coisa pertence ao meu ser, que seu ser para mim, a sua 
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propriedade é a propriedade, a qualidade de meu ser. Ambos os 
proprietários são portanto levados a desistirem de suas propriedades 
mas de tal modo que concomitantemente confirmam a propriedade 
privada, ou desistem da propriedade privada no interior da relação de 
propriedade privada. Cada um portanto aliena uma parte de sua 
propriedade privada ao outro. 

O relacionamento social ou a relação social dos dois proprietários 
colocou pois a reciprocidade do alheamento, a relação de alheamento 
de ambos os lados, ou o alheamento como relação de ambos os 
proprietários, enquanto na propriedade privada simples ocorre apenas 
o alheamento unilateral no que respeita a si mesmo. 

A troca ou o intercâmbio comercial é pois o ato social e genérico, a 
coletividade, o tráfico social e a integração do homem no interior da 
propriedade privada e por isso o ato genérico exterior e alheado. Daí 
aparecer como intercâmbio comercial e ser o contrário de uma 
relação social. 

Por intermédio do alheamento mútuo ou da alienação da propriedade 
privada a própria propriedade privada alcançou a determinação de 
propriedade privada alheada. Pois em primeiro lugar deixou de ser 
produto do trabalho, de ser a notável e exclusiva manifestação da 
personalidade de seu possuidor por este tê-la alienado, e adquiriu 
uma significação para quem não a produziu. Perdeu pois sua 
significação pessoal para seu possuidor. Em segundo, foi relacionada 
a outra propriedade privada que lhe é equivalente. Em seu lugar 
aparece outra propriedade de outra natureza, assim como ocupa lugar 
de uma propriedade privada de outra natureza. De ambos os lados 
aparece pois a propriedade privada como representante de uma 
propriedade privada de outra natureza, como o igual (als das 
“Gleiche”) de um outro produto natural e ambos os lados se 
relacionam mutuamente de um modo tal que um representa a 
existência de outro e ambos reciprocamente se relacionam como 
substitutos de si mesmos e de seu outro. A existência da propriedade 
privada como tal converteu-se então em substituto, em equivalente. 
Em vez de sua unidade imediata consigo mesma, ela agora é somente 
como relacionamento a um outro. Como equivalente sua existência 
não é mais o que lhe é peculiar, convertendo-se por isso em valor e 
imediatamente em valor de troca. Sua existência como valor é 
diferente da imediata, é exterior ao seu ser especifico, é uma 
determinação alheada dela mesma, é apenas urna existência relativa. 
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A matéria pela qual um valor é determinado assim como a maneira 
pela qual se torna preço será explicada noutra parte. 

Suposta a relação de troca, o trabalho torna-se trabalho aquisitivo 
imediato. Esta relação do trabalho alienado atinge seu máximo 
quando: 1 – da parte do trabalho aquisitivo, o produto do trabalho 
não está em relação imediata com seu carecimento e com a 
determinação de seu trabalho, mas é determinado dos dois lados por 
combinações sociais estranhas ao trabalhador; 2 – aquele que compra 
o produto não é ele mesmo produtor mas troca o que outros 
produzem. Naquela forma elementar de propriedade privada alheada, 
o intercâmbio comercial, cada um dos dois proprietários individuais 
havia produzido aquilo a que seu carecimento e suas disposições 
imediatas, assim como o material natural existente o haviam 
conduzido. Cada um troca portanto o excesso de produção pelo 
trabalho do outro. Embora o trabalho fosse a fonte de sua 
subsistência imediata era também a confirmação de sua existência 
individual. Através da troca de seu trabalho torna-se parcialmente 
fonte de aquisição. Sua finalidade e sua existência divergem. O 
produto é produzido como valor, como valor de troca, como 
equivalente, não mais em vista de sua relação imediata e pessoal com 
o produtor. Quanto mais complexa a produção se torna, quanto mais 
complexos portanto os carecimentos, tanto mais complexas serão as 
operações dos produtores e tanto mais próximo está seu trabalho da 
categoria de trabalho aquisitivo até que finalmente só lhe resta essa 
dimensão e torna-se acidental e inessencial o produtor estar numa 
relação de desfrute imediato e de carecimento pessoal com seu 
produto ou se sua atividade, a ação do próprio trabalho apraz à sua 
personalidade, se é a realização de suas disposições naturais e de 
finalidades espirituais.80 

