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Prefácio 

Este pequeno livro foi publicado pela primeira vez em uma versão bastante diferente em 1953; Eu escrevi quando tinha vinte e três 

anos. As questões que me preocupavam então não são as mesmas em todos os aspectos que as questões com as quais estou agora 

preocupado; e a situação social e política que inspirou e inspira as questões mudou ainda mais do que as questões. Então, aspirava ser 

cristão e marxista, ou pelo menos tanto de cada um quanto fosse compatível com a lealdade ao outro e com uma atitude duvidosa; 

agora sou cético em relação a ambos, embora também acredite que não se pode descartar inteiramente nenhum dos dois sem descar tar 

verdades, não disponíveis de outra forma. Então, imaginei as crenças tanto dos cristãos quanto dos marxistas como essencialmente as 

crenças das organizações; e a crueza stalinista do Partido Comunista, como também a crueza pré-conciliar da Igreja Católica, foi a 

principal fonte de dificuldade. Agora está claro que tanto para o Partido quanto para a Igreja a relação da crença com a organização 

tornou-se muito mais ambígua. Mas ainda não se pode escapar da questão do relacionamento. 

O principal resultado dessa mudança de situação, no que diz respeito ao modo e ao estilo deste livro, é que a proporção de respostas às 

perguntas é bem menor do que há quinze anos. Sou capaz de afirmar menos porque sei mais. No que diz respeito ao conteúdo deste 

livro, há três pontos nos quais seria valioso focar a atenção preliminar com o objetivo de mostrar que valia a pena escrever e 

reescrever. A primeira parte da observação de que tanto o Cristianismo quanto o Marxismo estão sendo constantemente refutados; e 

aqui a questão não é tanto que as doutrinas que sobrevivem a uma crítica tão atenta devam ter fortes raízes sociais, mas sim que 

aqueles que carecem de qualquer visão positiva e coerente do mundo ainda tenham que invocar o cristianismo e o marxismo, mesmo 

nos atos de crítica e refutação, como pontos de referência ideológica e social. Se o fim da ideologia tivesse realmente chegado, não 

seria necessário dizer com tanta frequência e argumentação. 

O segundo ponto que vale a pena observar é até que ponto os cristãos e os marxistas desejam isentar suas próprias doutrinas da 

relatividade histórica que eles estão muito dispostos a atribuir às doutrinas dos outros. Eles, portanto, falham em formular 

adequadamente a tarefa de discriminar entre as verdades das quais sua tradição é portadora daquilo que são respostas meramente 

defensivas ou agressivas à sua situação social. Mas se eles não fizerem isso, então seus críticos têm o dever de tentar fazer isso por 

eles. 

Finalmente, talvez já esteja claro que meu próprio ceticismo deve ser distinguido de um ceticismo filosófico geral de tipo positivista, 

que sustentaria que qualquer visão do mundo com o escopo do Cristianismo ou do Marxismo deve ser falsa porque tenta transcender 

os limites lógicos definidos para a compreensão humana. Acredito que essa doutrina esteja equivocada e seja, com frequência, um dos 

componentes de uma visão de mundo rival. Mas este livro não é o lugar para argumentar a favor dessa crença. Meu próprio ceticismo 

é mais específico. Tentar afirmar isso seria antecipar o argumento. 

ALASDAIR MACINTYRE 
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I 

Secularização e o papel do marxismo 
 

O cristianismo é a avó do bolchevismo. 

O. SPENGLER 
 

Os grandes profetas racionalistas da secularização, tanto durante o Iluminismo do século XVIII como depois, provaram estar errados 

em pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, a secularização da vida social foi mais lenta, menos completa e menos radical do 

que previam. Não apenas o último rei ainda não foi estrangulado com as entranhas do último sacerdote; agora parece que o último rei 

será transmutado de maneira muito menos emocionante, se é que será. E, em segundo lugar, enquanto os pensadores do Iluminismo 

aguardavam um tempo em que a interpretação supersticiosa da existência humana corporificada no Cristianismo seria substituída por 

uma interpretação racional do homem e da natureza, o que realmente aconteceu é que o Cristianismo, na medida em que perdeu seu 

domínio nas comunidades industriais avançadas não foi substituído por nada. Não é como o Iluminismo esperava, que as grandes 

questões sobre Deus e a imortalidade, liberdade e moralidade, às quais a religião uma vez respondia, agora recebam um novo 

conjunto de respostas seculares e ateístas. O que ocorre é que as próprias perguntas não são mais feitas, que os homens estão em 

grande parte privados de qualquer interpretação geral da existência. Eles não são ateus ou humanistas em nenhum sentido ativo; eles 

simplesmente não são teístas. 

 

Nesta situação, os pequenos grupos de humanistas que se autodenominam, reunidos em sociedades éticas e grupos de livre-

pensamento, os futuros sucessores de Voltaire e TH Huxley, apresentam um quadro de tipo patético, sendo em geral menos bem-

sucedidos do que as igrejas ortodoxas em obter uma audiência. Apenas uma doutrina secular retém o escopo da religião tradicional ao 

oferecer uma interpretação da existência humana por meio da qual os homens podem se situar no mundo e direcionar suas ações para 

fins que transcendem aqueles oferecidos por sua situação imediata: o marxismo. Se não por outro motivo, o marxismo seria de 

importância crucial. O motivo disso pode ser pensado considerando o que pretendo com a expressão "uma interpretação da existência 

humana". 

 

Cada indivíduo se encontra com uma dada identidade social, um papel ou conjunto de papéis que definem sua fase dentro de um 

conjunto de relações sociais, e estes, por sua vez, constituem o horizonte imediato de sua vida. Parentesco, ocupação, classe social, 

cada um fornece um conjunto de descrições das quais os indivíduos derivam sua identidade como membros de uma sociedade. Foi 

Durkheim quem viu que as religiões primitivas apresentam um conceito de divindade em que o divino é uma "representação coletiva" 

da estrutura da vida social; de modo que o que os membros de uma sociedade adoram é o conjunto de suas próprias relações sociais 

de forma disfarçada. Não é preciso supor que essa seja toda a verdade sobre a religião para ver que, em uma sociedade em que a tese 

de Durkheim é verdadeira, a consciência religiosa será profundamente conservadora. Ao mesmo tempo, expressará e reforçará o 

status quo social, político e moral. É apenas na medida em que a religião deixa de ser o que Durkheim disse que pode se tornar um 

instrumento de mudança. As grandes religiões históricas, como alguns escritores marxistas viram, foram ricas o suficiente para 

expressar e sancionar a estrutura social existente e fornecer uma visão de uma alternativa, mesmo que fosse uma alternativa que não 

poderia ser realizada no mundo atual. Assim, teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem expressar visões políticas 

rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo ocorre com todas aquelas 

visões milenares de uma reconstituição messiânica da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas formas. É apenas na 

medida em que a religião deixa de ser o que Durkheim disse que pode se tornar um instrumento de mudança. As grandes religiões 

históricas, como alguns escritores marxistas viram, foram ricas o suficiente para expressar e sancionar a estrutura social existente e 

fornecer uma visão de uma alternativa, mesmo que fosse uma alternativa que não poderia ser realizada no mundo atual. Assim, 

teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem expressar visões políticas rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas 

controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo ocorre com todas aquelas visões milenares de uma reconstituição messiânica 

da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas formas. É apenas na medida em que a religião deixa de ser o que Durkheim 

disse que pode se tornar um instrumento de mudança. As grandes religiões históricas, como alguns escritores marxistas viram, foram 

ricas o suficiente para expressar e sancionar a estrutura social existente e fornecer uma visão de uma alternativa, mesmo que fosse 

uma alternativa que não poderia ser realizada no mundo atual. Assim, teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem 

expressar visões políticas rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo 

ocorre com todas aquelas visões milenares de uma reconstituição messiânica da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas 

formas. como alguns escritores marxistas viram, foram ricos o suficiente para expressar e sancionar a estrutura social existente e para 

fornecer uma visão de uma alternativa, mesmo que fosse uma alternativa que não pudesse ser realizada no mundo atual. Assim, 

teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem expressar visões políticas rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas 

controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo ocorre com todas aquelas visões milenares de uma reconstituição messiânica 

da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas formas. como alguns escritores marxistas viram, foram ricos o suficiente para 

expressar e sancionar a estrutura social existente e para fornecer uma visão de uma alternativa, mesmo que fosse uma alternativa que 

não pudesse ser realizada no mundo atual. Assim, teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem expressar visões políticas 

rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo ocorre com todas aquelas 

visões milenares de uma reconstituição messiânica da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas formas. Assim, teologias 

rivais dentro da mesma religião às vezes podem expressar visões políticas rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas 

controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo ocorre com todas aquelas visões milenares de uma reconstituição messiânica 

da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas formas. Assim, teologias rivais dentro da mesma religião às vezes podem 

expressar visões políticas rivais do mundo. O mesmo ocorre com algumas controvérsias da Reforma e do século XVII. O mesmo 

ocorre com todas aquelas visões milenares de uma reconstituição messiânica da sociedade que inspirou a rebelião primitiva de tantas 

formas. 

 

Mas a religião só pode ter esta última função transformadora porque e na medida em que permite aos indivíduos se identificarem e se 

compreenderem independentemente de sua posição na estrutura social existente. É no contraste entre o que a sociedade diz a um 

homem que ele é e o que a religião diz que ele é, que ele é capaz de encontrar motivos tanto para criticar o status quo quanto para 

acreditar que é possível para ele agir com os outros para mudá-lo. Em sua maioria, sem uma perspectiva religiosa, os membros das 
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sociedades industriais modernas também careciam de qualquer estrutura alternativa de crenças que os capacitasse a criticar e 

transformar a sociedade. É importante notar, é claro, que quando mudanças políticas e sociais radicais ocorreram em formas religiosas 

e com inspiração religiosa, a lacuna entre o reino da justiça divina que os crentes esperavam estabelecer e aquela ordem social que 

eles realmente conseguiram estabelecer tem sido notável. Marx observou que “Cromwell e o povo inglês tomaram emprestado o 

discurso, as paixões e as ilusões do Antigo Testamento para suas revoluções burguesas. Quando o objetivo real foi alcançado, quando 

a transformação burguesa da sociedade inglesa foi realizada, Locke sucedeu a Habacuque." 

  

Assim, podemos compreender em geral os atrativos do projeto de elaboração de uma doutrina secular do homem e da sociedade que 

tivesse o escopo e as funções da religião, mas ao mesmo tempo seria racional no sentido de que estaria aberta a alterações por parte 

dos críticos reflexão em todos os pontos, e isso permitiria aos homens conscientemente e propositadamente alcançar as 

transformações da vida social que eles desejavam. Tal doutrina torna-se uma necessidade urgente quando a religião tradicional deixa 

de fornecer uma visão efetiva do mundo para grupos ao mesmo tempo numerosos e influentes, e quando sua posição na vida social é 

tal que os priva de fato ou aparentemente de qualquer interesse na ordem social. E foi precisamente nessas condições, e para expressar 

e atender a essas necessidades, que surgiu o marxismo. Seria possível apresentar a tese de que o marxismo é um herdeiro de algumas 

das funções do cristianismo em um sentido mais fraco e mais forte do que desejarei neste ensaio. A tese mais forte, extremamente 

familiar, é que o marxismo é apenas uma religião ou pelo menos uma teologia, ainda que ateísta. A dificuldade em sustentar esta tese 

é que seus protagonistas devem ser extremamente seletivos em sua atenção aos fenômenos: eles podem permitir o culto de Lenin, mas 

dificilmente para Lenin; e o stalinismo torna-se para eles o paradigma do marxismo, que é tão enganador quanto tentar entender a 

natureza do Novo Testamento considerando as atitudes e crenças do imperador Constantino. Mas é claro que as atitudes religiosas ou 

quase religiosas e os humores de crença aparecem no curso da história do marxismo, 

 

A tese mais fraca é simplesmente que o marxismo herdou algumas das funções da religião, sem herdar nada do conteúdo. Essa 

certamente tem sido a opinião de muitos marxistas. Mas é impossível compreender o desenvolvimento do pensamento marxista, a 

menos que o entendamos como contínuo e sucessivo ao desenvolvimento das filosofias de Hegel e Feuerbach; e não se pode entendê-

los adequadamente, a menos que os entendam como versões pelo menos parcialmente seculares, ou tentativas de versões seculares, da 

religião cristã. Assim, o marxismo compartilha em boa medida o conteúdo e as funções do cristianismo como uma interpretação da 

existência humana, e o faz porque é o sucessor histórico do cristianismo. Ou então devo argumentar. 
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II 

Da Religião à Filosofia: Hegel 
 

A crítica da religião é o começo de todas as críticas. 

