
BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 
 

ORIGENS DA  
DIALÉTICA DO TRABALHO
 

 

Estudo sobre a 
lógica do jovem Marx

 

 

José Arthur Giannotti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS  

 
RABALHO 

Estudo sobre a  
lógica do jovem Marx 

José Arthur Giannotti 



SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GIANNOTTI, JA. Origens da dialética do trabalho: estudo sobre a lógica do jovem Marx [online]. 
Rio de Janeiro: Centro Edelstein, 2010. pp. I-II. ISBN 978-85-7982-044-1. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 

 

 



José Arthur Giannotti

Origens da
dialética do trabalho

Estudo sobre a
lógica do jovem Marx

Rio de Janeiro 
2010 

José Arthur Giannotti

Origens da  
dialética do trabalho

Estudo sobre a 
lógica do jovem Marx 

Esta publicação é parte da Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais – www.bvce.org

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais

Presidente: Joel Edelstein
Diretor: Bernardo Sorj
Coordenadora da coleção: Dayse de Marie Oliveira

Copyright © 2010 José Arthur Giannotti 
Copyright © 2010 desta edição on-line: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
Ano da última edição: 1985, L&PM Editores 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por 
qualquer meio de comunicação para uso comercial sem a permissão escrita 
dos proprietários dos direitos autorais. A publicação ou partes dela podem ser 
reproduzidas para propósito não comercial na medida em que a origem da 
publicação, assim como seus autores, seja reconhecida.  

ISBN: 978-85-7982-044-1 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
www.centroedelstein.org.br 
Rua Visconde de Pirajá, 330/1205 
Ipanema – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22410-000. Brasil 
Contato: bvce@centroedelstein.org.br 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Lupe, 

a Cruz Costa 

 

I 

SUMÁRIO 

Prefácio à segunda edição .................................................................... III 

Prefácio ................................................................................................... X 

INTRODUÇÃO 

Em Busca do Sujeito Vivo ................................................................. XIV 

CAPÍTULO I 

A Dialética Contemplativa de Ludwig Feuerbach ............................... 1 

1. Engajamento no passado ................................................................... 1 

2. O descrédito da lógica formal ........................................................... 6 

3. O ser determinado ........................................................................... 11 

4. O ser genérico ................................................................................. 17 

5. O indivíduo e a espécie ................................................................... 21 

6. Negatividade e razão ....................................................................... 31 

CAPÍTULO II 

Primeira Crítica da Economia Política ............................................... 39 

1. Economia política – ciência da sociedade civil .............................. 42 

2. Sociedade civil e propriedade privada ............................................ 47 

3. Aspectos da teoria econômica ......................................................... 62 

4. Primeiras vicissitudes da “crítica positiva” ..................................... 68 

CAPÍTULO III 

A Negatividade Histórica do Trabalho ............................................... 74 

1. A negação da negação ..................................................................... 75 

2. O trabalho vivo ............................................................................... 81 

3. O trabalho alienado ......................................................................... 92 

4. A propriedade privada .................................................................. 100 

5. Fundamento subjetivo da troca ..................................................... 106 

6. Carecimento e valor ...................................................................... 116 

7. A lógica subjetiva ......................................................................... 129 



II 

CAPÍTULO IV 

Novas Perspectivas ..............................................................................134 

1. A polêmica contra Feuerbach e seus resultados ............................134 

2. A estrutura de troca........................................................................148 

3. Condições para a troca ...................................................................154 

4. Desdobramento de uma estrutura intencional ................................164 

5. O trabalho determinante ................................................................172 

6. A propriedade determinada ...........................................................183 

7. A alienação diversificada ...............................................................187 

8. Gênese de uma ilusão ....................................................................190 

CONCLUSÃO 

A Dialética Redentora .........................................................................193 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................ 205 

 
 
  

III 

PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO 

O subtítulo que introduzi nesta segunda edição de meu livro – única 
modificação significativa em relação à primeira – deve ser entendido como 
uma tentativa no sentido de evitar os mal-entendidos que têm atrapalhado 
sua leitura. De novo venho salientar o caráter lógico deste texto, meu 
interesse fundamental em compreender a viabilidade da dialética. Se passo 
por uma leitura do jovem Marx, é para investigar a validade duma dialética 
que toma como ponto de partida a categoria do homem como ser genérico 
na qualidade de universal concreto. 

Não estou com isso negando a enorme continuidade temática dos 
escritos de Marx. Se há ruptura ela é lógica e ontológica – e isto Precisa ser 
compreendido. Não deixo de apreciar a acuidade das primeiras descrições 
do processo de alienação, nem de valorizar o caráter inovador das primeiras 
análises da burocracia. Ë a questão de seu fundamento lógico que arguo, 
pois não acredito que acuidade e inovação bastem para romper como o 
hegelianismo. Recusar uma antropologia fundante não tem nada a ver com 
o problema da valorização do homem; para recuperar essa dimensão 
humanista na luta de classe não creio ser necessário recorrer à afirmação 
tola de que, no rigor do termo, toda antropologia é fundante, quando não se 
explicita que tipo de fundação está se pretendendo tematizar. 

Vinte anos depois muita água correu na historiografia de Marx; hoje 
teria evitado alguns enganos no que respeita ao desenvolvimento desse 
autor. Constituem, entretanto, pormenores no interior duma interpretação 
cujo sentido reafirmo integralmente. O que, contudo, basicamente mudou 
foi o ambiente em que este livro foi escrito. A falência do marxismo 
ortodoxo e a fragilidade filosófica do marxismo heterodoxo levaram a um 
cansaço desse pensamento. Com ele o abandono das preocupações pela 
dialética e pela ontologia. Mais do que nunca continuo a pensar a 
contrapelo. Por que reeditar, então, um livro que parece pertencer tão - só à 
história das ideias paulistas? Simplesmente porque, se o marxismo não 
percebe os meandros da crise contemporânea, também outras correntes do 
pensamento de hoje afundam na mesma impotência. Se se passa por uma 
época de leituras e releituras, vale a pena, então, consagrar algum tempo à 
análise duma tentativa de compreender a alienação do homem. Embora 
frustrada, essa tentativa exercita o pensamento num diapasão do qual se 