Logo no início Marx se ocupa expressamente do dinheiro como o 
equivalente alienado e objetivado. Antes de manifestar a mera propriedade 
privada, o dinheiro aliena a atividade fundamentalmente social subjacente a 
nosso ser comunitário. Por causa da particularização operada pelo trabalho 
alienado, o comércio entre os homens reduz-se à troca de objetos privados, 
os quais, graças a essa limitação e particularização, podem encarnar-se 
numa coisa material exterior ao homem, a saber, no dinheiro. Dada a 
alienação das relações humanas, o dinheiro passa a medidas, a constituir o 

                                                      
80 MEGA I/3, p.536 a 539. 
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único espelho onde os homens se reconhecem. Na qualidade de mercadoria 
universal, objeto do carecimento universal, representa todo o humano, 
convertendo-se por isso no meio geral de reconhecimento de que a pessoa 
dispõe para encontrar a si mesma e a todas as outras. É de notar no 
processo: 1 – a transformação do equivalente de simples meio de troca no 
mediador absoluto das relações humanas; 2 – a proteção das propriedades 
do homem nesse instrumento objetivado; 3 – o reconhecimento da 
essencialidade humana no produto particular e limitado de sua 
exteriorização. A referência a Cristo precisa o terceiro item. Seguindo os 
passos de Feuerbach, Marx nele vê: 1 – vínculo dos homens e sua essência 
genérica mistificada como Deus-pai; 2 – o filho de Deus unindo o Pai aos 
homens, isto é, a essência genérica do homem ligando-se aos indivíduos 
subsumidos; 3 – o elo intermediário entre o homem particular e a 
universalidade inscrita nele.81 A mesma função socializante desempenha o 
dinheiro, embora na ordem inversa, pois o terceiro item referente a Cristo 
corresponde ao primeiro item do esquema do dinheiro. Desse modo, o 
dinheiro representa: 1 – a vinculação da propriedade privada à propriedade 
privada; 2 – a sociabilidade primitiva a escoar-se pelos canais legitimados 
pela propriedade privada; 3 – a constituição da sociedade alienada baseada 
nas relações de propriedade privada. Cristo, filho de Deus, exterioriza o Pai 
sob a forma particular humana, mas sendo idêntico a Deus não exprime 
senão a essência humana alienada. Deus por isso tem valor somente 
enquanto exprime Cristo, representação e movimentação de Deus. Na 
mesma relação, o homem só vale enquanto representa Cristo ao valer como 
mediador entre Cristo e os homens, entre sua essência alienada e suas vidas 
particulares. Do mesmo modo, o dinheiro é a atividade alienada cujo valor 
entretanto adquire realidade exclusivamente do fato de vincular 
propriedades privadas, passando a mediação entre os homens a ser medida 
pela mediação alienada, pelo dinheiro. 

O último parágrafo do primeiro texto menciona os seguintes 
problemas de cuja solução passaremos a nos ocupar: 1 – como a partir da 
troca chega-se ao valor; 2 – o tipo de abstração do valor; 3 – como o 
dinheiro, na qualidade de propriedade privada transmudada pela troca, 
termina por alienar e negar essa mesma propriedade. 

                                                      
81 A mesma função mediadora de Cristo é retomada em HF. a explicar as relações entre 
homem e estado. 
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Antes de iniciar porém a análise dessas questões convém precisar as 
relações que a troca mantém com a essência genérica do homem e com a 
propriedade privada. A determinação fundamental encontra-se no pequeno 
trecho traduzido logo depois da passagem já comentada. Na medida em que 
complementa os carecimentos recíprocos, a troca configura a comunidade 
como a essência de cada indivíduo, como o meio pelo qual cada pessoa 
satisfaz e educa suas necessidades. Nesse sentido, ao operar na comunidade, 
exprime tão somente o fecho da produção entendida como a forma de 
manifestar e pôr em movimento a existência específica; consiste na mera 
atividade de fazer circular os produtos do trabalho desalienado. Isso posto, 
cabe notar primeiramente que a essência universal do homem, em lugar de 
provir da universalidade abstrata nasce, como já sabemos, do 
relacionamento concreto de indivíduos necessitados. O mútuo carecimento 
é a prova patente do destino universal. O conjunto inicial de forças 
genéricas a realizar-se na dependência de homem a homem – a grande 
descoberta materialista de Feuerbach, segundo o jovem Marx – está sempre 
presente no começo de qualquer análise. Em segundo lugar, observa-se 
claramente que a troca por si só não é alienante. Se leva adiante a alienação 
é porque opera com produtos do trabalho alienado, isto é, com propriedades 
privadas. Ao contrário, enquanto satisfaz o carecimento social pela 
circulação de valores de uso, seu papel possui enorme significado humano. 
Toda produção dessa maneira visa diretamente o consumo, de sorte que a 
circulação nesse mundo desalienado consiste apenas na translação de bens 
úteis, isto é, de valores naturais que nada tem a ver com o comércio e a 
concorrência. Quando porém surge a propriedade privada, altera-se por 
completo o sentido da troca que se converte em comércio, pois cada agente 
intenciona roubar seu companheiro. Desse momento em diante nasce a 
sociedade civil na base da troca alienada de mercadorias e de valores de 
troca. Em suma, a troca em si é um instrumento inerte de comunicação cujo 
sentido depende das intenções com que é usado. 