KARL MARX 
 

O significado do pensamento de Hegel é que ele resume a crítica ao Iluminismo e, ao mesmo tempo, transcende as limitações do 

Iluminismo, e introduz pela primeira vez os temas que dominam o pensamento marxista. Hegel nunca escapou totalmente das 

consequências de uma educação teológica. No entanto, Georg Lukács, o marxista húngaro, está certo ao estigmatizar a descrição dos 

primeiros escritos de Hegel como teológicos e como uma "lenda reacionária". De onde vem esse paradoxo? Surge do fato de que a 

preocupação de Hegel desde o início é com a história, não com a teologia, mas que ele aborda a história com categorias tiradas de um 

contexto religioso. Os três conceitos fundamentais em Hegel são "auto-estranhamento" ou "alienação" (Selbst-Entfremdung), 

"objetificação" (Vergegenständlichung), e "vir para o seu próprio" (Aneignung). "Auto-alienação" é uma descrição do homem em seu 

estado caído. Os homens estão divididos contra si próprios e seus semelhantes. Essa divisão é vista tanto nos conflitos dentro do 

pensamento de um homem quanto nos conflitos entre homem e homem. O homem não obedece à lei moral que faz para si mesmo. Ele 

fica com a consciência pesada como resultado dessa falha. Ele vê a lei moral como produto de sua própria mente e se colocará contra 

ele, externamente a ele. O homem está em desacordo com a sociedade da qual é membro, que de fato não existiria se não fosse por 

sua participação. Porque o homem não vive de acordo com os padrões da sociedade que criou, ele também tem uma consciência 

pesada em relação a isso. Então ele vê um conflito entre ele e a sociedade que ele, e outros como ele, criaram por sua participação 

comum. A sociedade, criada por homens individuais, é vista como oposta ao homem individual, em oposição a ele. A sociedade é 

externa a ele, assim como a lei. É essa externalização do que o homem produziu, essa consideração como objetos externos o que de 

fato fazem parte do próprio ser do homem, que Hegel chama de "objetificação". Para compreender o mundo, os homens devem 

imaginar o que percebem e tentar compreender como um conjunto de objetos. Mas, ao fazer isso, eles reificam falsamente sua 

experiência do mundo humano e tratam as pessoas e as instituições sociais como se fossem "coisas". Essa reificação do mundo 

humano é um sintoma do estranhamento entre sujeito e objeto. O homem tem que superar sua auto-alienação. Ele já está a caminho de 

fazer isso quando reconhece que está alienado, um estranho em um mundo que ele mesmo criou. O caminho de volta ao 

autoconhecimento e ao ser um consigo mesmo é o que Hegel chama de "apropriação" ou "vir para si". O que Hegel fez ao formar 

esses conceitos foi assumir certos aspectos da doutrina cristã. São Paulo fala de homens alienados em seu pensamento, e Hegel 

concentra-se nesta característica da condição do homem como um ser caído, em vez de em outros aspectos da queda. Estar em 

harmonia consigo mesmo e com os outros homens é, em termos bíblicos, parte da expiação que Jesus trouxe. Hegel encontrou um 

novo uso para um vocabulário originalmente elaborado para falar de pecado e redenção; mas por que ele concentra a atenção nesses 

pontos e não em outros? A resposta pode ser encontrada nos problemas históricos que ele usou esses conceitos para elucidar. 

Em seus primeiros escritos, Hegel está preocupado com o contraste entre a religião grega antiga e o cristianismo. A cidade grega, na 

visão de Hegel, tinha sido uma sociedade religiosa e política. Nela não existia religião do indivíduo privado, a ser contrastada com a 

religião da sociedade. Esta unidade do indivíduo e da comunidade foi colocada em um contexto em que o divino e o humano, o 

religioso e o político também eram um. Não havia oposição entre Deus e o homem ao grego. A religião grega fala de uma imanência 

divina, e o estado em que o divino é imanente é uma união do indivíduo e da sociedade. Em forte contraste com isso está o mundo 

cristão com seus opostos de indivíduo e sociedade, de Igreja e Estado, onde a religião se tornou uma preocupação do indivíduo 

privado. Deus e o homem são agora vistos como conceitos opostos. E a religião fala de uma transcendência divina. A questão que 

Hegel coloca em seus primeiros escritos, o Jugendschriften, diz respeito à natureza e ao significado da transição do mundo grego para 

o cristão. A resposta que Hegel dá nesses primeiros escritos se baseia em sua visão da relação de Jesus com o judaísmo. A nação 

judaica é o povo que, mais do que qualquer outro, exteriorizou a lei: o que está essencialmente escrito nos corações dos homens é 

transmutado por eles nas observâncias externas de uma lei escrita. Essa objetivação da lei é uma consequência de seu afastamento do 

homem e da natureza, simbolizado na história de Abraão que deixou sua parentela e era um andarilho, sem qualquer conexão definida 

com pessoas ou lugares. O afastamento do povo judeu os levou a objetificar a lei de seu ser. Contra isso, Jesus prega uma lei interior, 

escrita nos corações dos homens, e assim uma superação da alienação judaica. Mas essa pregação é rejeitada pelos judeus. Assim, 

Jesus deixa de lado a tarefa de redimir a nação e se volta para a salvação de indivíduos por meio de Sua pregação. Esta é a raiz, na 

visão de Hegel, do caráter individualista do Cristianismo e em consequência desse individualismo o Cristianismo é uma religião que 

abjurou o político e que opõe o religioso às instituições políticas. Assim, dentro do mundo cristão há uma herança de estranhamento e 

alienação que se manifesta nos conflitos da Igreja e da sociedade. O Cristianismo objetivou o divino, colocá-lo contra este mundo e 

introduzir uma religião de outro mundo e transcendência. O cristianismo contém símbolos da reconciliação final do homem, de sua 

volta à sua, mas é, em si, parte de sua alienação. Não pode, para Hegel, ser mais do que uma pista para a natureza da redenção final do 

homem. 

A história da alienação e reconciliação do homem é escrita por Hegel na Fenomenologia da Mente. Os conceitos da Fenomenologia já 

são mais abstratos do que os do Jugendschriften. A "mente" ocupa um lugar que, nos escritos anteriores, era ocupado pela mente de 

indivíduos concretos. Na verdade, a Fenomenologia é uma história da "mente" ou do "espírito" (Geist), projetada para revelar a 

maneira pela qual o estranhamento do homem resulta na perda de sua liberdade. Uma vez que o homem é dominado por forças da 

natureza e da sociedade que ele não reconhece como sendo criações de seu próprio espírito. 

Na verdade, seu espírito em sua alienação não é precisamente o seu. O homem na origem e na essência é um ser livre. Em seu 

afastamento, ele perde essa liberdade. O homem domina o homem, e no centro da Fenomenologia está a dialética do senhor e do 

servo. A relação do senhor com o servo não é de liberdade, de dominação, mas sim de uma relação que gera liberdade. É uma relação 

de opressão, mas que gera igualdade. Pois em uma sociedade despótica todos os homens são iguais, iguais perante seu senhor, iguais 

em sua dependência dele. Mas o mestre também é dependente, depende de seus servos. Essa dependência obriga-o a reconhecê-los 

como seres dos quais depende, como seres com vida própria. Portanto, a lógica da escravidão é tal que conduz da alienação dos 

homens ao seu reconhecimento mútuo. A história é um caminho da falta de liberdade para a liberdade. A religião sem liberdade é 

aquela que coloca Deus fora do mundo, relacionado ao homem como o senhor está ao servo. A recuperação do verdadeiro ser do 

homem em uma sociedade livre é acompanhada por uma interiorização da religião. O homem reconhece o Espírito Absoluto nas 

manifestações do Espírito Finito que são as mentes dos homens. De maneira que, ao compreender seu distanciamento para superá-lo, 
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o homem passa da arte e da religião à filosofia. A arte usa símbolos, mas não reivindica a verdade, no sentido que a religião faz. A 

religião reivindica a verdade, mas a apresenta de forma simbólica sob a forma de mito. A doutrina cristã de Deus encarnado em Jesus 

simboliza para Hegel a unidade final do homem e Deus, do Espírito finito e infinito. Mas porque a religião é um produto do 

estranhamento do homem, ela objetifica seus símbolos, torna a humanidade de Deus o atributo de um ser particular em um 

determinado tempo e lugar, e assim se torna superstição. A razão deve, portanto, se opor à religião, que cai antes de seus ataques. 

Hegel está aqui pensando no racionalismo do século XVIII; mas, no ponto crítico, a filosofia mostra a verdade interior do que a 

religião tem tentado dizer. O conteúdo da religião está correto. É o uso de imagens e símbolos que distorce o conteúdo de uma forma 

incorreta, mas historicamente necessária. Consequentemente, é a filosofia que finalmente exibe a verdade do espírito em sua forma 

histórica de sociedade livre, a sociedade na qual a razão autoconsciente opera que cai antes de seus ataques Hegel está aqui pensando 

no racionalismo do século XVIII; mas, no ponto crítico, a filosofia mostra a verdade interior do que a religião tem tentado dizer. O 

conteúdo da religião está correto. É o uso de imagens e símbolos que distorce o conteúdo de uma forma incorreta, mas historicamente 

necessária. Consequentemente, é a filosofia que finalmente exibe a verdade do espírito em sua forma histórica de sociedade livre, a 

sociedade na qual a razão autoconsciente opera.  

O progresso da história é então um progresso de liberdade e um progresso em que a liberdade emerge da escravidão. É esse progresso 

que Hegel passa a formalizar em sua dialética. A escravidão, o oposto da liberdade, gera a liberdade que acaba com ou nega a 

escravidão. A história passa de uma fase à sua oposta, pois as sementes de uma estão contidas na outra: e então a terceira se completa 

por uma síntese das duas fases opostas, o que é possível por causa de sua unidade fundamental. A tese é negada pela antítese e ambas 

são ao mesmo tempo unidas e transcendidas na negação da negação. Mas se este é o padrão da história, é o padrão da mente ou do 

espírito e, portanto, o padrão do universo. Pois a própria natureza deve ser um produto do espírito, uma vez que a mente pode 

imaginá-la. Este, o tema da Lógica de Hegel, leva a abstração e uma escolástica falsificadora ao seu ponto final. É a esse aspecto 

idealista de Hegel que a atenção é comumente dirigida. Mas as abstrações escolásticas finais nunca podem ser compreendidas, exceto 

como uma tentativa de sistematizar todo o conhecimento histórico e natural em termos dos conceitos de reconciliação com os quais o 

Hegel mais jovem iluminou uma certa parte da história real. 

Dois pontos permanecem. Como devemos explicar o otimismo de Hegel sobre o desfecho da história? Por que ele vê tão claramente a 

vitória da liberdade? Parte da resposta está na atenção que o Hegel mais jovem deu a Adam Smith. O que o impressionou foi a versão 

de Adam Smith da visão comum do século XVIII de cada indivíduo perseguindo seu interesse privado na esfera econômica e, assim 

fazendo, trazendo o bem comum e um fim que o indivíduo nunca havia imaginado. Isso sugeriu a Hegel que o interesse próprio e 

outros males são superados no processo histórico. Mas isso levanta imediatamente uma segunda questão. Certamente Hegel deveria 

ter visto que na verdade eles não foram superados, que o capitalismo em ascensão não produziu necessariamente o bem comum, mas 

muitas vezes a miséria de muitos? A resposta para isso é dupla. Primeiro como Lukacs apontou, Hegel é um representante do gênio 

burguês no período de seu maior otimismo. Em segundo lugar, e talvez haja uma conexão, o idealismo de Hegel o divorcia da 

realidade da história. Por seu idealismo, entendo sua dependência de seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um 

sistema conceitual para a realidade material da natureza e da história. A história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma 

manifestação da ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do que é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou 

Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. 

A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do 

despotismo a serviço do estado prussiano. Em segundo lugar, e talvez haja uma conexão, o idealismo de Hegel o divorcia da realidade 

da história. Por seu idealismo, entendo sua dependência de seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema 

conceitual para a realidade material da natureza e da história. A história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da 

ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do que é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a 

identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A 

dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo 

a serviço do estado prussiano. Em segundo lugar, e talvez haja uma conexão, o idealismo de Hegel o divorcia da realidade da história. 

Por seu idealismo, entendo sua dependência de seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema conceitual para a 

realidade material da natureza e da história.  

A história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do 

que é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais 

completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do 

despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo a serviço do estado prussiano. O idealismo o separa da realidade 

da história. Por seu idealismo, entendo sua dependência de seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema 

conceitual para a realidade material da natureza e da história. A história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da 

ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do que é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a 

identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema.  A 

dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo 

a serviço do estado prussiano. O idealismo o separa da realidade da história. Por seu idealismo, entendo sua dependência de seus 

próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema conceitual para a realidade material da natureza e da história. A história 

torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do que é e do 

que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais completa até 

hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo 

tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo a serviço do estado prussiano. Por seu idealismo, entendo sua dependência de 

seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema conceitual para a realidade material da natureza e da história. A 

história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do ideal, do que 

é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais 

completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do 

despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo a serviço do estado prussiano. Por seu idealismo, entendo sua 

dependência de seus próprios conceitos básicos e sua substituição por um sistema conceitual para a realidade material da natureza e da 

história. A história torna-se, para o Hegel maduro, apenas uma manifestação da ideia, da razão em ação. Essa confusão do real e do 
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ideal, do que é e do que em termos hegelianos deveria ser, levou Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão 

mais completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do 

despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo a serviço do estado prussiano. levou Hegel a identificar o estado 

prussiano de sua época com a expressão mais completa até hoje do estado ideal de que falava seu sistema. A dialética de Hegel que 

falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo tornou-se notoriamente um instrumento do despotismo a serviço do estado 

prussiano. levou Hegel a identificar o estado prussiano de sua época com a expressão mais completa até hoje do estado ideal de que 

falava seu sistema. A dialética de Hegel que falava do desenvolvimento da liberdade do despotismo tornou-se notoriamente um 

instrumento do despotismo a serviço do estado prussiano. 