Tanto a realidade como a economia política partem da troca comercial 
de objetos enquanto propriedades privadas ou, de uma perspectiva subjetiva, 
do relacionamento de proprietários. Como se concretiza essa troca? Sem 
possuir estrutura econômica própria, exprimindo apenas a comunicação 
social, não seria correto justapô-la simplesmente à propriedade privada. É 
mister tomar essa última categoria e descobrir como a partir dela se coloca o 
problema da comunicação. Dado o homem como proprietário individual a 
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confirmar sua personalidade alienada exclusivamente através da posse, a 
perda de propriedade implica na perda e na alienação completa desse homem. 
Mas a noção de propriedade privada exige que o ato de alienação seja 
endereçado a outra pessoa, pois a propriedade privada simplesmente 
abandonada volta a ser mero objeto natural. A alienação da posse equivale 
pois a transferir um objeto para outrem a fim de que esse mantenha com o 
dito objeto a mesma relação exclusivista anteriormente sustentada pelo 
primeiro sujeito. Donde provém contudo a necessidade de realizar essa troca 
e essa alienação? Da penúria e do carecimento, da subjetividade insatisfeita 
do homem que, desconsiderando os limites por ele próprio criados, sempre 
está a precisar de coisas produzidas por outrem. Em outras palavras, a 
necessidade da troca de propriedades privadas, isto é, do comércio, provém 
da dinâmica do carecimento já conhecida. 

Convém dar ênfase ao caráter isolante que Marx empresta à 
propriedade privada. Se essa na verdade dá origem a uma relação social, é 
no inicio o contrário dela. Não consiste primitivamente no acordo entre 
pessoas a fim de manter a igualdade ou a desigualdade social, mas numa 
maneira particularista de apropriação do objeto através de um trabalho 
limitado e limitante onde a relação com outrem não se põe imediatamente. 
Não se trata enfim de uma relação desde a origem social; ao contrário 
constitui uma forma unilateral de manifestação do sujeito que se defronta 
com objetos a serem enformados pelo trabalho. Antes da troca cada agente, 
como vimos, é tomado como proprietário. Essa condição não nasce pois da 
relação de troca que, se for posta como uma relação de equivalentes, 
necessariamente faz dos agentes ao mesmo tempo proprietários e 
produtores, como acontece na circulação simples de mercadorias, mas no 
fundo é pensada na qualidade de forma de exteriorização e manifestação da 
pessoa humana. A objetivação com efeito vem mareada pelo pejo da 
alienação. Instaurado porém o regime de propriedade privada, há outra 
forma imediata de manifestação da personalidade? 

O caráter antissociológico da categoria de propriedade mostra como 
o jovem Marx, nesse domínio, ainda não se desvencilhou da influência 
hegeliana, embora sua teoria se proponha como a contrapartida materialista 
do idealismo de Hegel. Em termos que lhe são muito familiares, a negação 
marxista da categoria hegeliana de propriedade dá-se ainda no âmbito dessa 
teoria, representa sua negação mais radical mas não põe em xeque seus 
postulados. Hegel considera a propriedade como o direito da pessoa de 
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situar sua vontade na exterioridade das coisas, direito que lhe advém da 
necessidade de dar a si mesma um reino exterior para o exercício de sua 
liberdade. A coisa torna-se então da pessoa e, quando essa exerce sua 
vontade particular, propriedade privada.82 Marx todavia, em vez de tomar 
essa objetivação como manifestação da universalidade do homem, 
transforma-a no início da degradação humana, no primeiro ato da negação 
da sociabilidade primitiva. Mas do ponto de vista da negação, tanto Hegel 
como Marx conferem ao conceito o mesmo movimento: a propriedade 
como realização da universalidade originária, respectivamente da vontade e 
da essência genérica, equivale à sua negação. Enquanto porém Hegel faz do 
processo o legítimo evolver do espírito, Marx o considera como a 
degradação necessária da comunidade. Deixando de lado os conteúdos 
divergentes, em particular os significados diferentes da ideia de realização, 
não deparamos com a mesma estrutura lógica? 