No entanto, uma forma mais defensável de antítese entre o que o homem é empiricamente e o que ele realmente é e deve ser é 

fundamental no âmago do pensamento de Hegel; mas essa distinção entre a essência do homem e a existência do homem é 

complicada pelo fato de Hegel ver o ideal encarnado no real na Prússia de sua época politicamente e em seu próprio sistema 

filosoficamente. O que distorce o pensamento de Hegel é sua recusa em adequar seu pensamento à realidade histórica. Hegel busca 

libertar o homem por meio do pensamento correto, mas ele afirma ter uma falsa autonomia para pensar. O homem como pensador não 

é autônomo: ele pertence a um mundo material, do qual surge seu pensamento. 

Assim, a visão de Hegel do homem encarna temas cristãos: mas à própria religião ele atribui apenas um papel temporário de esperar 

até que a filosofia exponha a própria verdade. O que desacredita a religião é o uso da imagem e do mito; estes pertencem à alienação 

do homem. Em seu estado redimido, o homem, na visão de Hegel, deve se conformar a uma racionalidade que exclui o mito e a 

imagem. Mais uma vez, Hegel está realizando a escatologia paulina, com uma versão secular do tempo em que colocaremos o saber 

em um espelho sombrio e, em vez disso, veremos face a face. 
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III 

Filosofia em transição: Hegel a Feuerbach 
 

Todos nós nos tornamos feuerbachianos. 

F. ENGELS 
 

O sistema maduro de Hegel tem graves consequências para a prática. No cerne da visão de mundo hegeliana está a fórmula: liberdade 

é o conhecimento da necessidade; ou, como Hegel coloca em outro lugar: a necessidade é cega apenas na medida em que não é 

compreendida. Isto é, quando entendemos as leis de nossa natureza e as leis do universo, elas não mais nos restringem como antes de 

percebermos seu poder restritivo; mas, em vez disso, podemos usar nosso conhecimento dessas leis para servir aos nossos próprios 

objetivos. A lei da gravidade não pode ser quebrada; mas, uma vez apreendidos, podemos levá-lo em consideração em nosso 

planejamento e, assim, ficarmos livres de uma aquiescência cega às suas consequências. Ser livre, então, é compreender as leis que 

governam necessariamente a natureza e a sociedade. Consequentemente, é da maior importância determinar o caráter dessas leis. Em 

Hegel ' Para mim, o fato notável sobre as leis que governam o universo é que elas são a expressão da ideia absoluta, do espírito, do 

pensamento. É a ideia, é o pensamento, que é, nas palavras de Hegel, o demiurgo da realidade. Para mudar a realidade, é preciso 

mudar o pensamento. Para mudar a realidade da sociedade, deve-se mudar o pensamento da sociedade e, consequentemente, para 

preservar e salvaguardar a sociedade em sua forma atual deve-se preservar e salvaguardar seu pensamento. Assim, a batalha entre 

conservadores e reformadores políticos e sociais é essencialmente uma batalha de ideias, na qual os pensadores especulativos, os 

filósofos, ocuparão o primeiro lugar. Essa é a consequência que muitos dos discípulos de Hegel tiraram de sua filosofia, embora na 

própria visão de Hegel o filósofo entenda a história depois do evento e não antes. Mas eles imediatamente se dividiram em partidos de 

direita e esquerda quanto à questão de sua atitude em relação às questões políticas e religiosas. Os hegelianos de direita enfatizavam o 

conservadorismo político de Hegel (que estava além de qualquer suspeita) e sua ortodoxia religiosa (que era bastante suspeita, embora 

ele fosse oficialmente um luterano até sua morte). Eles enfatizaram a ancestralidade cristã da ideia absoluta e, finalmente, na obra de 

Biedermann, a filosofia hegeliana, nascida como era da teologia cristã, voltou ao seio da dogmática luterana. Os hegelianos de 

esquerda, Strauss, os Bauers, Stirner, eram liberais na política e céticos na religião. Eles argumentaram que se a ideia absoluta 

encontra a soma de suas manifestações no pensamento humano, então a ideia absoluta nada mais é do que uma personificação, uma 

distorção teológica do pensamento humano. Hegel estava certo ao ver o pensamento humano como a coroa da realidade, mas esse 

próprio fato exclui a existência de qualquer coisa além do humano. Religião e teologia são mera superstição no próprio Hegel apenas 

uma fachada e a primeira tarefa da filosofia é eliminá-las de nosso pensamento. É mais uma consequência da visão hegeliana de 

esquerda que, se pensar, se as opiniões são a chave para mudar o mundo, então as questões políticas centrais são as da liberdade 

acadêmica e da liberdade de expressão. Essa contenção, junto com seu ataque à religião, colocou os hegelianos de esquerda em 

conflito imediato com os governos prussianos reacionários das décadas de 1830 e 1840. Esta oposição ao status quo político 

confirmou sua opinião sobre si mesmos como revolucionários políticos, mas não mudou sua visão de que o método da revolução é a 

crítica, isto é, a propagação das ideias certas. As ideias são a fonte do bem e do mal no mundo. As ideias para os hegelianos de 

esquerda tinham um poder notável. Marx satirizou admiravelmente1 seus pontos de vista no Prefácio à Ideologia Alemã: “Era uma 

vez um sujeito honesto que pensava que os homens se afogavam na água apenas porque estavam possuídos pela ideia da gravidade. 

Se eles tirassem essa ideia da cabeça, digamos, afirmando que era uma superstição, uma ideia religiosa, eles seriam sublimemente à 

prova de qualquer perigo da água. Durante toda a sua vida, ele lutou contra a ilusão da gravidade, de cujos resultados prejudiciais 

todas as estatísticas lhe trouxeram novas e múltiplas evidências”. 

 

O marco da crítica dos hegelianos de esquerda à religião foi a Vida de Jesus, de DF Strauss, cujo primeiro volume foi publicado em 

1835, o segundo um ano depois. O ponto de partida de Strauss é o tipicamente hegeliano de que a ideia de Deus-humanidade, da 

humanidade como conteúdo essencial do divino, não depende para sua perfeição ou realidade de até que ponto ela foi de fato 

realizada na pessoa de Jesus: a perfeição e a realidade da ideia é intrínseca a ela como ideia. Historicamente, Jesus foi o primeiro a 

apresentá-lo às mentes dos homens: aí reside a Sua glória. Mas a ideia é independente da pessoa: aí reside o idealismo de Strauss. A 

vida de Jesus é mítica, e por mito se entende a vestimenta das ideias religiosas em forma histórica. Strauss passa a desmitologizar o 

evangelho, eliminando os milagres e deixando um Jesus com expectativas definidas, mas erradas, de Sua volta. "Se em qualquer 

período de Sua vida", escreve Strauss, "Ele se considerou um Messias e que houve um período em que Ele o fez, não pode haver 

dúvida e se Ele se descreveu como o Filho do Homem, Ele deve esperavam a vinda nas nuvens que Daniel atribuiu ao Filho do 

Homem. " A visão de Strauss de um Jesus histórico foi atacada por Bruno Bauer, que viu o evangelho não como uma transformação 

mítica do Jesus histórico, mas como um reflexo da experiência da Igreja primitiva, e concebeu essa experiência em termos hegelianos. 

O cristianismo força o sujeito autoconsciente do mundo, tornando-o consciente de si mesmo em oposição ao mundo. Foi o impacto do 

início do Império Romano que forçou essa percepção da autoconsciência individual sobre si mesma, confrontando-a com poderes 

diante dos quais estava em impotente oposição. Mas a alienação do eu do mundo não é superada pelo Cristianismo, que perpetua essa 

alienação dando-lhe uma forma mitológica e milagrosa. Uma vez que entendemos as maneiras pelas quais o evangelho tem seu 

contexto histórico na luta da Igreja primitiva contra o Império Romano, então podemos entender as razões para a forma mitológica do 

evangelho e também porque tal evangelho não tem mais relevância contemporânea. Portanto, o Cristianismo agora é considerado, 

finalmente, não como um conjunto de fatos históricos (genuínos ou não), mas como um conjunto de doutrinas especulativas em forma 

mitológica. Para desenhar a visão cristã do homem ' 

 

Os Jovens Hegelianos negaram as implicações teológicas de Hegel, mas preservaram suas abstrações. Razão, pensamento, ideia, 

relação sujeito-objeto, são sua moeda intelectual. O próprio Feuerbach foi a princípio um hegeliano, depois um hegeliano de esquerda 

e, finalmente, um materialista ou, mais precisamente, um humanista. Pois Feuerbach substituiu a razão abstrata pelo raciocínio 

concreto do homem. Ele delineou sua própria história intelectual no aforismo: "Deus foi meu primeiro pensamento; a razão, meu 

segundo; e homem, meu terceiro e último." Onde os hegelianos colocavam sujeito e objeto abstratos, Feuerbach colocava o eu e o tu 

concretos. Para Feuerbach, todo pensamento é social e, portanto, além do pensamento, existe o pensador, um pensador, ainda por 

cima, que pertence a um mundo material no qual não está sozinho. O pensamento não é independente, autônomo. O pensamento deve 

                                                   
1 N. T. – Melhor sátira possível. Em verdade, Marx mesmo materialista objeta muito do pensamento filosófico alemão. 
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obedecer a duas condições: deve permanecer consciente de que é derivado de estar fora de si mesmo, o que representa um mundo 

independente; e, em segundo lugar, o pensamento não é uma atividade privada; faz parte do relacionamento do homem com seus 

semelhantes. O primeiro ponto é levantado por Feuerbach em suas Teses sobre a Reforma da Filosofia quando escreve: "A verdadeira 

relação entre pensamento e o ser pode ser expressa da seguinte maneira: o ser é o sujeito e o pensamento o predicado. O pensamento é 

condicionado pelo ser, não o ser pelo pensamento. O ser é condicionado por si mesmo, tem sua base em si mesmo." Ele apresenta o 

segundo ponto nas palavras: "A verdadeira dialética não é, de forma alguma, um diálogo do pensador solitário consigo mesmo, é um 

diálogo entre o 'eu'2e o Tu." O homem, então, é um ser material. "O homem é o que ele come. '' Mas igualmente, o homem é formado 

por suas relações com outros homens. “O homem como um ser nascido da natureza é uma criatura da natureza, não um homem”.  “O 

homem é o produto do homem, da cultura e da história." Mas o homem que pensa depende sempre do homem que come." Se por 

causa da fome, da miséria, você não tem nenhum alimento em seu corpo, você também não tem nenhum alimento para a moralidade 

em sua cabeça." Essa é a base do materialismo de Feuerbach. O mundo deve ser encontrado na experiência, antes que possa se tornar 

um objeto de pensamento. "O pensamento é precedido pelo ser; antes de pensar uma qualidade, você a sente." A unidade hegeliana de 

sujeito e objeto é simplesmente o homem como sujeito apreendendo o mundo como objeto. O mundo como objeto inclui outros 

assuntos. O "eu" encontra o "Tu". Do ponto de vista subjetivo, este é um encontro espiritual, do ponto de vista material. "Eu sou um 

objeto psicológico para mim, mas um objeto fisiológico para outra pessoa." 

 

O pensamento, então, é uma atividade humana. Seu assunto é ser, pois, "Não é o pensamento que determina o ser, mas o ser que 

determina o pensamento." A forma que o assunto assume é determinada pelo fato de que o pensamento é uma atividade social, uma 

atividade humana. "Arte, religião, filosofia e ciência", diz Feuerbach, "são apenas manifestações ou revelações da essência humana." 

Qual é a essência humana? "A essência humana só pode ser encontrada na unidade do homem com o homem." Além do homem em 

comunidade, não há objeto de conhecimento adequado. É a falta de valorização disso que alimenta as ilusões religiosas. A religião 

não tem conteúdo objetivo. "Não é Deus sive natura '', escreveu Feuerbach em sua crítica a Spinoza", mas aut Deus aut natura. É aí 

que reside a verdade. "Como, então, surge a religião? Ela surge porque os homens objetificam a essência da humanidade e distinguem 

a "humanidade" do mundo dos homens vivos. As imagens da religião são uma fantástica projeção e distorção da natureza humana. 

Feuerbach é um seguidor de Hegel em ver o Cristianismo como correto em seu conteúdo, equivocado em sua forma. O Deus da 

religião cristã é, para Feuerbach, uma visão da humanidade. O cerne da religião cristã está contido na declaração: "Deus é amor". O 

conteúdo real, mas oculto, desta declaração é uma afirmação de que o amor é a fonte da comunidade humana. A linguagem teológica 

é um mero disfarce. Portanto, o evangelho deve ser humanizado. Esta é a tarefa realizada por Feuerbach em sua obra The Essence of 

the Christian Religion. O erro do homem é o erro hegeliano de objetivação: a fonte do erro do homem é o pensamento errado; o 

corretivo é o pensamento correto. O pensamento é, para Feuerbach, a mais profundamente humana de todas as atividades. Ele retém a 

concepção bíblica da natureza humana na medida em que vê a liberdade na comunidade como o núcleo dessa natureza e na medida 

em que vê que tal comunidade deve ser realizada historicamente. Mas como a verdadeira comunidade da versão humanística do 

cristianismo de Feuerbach deve ser realizada, Feuerbach não pergunta. Tanto Hegel quanto Feuerbach estão tentando francamente 

realizar o Cristianismo em termos seculares; ambos tentam livrar-se do mito para fazer isso. Isso leva ambos a ver o caminho de nossa 

redenção como uma reflexão teórica. Feuerbach poderia dizer que "a política deve se tornar nossa religião", mas ele pensa na política 

como um assunto de teorias rivais. Religião, quando é concretizada por Feuerbach, geralmente é mais uma questão de relações 

pessoais mais íntimas. Feuerbach vê que o homem tanto come e ama quanto pensa. O que ele não vê é a integridade do homem que 

faz todas essas coisas ou a alienação do homem em todas essas atividades. 
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IV 

Da filosofia à prática: Marx 
 

A filosofia de Marx necessariamente. . . parece sem sentido, exceto para uma pessoa que, não direi, compartilhava de seu desejo de tornar o mundo melhor por 

meio de uma filosofia, mas pelo menos considerava esse desejo razoável. 

RG COLLINGWOOD 
 

Os conceitos que dominam o pensamento de Marx são extraídos de Hegel e Feuerbach; o uso que ele faz deles é seu. Seu ponto de 

partida foi o cristianismo racionalista do Iluminismo, que veio de seu pai e de seus professores. No entanto, o adolescente Marx 

parece ter tido uma consciência incomum, não só daquilo que herdou na forma de crença, mas também do fato de que a crença foi 

herdada, já estava formada antes de recebê-la. Para que ele possa escrever em suas redações escolares não apenas a frase: "Quem não 

deveria suportar alegremente as tristezas, sabendo que por meio de sua continuação em Cristo, por meio de suas obras Deus é 

honrado?" Mas também aquela outra frase em que Franz Mehring vê o alvorecer do marxismo: “Nossas relações sociais, em certa 

medida, já começaram antes de estarmos em posição de determiná-las”. 

 

Como estudante, Marx não escapou da influência de Hegel. Na verdade, a história de seu pensamento é a história de sua crítica, 

primeiro de Hegel, depois dos hegelianos de esquerda e, finalmente, de Feuerbach. Sua relação com Hegel é única. Pode-se afirmar 

que, no que diz respeito à filosofia, Marx permaneceu um hegeliano até o fim; só ele viu que a filosofia não era suficiente. Mas, desde 

o início, ele não pôde escapar de Hegel e, em particular, daqueles aspectos do pensamento de Hegel que pretendiam incorporar o 

conteúdo positivo do Cristianismo. Foi a totalidade da filosofia de Hegel que impressionou Marx pela primeira vez: o sistema final 

tinha um lugar para tudo, e todas aquelas posições filosóficas que poderiam parecer alternativas possíveis ao hegelianismo foram 

mostradas por Hegel em sua História da Filosofia como nada mais que aproximações incompletas da visão hegeliana. Isso é verdade 

tanto para filosofias aparentemente estranhas a Hegel quanto para aquelas cuja semelhança é óbvia. Pois se a história da filosofia é 

uma dialética hegeliana, então o sistema final surgirá não simplesmente de sistemas anteriores semelhantes, mas da síntese de 

semelhantes e não semelhantes. Consequentemente, o jovem Marx se queixa de que, não importa onde comece na filosofia, sua linha 

de pensamento, em última análise, o leva de volta a Hegel. Ele tenta inovar, produzir uma nova lógica partindo de Kant e Fichte e 

"Minha última frase foi o início do sistema hegeliano". 

 

Ao mesmo tempo, Marx estava consciente da necessidade de um novo ponto de partida na filosofia. Na carta a seu pai de 10 de 

novembro de 1837, Marx deixa claro que seu problema é encontrar um caminho através do idealismo de Hegel, e fazer isso 

descobrindo a ideia hegeliana nas próprias coisas, ao invés de abstrações. Seu primeiro insight veio com a compreensão de que a 

situação da filosofia alemã depois de Hegel se assemelhava de maneira impressionante à situação da filosofia grega depois de 

Aristóteles. Aristóteles havia produzido uma filosofia completa e sistemática, e ele também havia visto a história da filosofia como 

uma série de aproximações da finalidade de seu próprio sistema. A tese de doutorado de Marx, que trata em detalhes da 

transformação de Epicuro da teoria atômica de Demócrito, é, na verdade, parte de seu estudo do que aconteceu à filosofia grega 

depois de Aristóteles. O que aconteceu com a filosofia grega é que ela se tornou prática. Passou da metafísica especulativa para a 

ética. Isso sugere a solução do problema de Marx. Hegel, em princípio, completou a tarefa da filosofia especulativa. Mas a filosofia 

de Hegel permanece no reino da especulação, do ideal. O que deve ser alcançado é a realização do ideal no mundo não apenas do 

pensamento, mas da realidade material. A teoria de Hegel deve ser convertida na prática de Marx. Esse é o problema de Marx. Mas 

mesmo em sua formulação desse problema de como ir além de Hegel, Marx permanece um hegeliano. Pois quando ele vê a filosofia 

hegeliana como a síntese final no pensamento do ideal, e a coloca em oposição à sua antítese, 

 

O ponto de partida de Marx é a contradição entre a visão de Hegel do estado ideal e o estado prussiano contemporâneo. Suas tarefas 

imediatas são duas: completar e corrigir a visão de Hegel do ideal e descobrir como ele deve ser traduzido em realidade. Sua 

concepção da primeira tarefa é governada pelo fato de que ele concorda com os hegelianos de esquerda em sua interpretação ant i 

teológica de Hegel. Marx concordou com Bruno Bauer em ver o espírito absoluto de que Hegel falava como tendo um conteúdo 

objetivo simplesmente a autoconsciência livre dos homens3. Mais tarde, ele colaboraria com Bauer em uma obra publicada 

anonimamente, A Trombeta do Juízo Final sobre Hegel, o Ateu e o Anticristo. Isso trouxe à tona a heterodoxia de Hegel, alegando 

ser das mãos de um luterano piedoso e alarmado, deplorando a sanção oficial dada a Hegel e apontando como as opiniões dos 

hegelianos de esquerda brotam naturalmente de Hegel. Consequentemente, Marx também desempenha seu papel em extrair todas as 

consequências do pensamento de Hegel a partir dos escritos de Hegel e em corrigir a filosofia política e religiosa de Hegel em termos 

hegelianos. 

 

Portanto, é possível para o hegelianismo assumir uma de duas atitudes diferentes e opostas. Isso está delineado em algumas notas da 

tese de Marx e em um artigo intitulado "Pontos-chave no desenvolvimento da filosofia". A conclusão do pensamento em termos 

teóricos por Aristóteles e Hegel exige um despertar da vontade de realizar o pensamento no mundo do ser real. Nesta situação, os 

contemporâneos de Marx podem ser divididos em dois partidos. Aquele que vê a lacuna entre a teoria e a realidade busca preenchê-la 

mudando a realidade para que o mundo se conforme ao ideal da teoria. O outro busca, em vez disso, adaptar a teoria à realidade, 

mudando a filosofia de modo a adequá-la ao mundo real em que vivem. Paradoxalmente, o resultado de cada tentativa é o oposto do 

que se pretendia. A primeira festa, que Marx chama de "liberais", tenta usar a filosofia para mudar o mundo. Mas, sob essa luz, a 

filosofia deixa de ser mera teoria e passa a ser uma arma, um instrumento de prática. Isso muda todo o seu caráter. Buscando 

transformar o mundo, os "liberais" transformam a filosofia. Seus oponentes tentam mudar a filosofia para se conformar com o mundo 

real. Mas, na verdade, isso os leva a defender o mundo como ele é, o status quo. Buscando transformar a filosofia, os oponentes do 

liberalismo causam impacto no mundo. Assim, se nos propomos a mudar o mundo de forma progressiva, devemos estar preparados 

para transformar nossa filosofia em instrumento de nossa ação. Os primeiros passos para fazer isso serão entender as implicações de 

nossa teoria e, então, entender por que a teoria enquanto teoria precisa ser transformada para ser um instrumento de atividade prática. 

Esse entendimento Marx adquiriu em suas atividades, primeiro como colaborador e depois como editor do Rheinische Zeitung. 

                                                   
3 N. T. – Mais um a ressignificar Hegel. Espera-se ao menos que Marx tenha admitido que não era esse o sentido que Hegel em si queria 

empregar. 
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Nessa qualidade, a contradição entre o estado ideal de que falava Hegel e o estado prussiano de sua época foi totalmente revelado a 

ele. O estado ideal deveria ser a expressão da sociedade livre dos homens. Mas o estado prussiano exerceu uma censura da imprensa 

no interesse de alguns pontos de vista e em detrimento de outros. Em outras palavras, o estado expressou apenas as opiniões e 

interesses de alguns elementos da sociedade. O Estado e a sociedade na prática não são um, mas o Estado é um instrumento que 

governa e reprime a sociedade. Consequentemente, Hegel estava profundamente enganado ao ver o estado prussiano como uma 

expressão da sociedade livre. Esse erro de Hegel se baseia em um mal-entendido sobre a relação adequada da sociedade com o 

Estado. O idealismo de Hegel o leva a ver o estado como formando a sociedade, pois o estado encarna uma vontade racional que 

impõe suas formas à sociedade. Marx, em contraste, insiste que a sociedade existe antes do estado que o estado surge da sociedade. 

Portanto, para Hegel, as instituições políticas e sociais devem ser explicadas em termos do grau de racionalidade que manifestam, e a 

mudança política e social é um desenvolvimento da lógica. "A transição", diz Marx, comentando a Filosofia da mente de Hegel em 

1843, "não é traçada a partir da natureza especial da família, da natureza especial do Estado e assim por diante, mas da relação geral 

de necessidade e liberdade." Para Marx, o Estado é o crescimento histórico concreto, com fundo social. Seu desenvolvimento deve ser 

entendido em particular, não em termos gerais. Insiste que a sociedade existe antes do estado em que o estado surge da sociedade. 

Portanto, para Hegel, as instituições políticas e sociais devem ser explicadas em termos do grau de racionalidade que manifestam, e a 

mudança política e social é um desenvolvimento da lógica.  

 

Se Marx rejeita a visão de Hegel da relação do Estado com a sociedade, ele rejeita ainda mais sumariamente dois corolários que 

Hegel extraiu dela. O primeiro é o argumento de Hegel de que todo povo tem o governo que merece. Pois, aos olhos de Hegel, o 

estado é a sociedade tornada racional e, portanto, a forma do estado representa a forma dada ao estado pela sociedade tornada 

politicamente consciente4. Portanto, o estado não pode deixar de representar os verdadeiros desejos da sociedade, pois sua forma é a 

manifestação desses desejos. Para Marx, essa visão é falsificada pela história real. As constituições políticas não mudam, como um 

fato observado, com as mudanças nas necessidades e desejos da sociedade. Isso leva Marx a criticar o apoio de Hegel à monarquia 

constitucional como a forma ideal de constituição. Hegel ' Sua visão do estado o leva a sustentar que o estado, como consciência da 

sociedade, expressa a vontade da sociedade; há, então, uma vontade da sociedade que é uma vontade. Mas esse desejo deve ser 

incorporado em um sujeito real, isto é, em um homem. Deve haver, portanto, um homem em quem a vontade dominante do estado 

está incorporada ao monarca. Consequentemente, Hegel conclui que a monarquia é a forma ideal de sociedade. Marx ataca tanto o 

sofisma desse argumento quanto suas conclusões políticas. Ele argumenta que a vontade do povo só se expressa no estado quando o 

povo e o estado coincidem, quando a soberania é compartilhada por cada cidadão em um estado onde ser homem é ser cidadão. A 

cidadania deve ser uma qualidade do homem. Portanto, a democracia é a forma ideal de Estado. Marx atribui o erro de Hegel à sua 

raiz em Hegel ' 

 

À luz desse ideal de democracia, Marx faz um breve trabalho da defesa detalhada de Hegel da constituição prussiana existente. Ao 

longo de sua análise de Hegel, ele chama a atenção para a maneira pela qual Hegel vê a constituição como um exemplo de princípios 

e conceitos gerais abstratos, e a parte do homem na vida política como sendo meramente para representar os mesmos princípios e 

conceitos. Em contraste, Marx enfatiza o fato de que a política é uma atividade humana e que a realidade última é a do homem. O 

fracasso da teoria política hegeliana e da prática política prussiana é um fracasso em concordar com a verdadeira natureza do homem 

em sociedade. A forma adequada de vida humana é a democracia. Em tudo isso, Marx revela a profunda influência de Feuerbach. Ele 

herda de Feuerbach uma doutrina da natureza humana essencial revelada na sociedade e é ela que usa para modificar Hegel. Ao 

mesmo tempo, a realidade do estado prussiano traz à tona para ele a diferença entre o que os homens em sociedade deveriam ser 

cidadãos democráticos e o que o homem sob o despotismo prussiano realmente é. De onde vem essa contradição? O início de uma 

resposta a esta pergunta Marx encontrou por meio de dois encontros, o primeiro com Moses Hess, que ajudou a introduzi-lo em um 

socialismo anterior, o segundo com Friedrich Engels, que o apresentou às realidades do capitalismo industrial desenvolvido na 

Inglaterra. Marx conheceu Hess já em 1841. Engels conheceu Marx em Colônia em 1842 a caminho de Manchester, onde conheceu a 

indústria têxtil de dentro. Antes de deixar Colônia, ele próprio ficou sob a influência de Hess, mas foi só dois anos depois que sua 

parceria com Marx começou. No entanto, durante sua estada na Inglaterra, ele já havia contribuído com relatos vívidos da vida 

industrial inglesa para a imprensa de esquerda no continente. 