Retomemos a análise do texto. A natureza específica do objeto, o 
conteúdo material onde se assenta a propriedade privada, vincula entre si os 
proprietários numa relação particularizada. No entanto, a dinâmica do 
carecimento revela aos agentes da troca que sua exigência humana coletiva 
extravasa sua existência como cambistas de propriedades, dá-lhes consciência 
de sua universalidade originária cuja efetividade todavia permanece apenas 
visada, pois os diques da propriedade privada impedem qualquer realização 
que não se conforme aos contornos preestabelecidos. Por esse motivo, a troca 
de objetos e a correspondente alienação das propriedades respectivas ocorrem 
no interior do círculo da propriedade privada. Outorgar a propriedade privada 
apenas para que outrem a possua equivale a desistir dela para, ao mesmo 
tempo confirmar sua determinação fundamental. 

Graças ao alheamento recíproco das propriedades, essas se 
determinam como alheadas. De um lado, deixam de ser o produto do 
trabalho e a manifestação exclusiva da personalidade do produtor, valendo 
para quem não a produziu; de outro, existem apenas no correlacionamento 
com outra propriedade privada, não havendo troca se não for mediada por 
um equivalente. Importa pois precisar a natureza desse equivalente e seu 
significado social. Convém lembrar antes de tudo que, em virtude da 
alienação e da propriedade privada, a troca não é equitativa, cada agente 
necessariamente não sai da operação com o mesmo conteúdo com que 

                                                      
82 Hegel: Grundlinien…, § 41 a § 46, p. 47 a 52. 
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entrou. Em termos mais precisos, a análise não se move no âmbito da 
circulação simples. Se a igualdade é por consequência apenas aparente, suas 
determinações serão essencialmente formais. 

Impulsionados pela essência genérica e diante das fronteiras da 
propriedade privada, os homens se relacionam entre si por intermédio da 
troca de propriedades privadas, as quais se movimentam apenas com essa 
determinação. A equivalência dá-se pois de privatividade a privatividade, de 
sorte que o igual emerso do processo respeita exclusivamente à forma do 
objeto, à maneira peculiar de sua apropriação. O veículo da relação entre 
proprietários é na verdade constituído por objetos materiais conformados pelo 
trabalho, mas sua determinação de resultarem do trabalho cede lugar à de 
serem objeto do trabalho alienado, isto é, de serem propriedades privadas. O 
valor, o igual emerso, não exprime pois um conteúdo material e profundo que 
os produtos possuiriam por resultarem do dispêndio de força física, 
socialmente determinado e abstraído pela relação de troca, mas equivale à 
determinação formal provinda do relacionamento de uma propriedade 
privada a outra e da respectiva alienação. O texto torna-se ainda mais claro se 
levarmos em conta os dois tipos de valor aceitos por Marx nessa época. Não 
se trata obviamente de constituir o valor natural, que se determina fora do 
mercado, pelo custo de produção relacionado às necessidades sociais, ou 
melhor, pelo trabalho em vista do carecimento, mas tão somente de 
acompanhar a formação do valor comercial, do valor de troca cuja 
determinação fundamental provém dos efeitos desastrosos da concorrência. 
Para o jovem Marx, esta é o resultado imediato da propriedade privada, a 
tradução econômica do relacionamento entre proprietários levados pela 
intenção de logro. O que importa, desse modo, não é fixar na relação de troca 
o momento do trabalho a manifestar-se imediatamente na natureza 
socializada dos produtos, pois a determinação e a configuração desse 
momento já se deram por completo ao constituir-se o valor natural num 
âmbito imunizado contra as deformações do comércio. Alienado o trabalho e 
instaurado, por conseguinte, o sistema de propriedade privada, o valor natural 
se corrompe e se transforma no valor de troca. Esta é a determinação 
essencial a pôr em relevo, a qual simplesmente se constitui pela alienação e 
objetivação da propriedade privada. 