 

O socialismo anterior foi aquele que Marx iria batizar de utópico. Seus expoentes foram Owen, Fourier e Saint-Simon. Todos 

atacaram a sociedade existente. Todos tinham um ideal de como a sociedade deveria ser. Todos falharam em prescrever um meio 

eficaz para converter um no outro. O que eles fizeram por Marx foi dar precisão à sua visão da boa sociedade. Saint-Simon, em 

particular, estava preocupado com o que ele chamou de "a anarquia atual da produção" e já havia começado a crítica à empresa não 

planejada do capitalismo. Ele poderia escrever sobre o futuro estado que imaginava que "a produção não será dirigida por empresas 

isoladas, independentes umas das outras e ignorantes das necessidades do povo; esta tarefa será confiada a uma instituição social 

específica." Ele também poderia escrever isso "A importância das relações de propriedade, entretanto, foi evidenciada de forma mais 

notável pelo capitalismo industrial contemporâneo e pelas condições de vida que ele criou”. Engels resume a situação das classes 

trabalhadoras nas cidades inglesas da seguinte forma: 

 
As grandes cidades são habitadas principalmente por trabalhadores, pois, na melhor das hipóteses, há um burguês para dois operários, muitas vezes para 

três, aqui e ali para quatro; esses trabalhadores não têm propriedade própria e vivem inteiramente de salários, que geralmente vão da mão à boca. A 

sociedade, composta inteiramente de átomos, não se preocupa com eles; deixa-os cuidar de si próprios e de suas famílias, mas não lhes fornece meios de 

fazer isso de maneira eficiente e permanente. Todo trabalhador, mesmo o melhor, está, portanto, constantemente exposto à perda de trabalho e comida, isto 

é, à morte de fome, e muitos morrem dessa maneira. As moradias dos trabalhadores são em toda parte mal planejadas, mal construídas e mantidas nas 

piores condições, mal ventiladas, úmidas e insalubres. Os habitantes estão confinados ao menor espaço possível, e pelo menos uma família costuma dormir 

em cada quarto. O arranjo interno das habitações é afetado pela pobreza em vários graus, até a completa ausência até mesmo dos móveis mais necessários. 

As roupas dos trabalhadores também são geralmente escassas, e as de grandes multidões em farrapos. A comida é, em geral, ruim; freqüentemente quase 

impróprios para uso, e em muitos casos, pelo menos às vezes, insuficiente em quantidade, de modo que, em casos extremos, resulta em morte por inanição. 

Assim, a classe operária das grandes cidades oferece uma escala gradativa de condições de vida, nos melhores casos uma existência temporariamente 

                                                   
4 N. T. – Nesse aspecto pendo para Marx, pois o povo do tempo X não tem culpa da formação social do povo do tempo Y. Ademais, o 

estado nem sempre é 100% ativo com as vontades e a cultura do povo. 
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suportável por trabalho duro e bons salários, bons e suportáveis, isto é, do ponto de vista dos trabalhadores; nos piores casos, uma necessidade amarga, 

chegando até a ficar sem teto e morrer de fome. A média está muito mais próxima do pior caso do que do melhor.  
 

Esta descrição data de 1844. 

Assim, Marx se depara com uma antítese gritante; por um lado, Hegel e Feuerbach permitiram-lhe compreender a inevitabilidade do 

objetivo da liberdade humana para os homens contemporâneos; por outro lado, ele não pode deixar de ver a realidade do trabalho, da 

degradação e do sofrimento que é a sorte da maioria. As duas questões que surgem para ele só podem ser: como surgiu esse contraste? 

E como isso vai acabar? São questões que exigem ação e, portanto, a transformação da filosofia em um instrumento da prática torna-se 

ainda mais urgente. Mas, para compreender a antítese da vida social e econômica, Marx foi lançado de volta a um intenso estudo da 

economia política, e sua nova visão da sociedade levou, por sua vez, a uma nova crítica de Feuerbach e Hegel. 

O que vem à tona no pensamento de Marx é a importância do político. Como o estado atual não é uma realização plena da verdadeira 

forma do estado podemos compreender a partir das formas políticas atuais o curso imediato da sociedade. "Assim como a religião é o 

índice das lutas teóricas do homem, o estado político é o de suas lutas práticas." No decorrer de uma discussão com Bruno Bauer sobre 

os direitos políticos dos judeus, Marx apresenta os benefícios da igualdade política e suas limitações. O estado pode conceder aos 

homens direitos políticos iguais, mas ignora as desigualdades básicas de nascimento, ocupação e propriedade que tornam os homens na 

prática desiguais. 

Assim, o homem como membro do Estado, uma sociedade de igualdade, está em contradição consigo mesmo como membro da 

sociedade civil, uma sociedade de desigualdade. O que a concessão de direitos políticos a minorias religiosas, como os judeus, faz é 

tornar a crença religiosa não mais uma preocupação do Estado, mas sim um assunto privado. O estado está emancipado da religião. 

Mas o homem em tal estado ainda não está totalmente emancipado, pois o poder que os homens alcançam com a concessão de direitos 

políticos é severamente limitado pelo poder exercido dentro da sociedade por aqueles que possuem propriedade contra aqueles que não 

a possuem. As desigualdades básicas devidas à propriedade devem ser eliminadas se o estado quiser ser uma sociedade de membros 

livres e iguais. Marx cita o anabatista Thomas Münzer do século XVI: "Todas as coisas se tornaram propriedade como os peixes na 

água”. 

O que o estado deve fazer é exemplificar a sociedade livre de homens livres de forma concreta. Para fazer isso, deve ser capaz de lidar 

com as realidades humanas. A crítica de Marx a Feuerbach aqui é que, embora Feuerbach reconheça que os objetos da crença religiosa 

são uma projeção fantástica das necessidades e ideais humanos, ele nunca explica o surgimento da religião em termos dessas 

necessidades e aspirações. Marx é bastante claro sobre o que é religião. Em sua "Introdução a uma crítica da filosofia do direito de 

Hegel", ele o chama de "o suspiro da criatura oprimida". “É o ópio do povo”, diz ele na frase seguinte. Feuerbach explica isso como 

surgindo do homem: mas a visão de Feuerbach do homem é muito abstrata: "O homem não é um ser abstrato, agachado em algum 

lugar além do mundo”. O homem é o mundo humano, o estado, para que sejam realizados e realizados na realização da boa sociedade 

que vislumbram, eles próprios terão que abrir caminho para uma filosofia mais radical, uma filosofia da prática social. Mas a 

sociedade está dividida: isso é realmente um sinal dos males que a afligem. Quem então deve mudar isso? A pista para a resposta 

posterior de Marx já é dada em sua descrição dos trabalhadores que ele conheceu em Paris em 1844: "Entre essas pessoas, a irmandade 

do homem não é uma frase, mas a verdade e a nobreza humana brilham em suas formas endurecidas pelo trabalho." para que sejam 

realizados e realizados na realização da boa sociedade que vislumbram, eles próprios terão que abrir caminho para uma fi losofia mais 

radical, uma filosofia da prática social. Mas a sociedade está dividida: isso é realmente um sinal dos males que a afligem. Quem então 

deve mudar isso? A pista para a resposta posterior de Marx já é dada em sua descrição dos trabalhadores que ele conheceu em Paris em 

1844: "Entre essas pessoas, a irmandade do homem não é uma frase, mas a verdade e a nobreza humana brilham em suas formas 

endurecidas pelo trabalho." 
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V 

O relato da história de Marx 
 

Já acompanhamos o proletariado das Ilhas Britânicas em todos os ramos de sua atividade, e o encontramos em toda parte vivendo na  miséria e na miséria em 

condições totalmente desumanas. Vimos o descontentamento surgir com a ascensão do proletariado, crescer, desenvolver e organizar; vimos batalhas abertas e 

sangrentas do proletariado contra a burguesia. Investigamos os princípios segundo os quais são determinados o destino, as esperanças e os temores do 

proletariado, e descobrimos que não há perspectiva de melhoria em sua condição. 

F. ENGELS (em 1844) 
 

Em 1844, Marx teve que entregar todos os materiais de que precisava para sua filosofia da história. A primeira tentativa encontra-se no 

ensaio daquele ano, intitulado "Economia e Filosofia Nacional". Sua abordagem dos temas fundamentais deste ensaio se deu por meio 

de sua leitura de David Ricardo e do esclarecimento que extraiu da formulação de Ricardo da teoria do valor-trabalho. O que ele 

aprendeu com Ricardo foi que a injustiça da sociedade para com as pessoas comuns repousa sobre uma distribuição de propriedade 

que só é possível porque as pessoas comuns, com seu trabalho, criaram essa propriedade em primeira instância. Ele usa essa visão da 

centralidade do trabalho para elucidar a verdade oculta em várias doutrinas hegelianas e feuerbachianas. A forma do argumento precisa 

ser desemaranhada, pois o manuscrito está cheio de repetições, rupturas abruptas, apartes e assim por diante. O ensaio está dividido em 

três partes, sendo a primeira sobre a alienação do trabalho, a segunda sobre a natureza da propriedade privada, enquanto a terceira 

contém seções sobre a relação da propriedade privada com o trabalho, sobre a transição da propriedade privada para o comunismo, 

sobre a divisão do trabalho e o papel do dinheiro e, finalmente, uma série de notas sobre a Fenomenologia da Mente de Hegel.  

 

Em seu Prefácio, Marx disse que foi Feuerbach quem tornou possível uma economia crítica: seu próprio ponto de partida é tipicamente 

feuerbachiano. Economia tradicionalmente nacional (como era chamada na Alemanha, o termo inglês é economia política assumiu a 

existência de propriedade privada e baseou suas observações nas relações de propriedade dela decorrentes). O que agora precisa ser 

feito é transpassar essa suposição para as realidades fundamentais do trabalho, do trabalho. Básico para tudo é a existência objetiva da 

natureza. Aqui, Marx rompe a insistência hegeliana de que a própria natureza é meramente um produto do espírito. "O trabalhador não 

pode produzir sem a natureza, sem o mundo dos sentidos. É a matéria pela qual seu trabalho se realiza, na qual ele é ativo, da qual e 

por meio da qual é produtivo." Trabalhos, o trabalho é a base da produção. Consequentemente, não apenas os produtos do trabalho 

devem ser comprados e vendidos, mas o próprio trabalho, o meio de produção, torna-se uma mercadoria a ser comprada e vendida por 

salários. "O trabalho não produz apenas mercadorias: ele produz a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria." Este processo Marx 

interpreta em termos hegelianos. 