A definição exposta é uma adaptação da teoria hegeliana do valor feita 
com o mesmo propósito que levou Marx a reformular a categoria de 
propriedade. Trata-se de emprestar ao movimento da propriedade privada e 
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de seus resultados um sentido inteiramente contrário ao primitivo. Se em 
Hegel o valor resulta legitimamente do desenvolvimento da vontade e da 
ordem jurídica, em Marx corresponde a um passo adiante no avanço da 
alienação. Posta a coisa como propriedade, como manifestação e 
exteriorização da vontade universal, Hegel tem de haver-se com seu uso. Nele 
a coisa é individual, determinada quantitativa e qualitativamente e em relação 
a um carecimento específico. Tomemos por exemplo um pedaço de pão a que 
corresponde uma necessidade específica: o carecimento do pão. Como 
todavia essa utilidade específica (a nutrição) é determinada quantitativamente 
(Hegel não explicita por que meios) é possível compará-la a objetos de 
mesma utilidade. Consideremos a nutrição relativa a três pessoas: pode como 
tal ser relacionada a outros objetos dotados da mesma função nutritiva que se 
veem pois vinculados entre si quantitativamente. Para nutrir três pessoas faz-
se mister, suponhamos, 3 kg de pão – 2 kg de bolo – 1 kg de feijão, etc. De 
outra parte, o carecimento específico enquanto carecimento em geral pode 
ser, do ponto de vista de sua particularidade, comparado a outros 
carecimentos particulares, sendo por isso possível a comparação de uma coisa 
a outras que satisfazem a outros carecimentos. Foi vencida, dessa maneira, a 
limitação anterior, pois de agora em diante comparam-se tanto coisas 
subordinadas à mesma utilidade (no nosso caso, a nutrição) como as coisas 
em geral, qualquer que seja a necessidade em questão. “Essa sua 
universalidade cuja simples determinabilidade nasce da particularidade da 
coisa, abstraindo-se ao mesmo tempo sua qualidade específica, é o valor da 
coisa, onde sua verdadeira substancialidade se determina e é objeto da 
consciência”.83 Numa etapa posterior da análise e, portanto, em nível superior 
de concreção, quando Hegel já se ocupa da sociedade civil no interior do 
sistema de carecimentos reais, a universalidade-valor aparece vinculada ao 
trabalho. Esse é a mediação que enforma o objeto e o prepara para satisfazer 
um carecimento particular, conferindo-lhe pois um valor.84 

Evidentemente Hegel traduz e confunde em sua linguagem as teorias 
econômicas de seu tempo, procurando compreendê-las a partir da categoria de 
carecimento. Como não trata da utilidade marginal mas da utilidade enquanto 
função, não possui um meio eficaz de quantificá-la e a quantidade que postula 
só pode provir abstratamente do desenvolvimento do conceito. Para nossos 

                                                      
83 Idem, § 63, p. 66. 
84 Idem, § 196, p. 198. 
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propósitos, entretanto, cabe apenas atentar para a estrutura dialética da noção 
de valor, cujo esquema mutatis mutandis aparecerá até n’ O Capital. Por 
enquanto todavia o valor está intrinsecamente ligado ao valor de uso e ao 
trabalho correspondente, surgindo do seu desdobramento. Desde o início 
Hegel já se situa no domínio da propriedade, não faz do uso o mero ato de 
consumo para cuja realização basta a posse, mas um ato legitimado pela 
propriedade privada e, por conseguinte, por instituições jurídicas específicas. 
Dado isso, se o agente aliena c objeto em lugar de usá-lo, o ato só pode ser 
entendido como alienação da propriedade, de sorte que a universalidade 
emergente da troca identifica-se de imediato com o valor definido antes, pois 
não há câmbio que não seja nesta altura um contrato, a manifestação particular 
da universalidade anterior da vontade. Antes da troca, a universalidade já 
estava posta pela comparação das coisas e dos carecimentos por intermédio da 
utilidade. Hegel, com efeito, no processo de alienação da propriedade, 
considera o nascimento do contrato como a solução para a antítese entre a 
propriedade para si e a propriedade para o outro. Quando o contrato é real, 
quando cada um dos contratantes permanece proprietário, constitui-se então o 
contrato de troca (Tauschvertrag). “Como no contrato real cada um conserva a 
mesma propriedade que ao mesmo tempo recebe e concede, distingue-se essa 
propriedade, que permanece idêntica como a propriedade em si no contrato, 
das coisas exteriores que na troca mudam de proprietário. Essa é o valor no 
qual os objetos do contrato são iguais a despeito de todas as diferenças 
qualitativas das coisas, constitui enfim sua universalidade”.85 A 
universalidade, a igualdade interna das coisas (das innere Gleiche von Saches) 
brota da comparação que indiferentemente se faz em vista do uso ou da troca. 
Uma particularidade compara-se a outra, uma privatividade troca-se por outra, 
em qualquer caso, porém, forma-se a mesma universalidade a unir os 
elementos dispersos e a fundar a legitimidade da transação. 