 

Quando o homem como trabalhador se torna uma mercadoria, ele é fundamentalmente alienado, alienado de si mesmo. Na forma de 

trabalho, o homem se vê como uma mercadoria, como um objeto. Portanto, como trabalho, ele objetifica, externaliza sua própria 

existência. Uma consequência disso é que a vida não se torna algo de que ele desfruta como parte de sua humanidade essencial, mas 

apenas uma oportunidade de ganhar a vida, uma subsistência física simples que lhe permitirá continuar trabalhando. O homem, 

objetivando sua vida na forma de trabalho, está alienado de uma vida verdadeiramente humana. "Então, pela primeira vez", escreve 

Marx, "o trabalho, a atividade da vida, a vida produtiva, aparece ao homem apenas como um meio de suprir uma necessidade, a 

necessidade de manter a existência física." No entanto, essa alienação torna o homem humano. Ao ver sua vida como um objeto, como 

mercadoria, o homem de trabalho torna-se um ser reflexivo e não meramente instintivo. "O animal é imediatamente um com seu 

próprio ato de viver. Não se diferencia de si mesmo. É ele mesmo. O homem faz de seu próprio ato de viver um objeto de sua vontade 

e consciência." Portanto, ser humano é ser alienado. Mas quando o homem se torna um ser dividido contra si mesmo, capaz de se  ver 

como uma mercadoria, ele rompe a comunidade do homem com o homem. Pois um homem pode comprar e vender outro, na forma de 

comprar e vender seu trabalho. Uma consequência imediata do fato de que o homem está alienado do produto de seu trabalho (isto é, 

das mercadorias que seu trabalho criou que não pertencem a ele, mas àqueles que compraram seu trabalho, isto é, ele mesmo, no 

primeiro lugar), do ato de ser, de sua própria natureza essencial, é o afastamento do homem do homem. Quando o homem se posiciona 

contra si mesmo, outros homens também se posicionam contra ele. O que vale para a relação do homem com seu trabalho, com o 

produto de seu trabalho e consigo mesmo, é válido também para a relação do homem com outros homens e, portanto, com o trabalho e 

com a forma objetiva do trabalho de outros homens. “'Em suma, o afastamento do homem de seu próprio ser essencial significa que 

um homem está separado dos outros, assim como cada um está afastado da humanidade essencial." Uma consequência disso é que o 

homem cria um mundo no qual é um estranho, um mundo dominado por poderes econômicos que ele criou, mas que não reconhece 

como seus. Por causa dessa falta de reconhecimento, ele vê os poderes que governam sua vida sob formas estranhas e terríveis.  Ele se 

vê como impotente, e com o poder que é realmente seu, mas que entregou às forças externas dota o ser que lhe parece governar o 

mundo. Em outras palavras, ele cria os deuses. Anteriormente, Marx havia observado o paralelo entre o mundo criado na objetificação 

do trabalho, tornando-o uma mercadoria, e o mundo criado na objetificação dos poderes humanos, tornando-os deuses. “Quanto mais o 

trabalhador trabalha, mais poderoso se torna o mundo alienado e objetificado que ele cria contra si mesmo e quanto mais pobre se 

torna seu próprio mundo interior, e quanto menos ele pertence a si mesmo. É o mesmo na religião. Quanto mais o homem coloca em 

Deus, menos ele retém em si mesmo." Mas a criação de deuses como mestres dos homens é mentira. A verdade é que o homem, ao 

criar as imagens dos deuses, escravizou o homem. "Nem deuses, nem natureza” 

 

Nós começamos com a natureza e o homem. O homem, com seu trabalho, primeiro cria mercadorias e depois se torna uma mercadoria. 

Tentando imaginar o mundo que fez, ele cria um universo de forças estranhas que superam o homem de fora, um mundo de relações de 

propriedade, isto é, da propriedade das mercadorias e, portanto, da vida humana e do trabalho, que divide o homem e a sociedade de 

homens de dentro. Assim, a alienação do homem dá origem a divisões entre os homens em todos os níveis. “Portanto”, diz Marx, por 

exemplo, “a auto-alienação religiosa aparece necessariamente na relação dos leigos com os padres”. O trabalho é a raiz de tudo, mas a 

propriedade privada o resultado final. "A economia nacional começa com o trabalho como a verdadeira alma da produção e, no 

entanto, não dá nada ao trabalho e à propriedade privada tudo. '' A lógica desse processo é a lógica da alienação e da objetivação de 

Hegel. Mas sua história ainda não foi escrita, e assim o primeiro manuscrito culmina nas perguntas: "Como o homem passou a se 

exteriorizar, a se alienar de seu trabalho? Como essa alienação está fundamentada no curso essencial do desenvolvimento humano?" O 
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antagonismo essencial da sociedade é aquele entre o trabalhador e o capitalista. Adam Smith havia dado as razões pelas quais o 

capitalista deve sempre se beneficiar em qualquer luta entre trabalhadores e capitalistas, e Marx já havia, em uma nota anterior  sobre 

Adam Smith, refutado sua afirmação de que os salários subiriam como resultado da competição entre capitalistas. "O número de 

trabalhadores está agora em todos os países industrializados acima da demanda, e pode ser recrutado diariamente do proletariado 

desempregado, para o qual, por sua vez, Nisto o sistema econômico não está interessado. O trabalhador que possui apenas seu t rabalho 

é, no sistema atual, nada mais do que seu trabalho, uma mera mercadoria, não mais uma pessoa, mas uma coisa. Além disso, através 

do investimento de lucros, o capitalista se torna também o proprietário de terras. A própria terra se torna uma mercadoria e o inquilino 

se torna um trabalhador. A expansão do capitalismo inclui tudo. Todas as relações sociais são reduzidas à relação essencial de 

capitalista e trabalhador, empregador e empregado. Mas de onde vem a origem desse capital que escraviza a sociedade? O capital nada 

mais é do que riqueza acumulada, a riqueza nada mais que o fruto do trabalho. Daí a vívida equação de Marx no final do segundo 

manuscrito: "Capital = trabalho acumulado = trabalho". O capital é trabalho disfarçado. É o objetivo que a alienação do trabalho, de 

trabalho, cria. Pois o trabalho é alienado na medida em que se tornou não um meio para uma existência verdadeiramente humana, na 

qual a natureza não humana é feita à imagem do homem por meio da arte e da ciência, mas agora é um fim em si mesma, e criou assim 

uma existência para o homem que não é humana, na qual o trabalho do homem cria o poder do capital, que destrói todos os frutos 

humanos do trabalho do homem. Portanto, é da natureza da sociedade capitalista privar cada vez mais os homens de uma vida 

essencialmente humana. Mais uma vez, podemos retornar à anotação anterior de Marx dos economistas políticos, onde ele escreve: 

"Assim, transparece (i) que não há dúvida de qualquer interesse nacional ou humano, mas apenas de receita líquida, lucro, aluguel, que 

este é o último propósito de uma nação, (ii) que uma vida humana não tem valor em si, Adam Smith é como Lutero no sentido de que 

traduz o símbolo em realidade, o dinheiro em trabalho. Mas Adam Smith sempre vê valor no contexto de uma sociedade de 

propriedade privada onde o trabalho tem seu próprio preço, e na pessoa do trabalhador, que possui apenas seu trabalho, que é ele 

próprio excluído da propriedade privada. Os escritores socialistas também foram enganados por formas externas. Proudhon, com o 

slogan "propriedade é roubo", deseja reformar o sistema abolindo a propriedade privada, sem compreender as realidades sociais  que a 

propriedade privada representa. Saint-Simon vê o trabalho como a fonte da riqueza da sociedade, mas deseja preservar o sistema 

industrial atual e apenas melhorar a sorte do trabalhador dentro dele. Mas Adam Smith sempre vê valor no contexto de uma sociedade 

de propriedade privada onde o trabalho tem seu próprio preço, e na pessoa do trabalhador, que possui apenas seu trabalho, que é ele 

próprio excluído da propriedade privada.  

 

Em seguida, vem o que Marx chama de "comunismo bruto". Esta é realmente a expressão final da sociedade atual. Visto que a 

propriedade privada na forma de capital domina e intimida a sociedade atual que o "comunista bruto" se preocupa apenas com sua 

abolição. O capitalismo nega a propriedade privada à maioria, o comunismo bruto nega a todos. O capitalismo negou uma vida 

verdadeiramente humana à maioria; o comunismo rude negará isso a todos. Em termos hegelianos, esse comunismo é a negação do 

sistema de propriedade privada. Mas, sendo tal negação, é, em termos hegelianos, necessariamente unilateral. Ele também deve ser 

negado. Uma sociedade na qual ninguém pode alcançar a verdadeira humanidade deve ser substituída por uma sociedade na qual todos 

podem alcançá-la. Esta é a sociedade socialista. Deve ser uma sociedade de verdadeiros comunistas, em que as necessidades satisfeitas 

não sejam as exigências de um sistema econômico, mas as necessidades do homem. Os valores desta sociedade serão valores 

humanos. Os homens lidarão com outros homens, nem como com os capitalistas nem com os proletários, mas como com os homens. A 

religião do comunismo cru é o ateísmo, a negação da religião da humanidade alienada. Mas esse ateísmo é meramente negativo. Seu 

lado positivo é a filantropia, o amor aos homens. A filantropia do ateísmo é meramente abstrata; os valores humanos substituíram os 

valores divinos apenas na medida em que destruíram o divino. Na sociedade socialista, os próprios valores humanos são realizados e o 

divino não é negado que desapareceu. A natureza é totalmente realizada no homem, o homem na natureza. "Aqui, primeiro sua 

existência natural coincide com sua existência humana, e a natureza existe para os homens. Esta sociedade é a unidade realizada em 

seu ser essencial dos homens com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo realizado dos homens, o humanismo 

realizado da natureza." A natureza realiza suas possibilidades humanas, o homem seu natural. Mas o caminho para um verdadeiro a 

sociedade humana passa pela desumanidade total de uma sociedade inteiramente proletária: é para isso que a história aponta. 

 

A próxima parte da obra de Marx lida com "Necessidade, produção e divisão do trabalho" e a parte seguinte com "Dinheiro". Sob o 

domínio da propriedade privada, as necessidades humanas só podem ser satisfeitas com a venda de trabalho humano. Mas o trabalho 

foi reduzido ao ponto em que o trabalhador tem apenas seu trabalho, isto é, ele mesmo, para vender e, consequentemente, só pode se 

dar ao luxo de satisfazer algumas necessidades básicas. A divisão do trabalho aumenta a riqueza da sociedade, mas torna o trabalho de 

um homem ainda menos a expressão livre de sua personalidade, e ainda mais o que o sistema econômico exige dele. A consequência é 

que o que deveria ser o meio de sua existência, o dinheiro é transformado no fim; e, consequentemente, é o dinheiro, a forma abstrata 

da alienação do homem, que governa a sociedade. Marx cita Shakespeare em Timon of Athens: 

Ouro? Ouro amarelo, brilhante e precioso? Não, 

deuses, não sou um votante ocioso. . . . 

Portanto, muito disso tornará preto, branco; sujo, justo; 

Direito errado; vil, nobre; velho novo; covarde, valente. 
 

É o ouro que governa a sociedade humana. Mas em uma sociedade onde o homem importava como homem, o amor como amor e a 

arte e a ciência como forças humanizadoras em tal sociedade, o dinheiro não valeria nada. 

 

Até agora, Marx usou conceitos hegelianos para elucidar a vida do homem. Agora ele volta sua análise para ver a própria filosofia 

hegeliana como parte dessa vida. A economia política colocou a realidade essencial do homem fora do homem; esta realidade foi  

vítima de falsa objetificação. Para a economia política, a realidade essencial era o dinheiro. A filosofia cai no mesmo erro: ela também 

objetifica a realidade humana essencial e a coloca fora do homem. Para a filosofia, a realidade essencial reside na lógica; a lógica 

desempenha na filosofia o papel que o dinheiro desempenha na economia política. Marx chama a lógica de "o dinheiro da mente". A 

conquista de Hegel aos olhos de Marx foi "ver a história como um processo no qual o homem se distancia de si mesmo, exterioriza a 

si mesmo e a sua obra e, finalmente, volta a ser seu". O erro de Hegel é ver isso como uma história não de homens, mas de abstrações. 

Portanto, a filosofia hegeliana é em si uma falsa objetificação, uma substituição da realidade pela aparência. Também pertence ao 

estranhamento do homem. "A essência humana, homem, é para Hegel simplesmente autoconsciência. Todo o estranhamento da 

humanidade essencial nada mais é do que o estranhamento da autoconsciência. O estranhamento da autoconsciência nada mais é do 
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que uma expressão refletida nas formas de conhecimento e pensou o real estranhamento do verdadeiro ser do homem. " As seções 

anteriores do ensaio nos permitiram ver o estranhamento de pensamento meramente como uma expressão do estranhamento 

fundamental do homem. A conquista de Marx aqui é ter dado forma histórica a uma visão concreta do que o homem em sociedade 

deveria ser, do que ele é, 

 

Tendo elaborado a filosofia da história implícita na Economia e Filosofia Nacional, Marx continuou em A Sagrada Família, A 

Ideologia Alemã e A Pobreza da Filosofia para estimar o pensamento dos hegelianos de esquerda e de Proudhon como meramente 

uma expressão da ideologia do meio. aulas da década de 1840. Mas se todas as visões são meras expressões de fases do processo 

histórico, a visão do próprio Marx não seria simplesmente mais uma dessas expressões? A resposta é sim e não. Marx nunca teria 

negado o condicionamento histórico de suas opiniões. Mas, ao mesmo tempo, o proletariado está em uma posição especial em que a 

realidade contemporânea em toda a sua dureza é imposta, enquanto as classes médias são protegidas por sua posição econômica 

favorecida. É para que o proletário e o pensador que está ao lado dele possam necessariamente ver mais longe na história. A diferença 

entre burguês e proletário é bem colocada por Marx em A Sagrada Família: "A classe possuidora e a classe do proletariado 

representam a mesma auto-alienação humana. Mas a primeira sente-se confortável nesta auto-alienação e encontra nela sua própria 

confirmação, sabe que esta auto-alienação é a sua própria força, e possui nela a aparência de uma existência humana. Esta se sente 

aniquilada nesta auto-alienação, vê nela a sua impotência e a realidade de uma existência desumana”. As classes possuidoras são 

confortadas por uma aparência; os despossuídos não têm nada além da realidade. Ao mesmo tempo, Marx, em uma nova crítica a 

Feuerbach, fornece um novo critério para a verdade de qualquer filosofia da história. Em sua Segunda Tese sobre Feuerbach, ele 

escreve: "A questão de saber se a verdade objetiva é um atributo do pensamento humano não é uma questão teórica, mas prática. O 

homem deve provar a verdade, ou seja, a realidade e o poder, a 'parcialidade' de seu pensamento na prática. A disputa sobre a 

realidade ou não-realidade do pensamento que está isolado da prática é uma questão puramente escolar. " A verdade reside não na 

contemplação, mas na ação5. Uma verdadeira filosofia é aquela que nos permite mudar a realidade. Marx aqui está levantando vários 

pontos. Em primeiro lugar, a verdade que possuímos é o registro não da observação passiva do mundo, mas da descoberta ativa. 