Distinguindo duas formas de valor, o jovem Marx necessita de dois 
processos constitutivos diferentes. No que respeita ao valor natural, salvo 
erro, não há outra análise senão a de seus aspectos econômicos que, como já 
vimos, é insatisfatória. Inaugurado porém o regime de propriedade privada, 
a constituição do valor de troca segue os mesmos trâmites do processo 
hegeliano. Marx apenas elimina a comparação dos carecimentos e das 
coisas para fixar-se no câmbio das propriedades. O importante, a nosso ver, 

                                                      
85 Idem, § 101, p. 101. 
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é deixar bem claro que o relacionamento das formas de apropriação 
constitui um terceiro termo a completar o processo de alienação. 

O último parágrafo do texto estuda as transformações operadas no 
trabalho pela ampliação e pelo fortalecimento das relações de troca. De 
expressão alienada do produtor, o trabalho se transforma em trabalho 
aquisitivo, na operação orientada exclusivamente para a apropriação do 
trabalho alheio. O objeto é produzido como valor e o trabalho se faz em 
troca do salário, do dinheiro como instrumento de apropriação de qualquer 
propriedade alheia. A distância entre o trabalhador e o produto é pois 
tamanha que vem a ser acidental o trabalhador poder desfrutar o resultado 
de sua atividade. Já que o trabalho havia sido definido como a 
exteriorização da universalidade genérica e, por conseguinte, como desfrute 
da vida, chegamos ao ponto máximo de sua alienação. 

7. A lógica subjetiva 

Partimos da identidade da negação da negação com o trabalho, 
passamos em seguida a analisar as vicissitudes da alienação e, depois de um 
longo percurso, chegamos ao valor de troca e à produção capitalista 
propriamente dita. Graças a uma progressiva determinação da sociedade 
civil alcançamos o reino do que hoje chamamos sociedade burguesa. 

Não seguimos o caminho da história com seus avanços e retrocessos 
mas o da filosofia que, sob esse aspecto, se limita a compreender o sentido 
geral da evolução do homem. No fundo, a filosofia trata de apreender os 
momentos essenciais do aperfeiçoamento da essência humana, ou melhor, 
da constituição do homem livre, que se faz pela história adentro através dos 
meandros mais inextricáveis. Nesse processo de libertação do homem da 
necessidade natural para erguê-lo ao reino da liberdade e do espírito, 
somente a história é real e constitutiva, pois à análise filosófica cabe apenas 
expor no abstrato o que os homens fazem no concreto. No entanto, a 
compreensão filosófica não pretende somente esboçar em largas pinceladas 
o movimento pormenorizado da prática humana, procura sobretudo 
encontrar na multiplicidade do real a necessidade que o sustém, as leis do 
seu desdobramento. Além disso, em virtude do caráter necessário dessas 
leis, não podem elas provir de uma análise meramente empírica a resumir 
no geral a constância ou a frequência do acontecido; devem, ao contrário, 
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derivar do levantamento das condições de possibilidade do real, condições 
concretas que nada tem a ver com as formas de seu conhecimento. Qual é 
porém o custo para o jovem Marx da descoberta de um movimento 
necessário no curso da história? 

Vimos que a história encontra sua primeira condição na própria 
natureza humana, cuja realização implica num tipo peculiar de 
universalidade, totalmente diversa da do animal. Graças à reflexão 
consciente, cada indivíduo visa o universal pelo particular, de maneira ã 
somente atingir a autoconsciência perdendo-se na particularidade das 
coisas. Daí o sentido dinâmico do carecimento humano, imediatamente 
diferente tanto do sujeito, porquanto o limita, como do objeto, na medida 
em que o toma como parte presente de uma totalidade de objetos possíveis, 
capazes de satisfazerem o mesmo desejo. Ao lançar-se em busca do 
alimento determinado, o homem coloca a universalidade de sua cozinha e 
postula, dessa maneira, em sua apreensão da coisa, uma relação humana 
com seu semelhante, anterior à estreiteza das vinculações geradas pela 
propriedade privada. O caráter determinado da relação com o mundo revela 
em síntese a sociabilidade originária, uma forma de entrelaçamento que não 
é apenas intersubjetiva, mas sobretudo uma mediação pelo trabalho e pelas 
coisas. É preciso ter sempre presente que essa sociabilidade faz parte da 
natureza do homem. No processo de exteriorização e realização, cada 
indivíduo externa, por um lado, forças primitivas, capacidades intrínsecas, 
num esforço de expansão que lhe custa energia: o indivíduo transfere suas 
próprias forças que lhe advêm da espécie para o interior da natureza. Por 
outro lado, não sendo nem essência autônoma nem mônada fechada sobre si 
mesma, deve absorver em si parte da natureza exterior. Para o cumprimento 
dessa troca energética os objetos naturais submetem o homem a um 
processo de determinação, obrigando-o a reduzir sua universalidade 
indeterminada a uma particularidade seminatural, a passar pela especialização. 
Por causa, no entanto, da persistência da sociabilidade primitiva, o indivíduo 
não se aquieta no seu confinamento, luta contra ele, transpõe os empecilhos 
do ambiente, reduz suas próprias limitações biológicas. Instaura-se assim 
um processo de autoprodução que é ao mesmo tempo autoliberação: a 
história, cujas raízes se aprofundam na estrutura básica de nosso ser e cujo 
escopo se orienta para a abolição de todo e qualquer obstáculo à plenitude 
da vida social e da intensa liberdade. 
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Importa dar relevo ao fato da particularização supor a limitação 
consciente, pois abre a porta ao moralismo dos textos de juventude. Na 
medida em que a particularização é sentida e constituída como violentação 
e alheamento, o trabalho, primeira autentificação do ser, perde seu caráter 
prazeroso para tornar-se trabalho forçado em tudo semelhante ao animal. 
Tendo em vista a persistência da sociabilidade como ideal, Marx tem à mão 
um critério para julgar cada fenômeno em função do movimento de 
humanizar a natureza e de naturalizar o homem. 

Tudo o que fugir desse objetivo, embora seja compreensível corno 
etapa necessária da humanização, pode assim ser estigmatizado pela moral 
que tem como norma absoluta a universalidade concreta, posta como fim 
último da história da necessidade. 

O evolver do universal marca as etapas fundamentais do 
desenvolvimento da humanidade. A universalidade abstrata e simples, 
inscrita no conjunto das forças genéricas originárias, marca o primeiro 
passo. Em seguida, vem as vicissitudes da particularização e da alienação, 
do desencontro do homem com a natureza, em que pese ao paralelismo das 
limitações recíprocas. É o momento da sociedade civil a englobar num só 
sistema a diversidade dos modos de produção, é o reino do carecimento e 
da penúria. Passo a passo porém o homem leva ao paroxismo a contradição 
inicial, transformada de oposição simples entre trabalho alienado e produto 
em contradição irrevogável entre trabalho e capital. Nesse dilaceramento 
máximo aparece a possibilidade de solução. O capital acumulou a tal ponto 
o trabalho morto, preparou de tal forma o domínio da natureza que basta 
sua posse coletiva para o reino da particularidade ceder lugar ao universal 
concreto do socialismo. 

Quais são as características desse movimento ternário? Antes de tudo 
Marx confere ao primeiro termo um peso concreto e sensível: as forças 
genéricas são formas da matéria. O segundo momento deve pois configurar 
o abstrato, o separado (representado pelo isolamento dos indivíduos da 
sociedade civil) e a exteriorização do espírito e das forças naturais em 
oposição à interioridade primeira. Finalmente o terceiro recuperará o 
concreto e o material num nível superior de integração e espiritualidade. É, 
suficiente porém carregar as três fases com uma materialidade dinâmica 
para evitar por completo o formalismo? Isto só seria verdade se a história 
imediata e empiricamente se desdobrasse em três tempos, o que obviamente 
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não se dá. Como se justifica assim o emprego sistemático da trindade 
conceitual? Conferir ao movimento do universal um caráter concreto-
natural não implica em substituir a coisa da lógica pela lógica da coisa, mas 
simplesmente fazer com que a coisa da lógica esqueça a lógica e passe a 
mover-se de modo inexplicável num ritmo ternário. Marx, sem se filiar a 
uma filosofia da consciência, não teria por acaso introduzido uma das 
possíveis lógicas da subjetividade na objetividade da história? 