Segundo, ao mudar o mundo, devemos começar transformando a nós mesmos e à humanidade uma mudança de coração é a frase 

frequentemente usada ou devemos começar com as circunstâncias transformadoras? A resposta de Marx é que não podemos fazer um 

sem fazer o outro. Adquirir uma verdadeira filosofia é, naturalmente, parte da transformação de si mesmo: esta verdade em si só deve 

ser adquirida na prática. "A coincidência da mudança da atividade humana ou da auto-mudança só pode ser compreendida e 

racionalmente entendida como prática revolucionária." Somente aqueles que estão empenhados em mudar o mundo podem esperar 

ver o mundo corretamente. O fracasso de Feuerbach reside na inatividade de sua filosofia, portanto, em sua visão abstrata do homem. 

''Feuerbach resolve a essência da religião na essência do homem. Mas a essência do homem não é nenhuma abstração inerente a cada 

indivíduo separado. Em sua realidade, é o conjunto das relações sociais. "O fracasso em perceber isso levou a filosofia às 

mistificações da religião: a saída de tais mistificações é uma prática que irá abolir sua base social." Toda vida social é essencialmente 

prática. Todos os mistérios que impelem a teoria ao misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na compreensão 

dessa prática." Assim, a prática leva a pessoa além da verdade política à verdade social. "O ponto de vista do antigo tipo de 

materialismo é a sociedade civil; o ponto de vista do novo materialismo é a sociedade humana ou humanidade social." Assim, as 

Teses sobre Feuerbach chegam à sua conclusão definitiva: "Os filósofos apenas interpretaram o mundo de maneira diferente; cabe aos 

de agora muda-lo”. 

 

É esta concepção de verdade que permite a Marx afirmar um relativismo histórico relativo a todas as filosofias e também negar que 

sua própria filosofia seja apenas um produto da época, uma vez que é no próprio pensamento de Marx que a filosofia pela primeira 

vez se tornou consciente de sua base histórica na tentativa de transformar essa base e, portanto, ultrapassou as limitações da filosofia 

anterior. Assim, Marx é capaz de avaliar seus contemporâneos de seu próprio novo ponto de vista. Sua investigação é delimitada por 

sua crítica inicial: "Não ocorreu a nenhum dos filósofos investigar a conexão da filosofia alemã com a realidade alemã, a relação de 

sua crítica com seu próprio ambiente material." Isso leva Marx a um relato desses arredores, de sua história, e da maneira como os 

arredores materiais dão origem à consciência humana e às filosofias humanas. O seguinte relato de Marx e Engels em The German 

Ideology é a primeira declaração do materialismo histórico: 

 

"O modo como os homens produzem seus meios de subsistência depende, em primeiro lugar, da natureza dos meios reais que 

encontram e devem reproduzir. Este modo de produção não deve ser considerado simplesmente como sendo a reprodução da 

existência física dos Pelo contrário, é uma forma definida de atividade desses indivíduos, uma forma definida de expressar sua vida, 

um modo de vida definido de sua parte. Como os indivíduos expressam sua vida, assim eles são. O que eles são, portanto, coincide 

com o seu produção, tanto com o que produzem como com a forma como produzem. A natureza dos indivíduos depende, portanto, 

das condições materiais que determinam a sua produção." 

 

A história é, então, essencialmente a história da mudança dos meios de produção. No início, é simplesmente a comunidade de 

homens, produzindo para satisfazer suas necessidades básicas de alimento e abrigo, descobrindo, à medida que as satisfaziam, novas 

necessidades que por sua vez demandavam satisfação, vivendo juntos em famílias e trabalhando juntos conforme a necessidade. Os 

laços entre eles são os laços sociais de necessidade material e de linguagem. Em sua simplicidade inicial, o homem ainda é em grande 

parte animal em sua vida social. Mas então a divisão do trabalho intervém para desempenhar o papel que a Queda desempenha na 

teologia cristã. A divisão do trabalho cria as primeiras clivagens reais na sociedade, pois faz de cada indivíduo um caçador, um 

pescador, um pastor e assim por diante, que, para manter seu sustento, deve atender às demandas que a comunidade faz à sua vocação, 

e não às demandas de sua própria natureza. Assim, encontramos pela primeira vez um choque entre o interesse do indivíduo e o da 

comunidade: é este último interesse que toma forma política no Estado, instrumento de coerção do indivíduo. Ao mesmo tempo, a 

divisão do trabalho significa que cada indivíduo se apropria dos frutos de seu próprio trabalho e então passa a trocar a maior parte 

deles pelos bens criados pelo trabalho de outros. Portanto, a divisão do trabalho traz consigo a propriedade privada e o problema dos 

valores de troca. O sistema de produção e troca assim criado não é obviamente uma associação voluntária; é o resultado natural da 

tentativa do homem de satisfazer suas necessidades. Mas, uma vez que a sociedade não é uma associação voluntária, ele 

                                                   
5 N. T. – Querendo ou não, parte aqui do materialismo, mas a ideia que busca pregar nesse contexto se faz certa. 
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necessariamente aparece para o indivíduo como um poder estranho. "O poder social, ou seja, a força produtiva multiplicada, que surge 

através da cooperação de diferentes indivíduos conforme é determinada dentro da divisão do trabalho, aparece para esses indivíduos, 

uma vez que sua cooperação não é voluntária, mas natural, não como seu próprio poder unido, mas como uma força alheia existente 

fora deles, cuja origem e fim eles ignoram, que eles não podem controlar, que pelo contrário passa por uma série peculiar de fases e 

permanece independente da vontade e da ação do homem, não mesmo sendo o principal governador deles." A abolição da sociedade 

como força contrária ao interesse do indivíduo só é possível sob duas condições: a vasta massa da população deve se tornar menos 

propriedade e a produtividade da sociedade deve atingir um nível em que as necessidades de todos possam ser facilmente satisfeitas. 

Então, será possível formar uma sociedade não baseada na divisão do trabalho e, portanto, em interesses sociais conflitantes. 

 

Esta possibilidade se abre para o homem como o clímax de uma história que é a história do conflito de classes que surge da divisão do 

trabalho. A história das ideias, da filosofia, é apenas uma parte dessa história maior. Pois o próprio fato de que o pensamento deve ser 

a ocupação primária de alguns, a própria concepção do pensador profissional é aquela que resulta da divisão básica do trabalho entre 

aqueles cujo trabalho é principalmente mental e aqueles cujo trabalho é principalmente físico. O pensador sempre pertence a alguma 

classe social. "As ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante 

da sociedade é ao mesmo tempo sua força intelectual dominante. A sucessão das classes dominantes é determinada pelas mudanças 

econômicas, que decorrem da divisão do trabalho." A maior divisão do trabalho material e mental é a separação da cidade e do 

campo. A existência da cidade implica, ao mesmo tempo, a necessidade de administração, polícia, impostos, etc.; em suma, do 

município e, portanto, da política em geral. O antagonismo da cidade e do campo só pode existir como resultado da propriedade 

privada. É a expressão mais grosseira da sujeição do indivíduo sob a divisão do trabalho, sob uma atividade definida forçada sobre ele 

uma sujeição que faz de um homem um animal restrito da cidade, o outro um animal rural restrito, e diariamente cria de novo o 

conflito entre seus interesses. A separação da cidade e do campo também pode ser entendida como a separação do capital e da 

propriedade fundiária, 

 

A cidade moderna data da Idade Média e foi criada por servos libertos, cujo capital inicial eram simplesmente as ferramentas de seu 

comércio e que não tinham à sua disposição outra mão-de-obra senão a sua. A competição nas diversas profissões e a necessidade de 

proteção das outras profissões e dos poderes fundiários conduziram à organização dos municípios e das guildas dentro dos 

municípios. Mais tarde, os servos que entraram na vida da cidade encontraram um sistema econômico estabelecido no qual, se 

qualificados, poderiam tomar seu lugar. Se não fossem qualificados, eles se tornavam diaristas, uma ralé desorganizada. Entre as 

guildas, a divisão do trabalho era natural tanto entre as várias guildas quanto entre os membros individuais das guildas. "Cada 

trabalhador tinha que ser versado em uma série de tarefas diferentes”. 

 

Nesse ponto, veio a próxima grande divisão do trabalho, aquela entre a produção e o comércio. A capital dos que se dedicam ao 

comércio é, obviamente, monetária e sua capacidade de negociar não se limita a uma determinada vizinhança. Consequentemente há 

uma troca de mercadorias muito maior entre diferentes bairros e, como consequência adicional, há uma especialização da produção 

não apenas dentro das cidades, mas entre as cidades. Uma cidade agora se tornará o centro desse comércio ou manufatura, outra disso. 

Isso só é possível quando o comércio se torna independente da produção. Essa nova interdependência das cidades na Idade Média 

levou sua classe dominante, os burgueses, a afirmar cada vez mais seus interesses comuns contra os poderes fundiários do campo 

ainda feudal. Assim foi criada a burguesia como classe. "gradualmente criou para este país um mercado mundial relativo e, portanto, 

uma demanda para os produtos manufaturados deste país, que não poderia mais ser atendida pelas forças produtivas industriais até 

então existentes. Essa demanda, superando as forças produtivas, foi a força motriz que, ao produzir a grande indústria, a aplicação das 

forças elementares aos fins industriais, às máquinas e à mais complexa divisão do trabalho, deu origem ao terceiro período de 

propriedade privada desde a Idade Média ”. Os efeitos da grande indústria são admiravelmente resumidos: "A grande indústria 

universalizou a competição, apesar dessas medidas protetoras, estabeleceram os meios de comunicação e o mercado mundial moderno 

subordinou o comércio a si mesmo, transformou todo o capital em capital industrial, e assim produziu a rápida circulação (o sistema 

financeiro está aperfeiçoado) e a centralização das várias formas de capital. Tornou as ciências naturais subservientes ao capital e 

tirou da divisão do trabalho a última aparência de seu caráter natural. Ele destruiu o crescimento natural em geral, tanto quanto 

possível, enquanto o trabalho existe, e transformou todas as relações naturais em relações de dinheiro. E, finalmente, enquanto a 

burguesia de cada nação ainda mantinha interesses nacionais separados, a grande indústria criou uma classe, que em todas as nações 

tem o mesmo interesse e com a qual a nacionalidade já morreu; uma classe que está realmente livre de todo o velho mundo e ao 

mesmo tempo se opõe a ele. Para o trabalhador, torna insuportável não só a relação com o capitalista,  mas também o próprio 

trabalho.". 

 

Marx então delineia a maneira pela qual o direito e a política têm uma forma determinada pelo desenvolvimento histórico das relações 

de propriedade. Em seguida, chega-se à sua conclusão final: o domínio dos indivíduos pelas forças de produção está chegando ao fim. 

Pois, uma vez que a burguesia deixou apenas duas classes na luta, os possuidores e os despossuídos, a vitória destes acabará não 

apenas com o domínio de uma classe, mas com o domínio de classe como tal. Ao mesmo tempo, a burguesia criou forças produtivas 

suficientemente grandes para libertar o homem da escravidão que lhe é imposta pela divisão do trabalho. Marx chega à conclusão 

revolucionária de que toda classe servil anterior foi capaz de se libertar dentro da organização social e ver sua servidão anterior como 

meramente uma condição essencial para sua ascensão. " Para os proletários, por outro lado, a condição de sua existência, trabalho, e 

com ele todas as condições de existência que governam a sociedade moderna, tornaram-se algo acidental, algo sobre o qual eles, 

como indivíduos separados, não têm controle e sobre o qual não a organização social pode dar-lhes controle. A contradição entre a 

individualidade de cada proletário separado e o trabalho, a condição de vida que lhe é imposta, torna-se evidente para ele mesmo, pois 

ele é sacrificado desde a juventude e, dentro de sua própria classe, não tem chance de chegar às condições que iria colocá-lo na outra 

classe. Assim, enquanto os servos refugiados apenas desejavam ser livres para desenvolver e fazer valer as condições de existência 

que já existiam e, portanto, no final, só chegaram ao trabalho livre, os proletários, se quiserem se afirmar como indivíduos,  terão que 

abolir as próprias condições de sua existência até agora (que tem sido, além disso, a de toda a sociedade até o presente), a saber, o 

trabalho. Encontram-se, assim, diretamente opostos à forma como, até então, os indivíduos se manifestaram coletivamente, ou seja, o 

Estado. Portanto, para se afirmarem como indivíduos, eles devem derrubar o Estado. '' 
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É como uma sequência natural disso que chegamos à primeira declaração madura das visões de Marx, na qual o movimento em 

direção às ciências sociais expulsou muito da terminologia hegeliana anterior. Essa declaração é o Manifesto Comunista de 1848. 