A suspeita se torna certeza se examinarmos a função constitutiva do 
trabalho tomado como êxtase do sujeito. Em sua determinação mais abstrata 
e geral o trabalho é, em primeiro lugar, transação entre o homem e a 
natureza, onde o- primeiro por intermédio de sua própria atividade controla 
e regula um sistema de trocas energéticas com o segundo. Consiste, em 
seguida, basicamente na atividade orientada para um fim, na realização em 
suma de um projeto. Nessa sua simplicidade, resulta na produção de um 
valor de uso, numa utilidade propícia a satisfazer um carecimento humano. 
Caracteriza o jovem Marx transformar essa atividade no ato ontológico por 
excelência. O trabalhe simples, primeira manifestação externa do sujeito, 
será parte fundante de todas as outras formas de trabalho, seja ela a ação do 
operário de regular e vigiar a máquina automática ou a do intelectual que 
escreve. Em outras palavras, o esquema artesanal do trabalho está na base 
de todas as outras atividades construtivas. Por isso se procura estabelecer 
uma continuidade absoluta entre o trabalho subjetivo, produtor de 
utilidades, e o sistema capitalista, produtor de valores, fazendo o valor de 
troca derivar do desdobramento do valor de uso, graças à intervenção da 
dinâmica do carecimento e da sociabilidade primitiva. Não é outro o 
significado dos textos comentados no parágrafo anterior. Toda a organização 
social presente e por fim a história inteira encontram na forma simples do 
trabalho o último fundamento, de sorte que sempre será possível partir dele 
e atingir qualquer configuração histórica presente, passada ou futura, sem 
qualquer descontinuidade. É de fato possível ver o movimento do trabalho 
no ritmo ternário do conceito. O projeto é o universal primeiro e abstrato, a 
execução, o momento do particular, o produto, a totalidade resultante da 
união dos tempos anteriores. O idealismo marcante de sua doutrina permitia 
a Hegel identificar sem dificuldade o movimento da consciência com o da 
lógica e da história. O jovem Marx porém pretende superar o idealismo 
graças à postulação do homem e da natureza enquanto totalidade concreta 
reflexionante, valendo de per si como princípio absoluto. Como explicar no 
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entanto a reflexão natural? Com o pretexto de suprimir o idealismo não 
termina por suprimir a dialética no sentido mais profundo? 

Essas questões serão retomadas no final desse trabalho. Para 
finalizar, convém ainda salientar a pobreza dessa lógica subjetiva no que 
respeita a seu papel constitutivo propriamente dito No fundo é capaz de 
formar apenas três ordens de realidade: comunidade natural, a sociedade 
civil e o comunismo futuro. A primeira configura o momento natural da 
história passada ou presente, a segunda, a crosta da alienação, a pré-história 
anterior ao advento do terceiro momento: o reino do espírito. Nenhuma das 
duas primeiras fases engloba porém mais do que um princípio de 
diversificação. A sociedade civil leva a cabo a contradição inicial entre o 
trabalho alienado e a produção social como a ideia herdada da fase anterior. 
Do Egito a Wall Street o mesmo principio e a mesma oposição cada vez 
mais aguda está a explicar todas as formas intermediárias. Quanto ao 
comunismo sabemos apenas que é o principio energético do futuro sem 
determinar sociedade real alguma. Representa somente a negação do estado 
presente dominado pela propriedade privada. Ao menos nesse ponto o 
jovem Marx já revela a cautela de suas investigações posteriores. 
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CAPÍTULO IV 

NOVAS PERSPECTIVAS 

imitamo-nos até agora a examinar as ideias do jovem Marx, quase 
sempre sem as relacionar com o sistema acabado. Não há entretanto 

melhor maneira de precisar suas imperfeições e de compreender os 
procedimentos metodológicos onde se estribam do que estabelecer aquela 
comparação. Vale para o marxismo o princípio segundo o qual o objeto 
acabado elucida as tentativas incompletas de sua realização, de maneira 
que, para utilizar uma fórmula famosa, a anatomia do homem explica a do 
macaco. Por que não o aplicar à evolução das próprias ideias de Marx e 
procurar no marxismo adulto a chave das primeiras doutrinas? Isso viria 
completar, do ponto de vista marxista, as análises internas que acabamos de 
fazer. Além do mais, como nos será possível sistematizá-las a partir de uma 
confusão que o próprio Marx teve o cuidado de assinalar, a comparação terá 
o mérito de lançar uma nova luz aos capítulos anteriores. Não obstante, 
convém ter sempre presente que, não sendo nosso intuito levar a cabo o 
estudo exaustivo do sistema acabado, tudo o que for dito a seu respeito terá 
apenas um caráter alusivo. Daí a urgência de descartar uma série de 
questões fundamentais. Em todo caso, este capítulo terá a virtude, cremos 
nós, não só de mostrar de vez a disparidade da epistemologia do jovem 
Marx e a da maturidade, mas sobretudo de levantar certos problemas cuja 
solução é urgentemente reclamada por todos aqueles que pretendem pensar 
o marxismo como filosofia viva. 

1. A polêmica contra Feuerbach e seus resultados 

Engels conta que, ao procurar na parte da Ideologia Alemã dedicada a 
Feuerbach a crítica positiva desse filósofo, deparou apenas com a primeira 
exposição do materialismo histórico, aliás muito incompleta, já que seus 
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