Seus autores foram Marx e Engels, mas o próprio Engels resumiu melhor seu conteúdo essencial e atribuiu esse conteúdo a Marx em 

seu prefácio à edição inglesa de 1888: 

Sendo o Manifesto nossa produção conjunta, considero-me obrigado a afirmar que a proposição fundamental que forma seu núcleo é de Marx. Essa 

proposição é: Que em cada época histórica, o modo prevalecente de produção e troca econômica, e a organização social necessariamente decorrente dele, 

formam a base sobre a qual é construída, e somente a partir da qual pode ser explicada, a história política e intelectual dessa época; que, conseqüentemente, 

toda a história da humanidade (desde a dissolução da sociedade tribal primitiva, tendo a terra em propriedade comum) foi uma história de lutas de classes, 

disputas entre exploradores e explorados, governantes e oprimidos; que a história dessas lutas de classes forma uma série de evoluções nas quais, hoje, 
 

Engels comenta: "Esta proposição, em minha opinião, está destinada a fazer pela história o que a teoria de Darwin fez pela biologia (...)". 
Ao mesmo tempo, o Manifesto é um apelo à ação: isso fica claro em suas vívidas palavras de abertura ". Um espectro está assombrando a 
Europa o espectro do comunismo, "a partir de seu magnífico fim". Os comunistas desdenham ocultar suas opiniões e objetivos. Eles 
declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela derrubada pela força de todas as condições sociais existentes . as classes 
dominantes estremecem com uma revolução comunista. Nela, os proletários não têm nada a perder, exceto suas correntes. Eles têm um 
mundo a ganhar. Homens trabalhadores de todos os países, uni-vos! " Está, portanto, embutida nesta obra a difícil aliança de ciência e 

arenga profética que já nos confrontou. 
 
O Manifesto começa traçando a história da sociedade. Contém um belo reconhecimento das conquistas da burguesia, bem como uma 
denúncia dos males da sociedade burguesa. A "burguesia foi a primeira a mostrar o que a atividade do homem pode realizar. Realizou 
maravilhas que ultrapassam em muito as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. A burguesia atrai todas as 
nações para a civilização. Criou cidades enormes e, assim, resgatou uma parte considerável da população a partir da idiotice da vida rural. 
A burguesia, durante seu domínio de apenas cem anos, criou forças produtivas mais massivas e colossais do que todas as gerações 
anteriores juntas." Mas esse panegírico é apenas uma preparação para a proclamação de que o resultado final da história da burguesia deve 

ser sua queda. “A condição essencial para a existência e o domínio da classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos dos 
particulares, a formação e o aumento do capital; a condição para o capital é o trabalho assalariado”. O trabalho assalariado repousa 
exclusivamente na competição entre os O avanço da indústria, cujo promotor involuntário é a burguesia, substitui o isolamento dos 
trabalhadores, devido à competição, por sua combinação revolucionária, devido à associação. O desenvolvimento da indústria moderna, 
portanto, corta sob os pés da burguesia a própria base sobre a qual produz e se apropria dos produtos. A condição essencial para a 
existência e o domínio da classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos de particulares, a formação e o aumento do capital; a 
condição para o capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na competição entre os trabalhadores. O 
avanço da indústria, cujo promotor involuntário é a burguesia, substitui o isolamento dos trabalhadores, devido à competição,  por sua 

combinação revolucionária, devido à associação. O desenvolvimento da indústria moderna, portanto, arranca sob os pés da burguesia o 
próprio alicerce sobre o qual ela produz e se apropria dos produtos. A condição essencial para a existência e o domínio da classe burguesa 
é a acumulação de riqueza nas mãos de particulares, a formação e o aumento do capital; a condição para o capital é o trabalho assalariado. 
O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na competição entre os trabalhadores. O avanço da indústria, cujo promotor involuntário é 
a burguesia, substitui o isolamento dos trabalhadores, devido à competição, por sua combinação revolucionária, devido à associação. O 
desenvolvimento da indústria moderna, portanto, arranca sob os pés da burguesia o próprio alicerce sobre o qual ela produz e se apropria 
dos produtos. O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na competição entre os trabalhadores. O avanço da indústria, cujo promotor 
involuntário é a burguesia, substitui o isolamento dos trabalhadores, devido à competição, por sua combinação revolucionária, devido à 
associação. O desenvolvimento da indústria moderna, portanto, arranca sob os pés da burguesia o próprio alicerce sobre o qual ela produz 

e se apropria dos produtos. O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na competição entre os trabalhadores. O avanço da indústria, 
cujo promotor involuntário é a burguesia, substitui o isolamento dos trabalhadores, devido à competição, por sua combinação 
revolucionária, devido à associação. O desenvolvimento da indústria moderna, portanto, arranca sob os pés da burguesia o próprio alicerce 
sobre o qual ela produz e se apropria dos produtos. 
 
O que a burguesia produz, portanto, são antes de tudo seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente 
inevitáveis. "O Manifesto então passa a definir a posição do Partido Comunista. Marx e Engels haviam de fato sido contratados  pela Liga 
Comunista para produzir o Manifesto como seu programa. A Liga Comunista foi um Grupo operário alemão, que mais tarde se 

internacionalizou. Foi em seu congresso em Londres, em novembro de 1847, que Marx e Engels foram incumbidos dessa tarefa, e a Liga 
foi dissolvida em 1852, após seu Conselho Central ter sido julgado e preso nas violentas represálias policiais que se seguiram à derrota das 
revoluções de 1848 no continente. Assim, o Manifesto logo se tornou um manifesto sem partido, mas essencialmente foi e continuou sendo 
o programa prático de um partido político. Portanto, era justo e apropriado que a posição dos comunistas vis-à-vis outros grupos socialistas 
e radicais fosse definida. "Os comunistas não formam um partido separado oposto a outros partidos da classe trabalhadora. Eles não têm 
interesses separados e separados dos do proletariado como um todo." Assim, a vitória comunista é a vitória proletária, e a vitória proletária 
deve ser o resultado de um processo histórico inevitável quando a burguesia finalmente se superou. Mas aqui é criado um problema difícil. 
O curso que Marx descreve como o curso da história é aquele que ele e Engels haviam essencialmente extraído de um estudo da história 

econômica da Inglaterra e da história política da França. O que acontecerá onde a burguesia ainda não chegou ao ponto de cavar suas 
próprias sepulturas, onde as desumanidades do capitalismo ainda são progressivas, ainda necessárias ao curso da história? Marx acreditava, 
e continuava a acreditar, no que mais tarde escreveria em um prefácio à Crítica da Economia Política: que "nenhuma forma social perece 
até que todas as forças produtivas para as quais ela fornece escopo tenham sido desenvolvidas". O Manifesto fornece um programa 
político, mas não pode ser aplicado até que a burguesia comece sua autodestruição final. O que deve ser feito nesse ínterim? o que ele 
escreveria mais tarde em um prefácio à Crítica da economia política: que "nenhuma forma social perece até que todas as forças  produtivas 
para as quais ela fornece espaço tenham sido desenvolvidas". O Manifesto fornece um programa político, mas não pode ser aplicado até 
que a burguesia comece sua autodestruição final. O que deve ser feito nesse ínterim? o que ele escreveria mais tarde em um prefácio à 

Crítica da economia política: que "nenhuma forma social perece até que todas as forças produtivas para as quais ela fornece espaço tenham 
sido desenvolvidas". O Manifesto fornece um programa político, mas não pode ser aplicado até que a burguesia comece sua autodestruição 
final. O que deve ser feito nesse ínterim? 
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VI 

Teoria Madura de Marx 

A questão colocada no final do último capítulo não é apenas prática, é também teórica. Pois não é apenas a questão de como o 

revolucionário potencial deve se comportar no ínterim entre os dilemas atuais do capitalismo e suas catástrofes finais, mas também 

com que precisão extrapolar da análise teórica do presente capitalista um conjunto de previsões sobre o caráter do fim do capitalismo 

e da transição para o socialismo. Na primeira parte deste livro, tracei a transformação de uma visão teológica da natureza humana na 

filosofia hegeliana da história e a passagem dos temas hegelianos de alienação e objetificação para a linguagem da suposta ciência 

social. Ao abordar os problemas com os quais estarei ocupado na última parte deste livro, Inevitavelmente, estarei preocupado com as 

questões relativas a essas duas transições: quanto da teologia sobreviveu no esquematismo hegeliano, talvez latente em vez de 

manifestamente, e quanto do esquematismo hegeliano sobreviveu no marxismo maduro? Essas duas questões devem ser respondidas 

antes que possamos indicar o caráter da teoria madura de Marx e o tipo de autoridade que as previsões de Marx possuem. 

Alguns escritores comunistas ortodoxos, bem como alguns, por assim dizer, escritores anticomunistas ortodoxos insistiram que os 

escritos do jovem Marx sobre o tema da alienação representam, na melhor das hipóteses, uma fase pela qual Marx passou e 

transcendeu, e que a teoria madura pode ser entendido com total independência desses escritos. O professor Lewis Feuer, por 

exemplo, afirmou em seu "O que é alienação? É a carreira de um conceito". (New Politics, 1962) que, enquanto o Marx posterior  

estava claramente preocupado com a centralidade dos processos de trabalho produtivo, o Marx mais jovem usava o conceito de 

alienação em um sentido inteiramente não econômico. Além disso, ele afirma que o último Marx abandonou tanto o conceito quanto a 

expressão. "A palavra 'alienação' estava ausente da análise madura de Marx." Feuer ' A posição talvez pareça ganhar apoio com 

aquela passagem do Manifesto em que Marx ataca o idealismo dos Jovens Hegelianos, por meio do qual a noção abstrata da alienação 

da humanidade substituiu as lutas concretas dos homens vivos. Mas, uma vez que notamos que esta passagem é suscetível de duas 

interpretações, que pode ser lida como uma condenação de qualquer uso do conceito de alienação (como a tese de Feuer exigiria) ou 

como uma condenação de seu abuso e mau uso, devemos vá em frente e pergunte se há alguma outra evidência para apoiar a posição 

de Feuer. Parece não haver nenhum. Ele está claramente errado na questão elementar do uso da palavra. Em 185758, nos Grundrisse, 

Marx escreveu sobre o desenvolvimento dos poderes humanos que caracterizam a sociedade moderna que " Além disso, mesmo 

quando a palavra está ausente, o conceito está frequentemente presente, por exemplo, na famosa seção do Volume I de O capital sobre 

o fetichismo das mercadorias e na concepção de liberdade utilizada nos escritos posteriores do Volume III. Além disso, o uso do 

conceito de alienação para expor questões econômicas não é, como já vimos, novo para o Marx maduro. Nos escritos de 1844, Marx 

definiu a alienação em relação ao trabalho, dinheiro, relações econômicas e classe social. Se, então, escritores como Feuer se enganam 

ao negar a continuidade da noção de alienação no pensamento de Marx, qual é sua função em seu pensamento maduro? Além disso, 

mesmo quando a palavra está ausente, o conceito está freqüentemente presente, por exemplo, na famosa seção do Volume I do Capital 

sobre o fetichismo das mercadorias e na concepção de liberdade utilizada nos escritos posteriores do Volume III. Além disso, o uso do 

conceito de alienação para expor questões econômicas não é, como já vimos, novo para o Marx maduro. Nos escritos de 1844, Marx 

definiu a alienação em relação ao trabalho, dinheiro, relações econômicas e classe social. Se, então, escritores como Feuer se enganam 

ao negar a continuidade da noção de alienação no pensamento de Marx, qual é sua função em seu pensamento maduro? e na 

concepção de liberdade utilizada nos escritos posteriores do Volume III. Além disso, o uso do conceito de alienação para expor 

questões econômicas não é, como já vimos, novo para o Marx maduro. Nos escritos de 1844, Marx definiu a alienação em relação ao 

trabalho, dinheiro, relações econômicas e classe social. Se, então, escritores como Feuer se enganam ao negar a continuidade da noção 

de alienação no pensamento de Marx, qual é sua função em seu pensamento maduro? e na concepção de liberdade utilizada nos 

escritos posteriores do Volume III. Além disso, o uso do conceito de alienação para expor questões econômicas não é, como já vimos, 

novo para o Marx maduro. Nos escritos de 1844, Marx definiu a alienação em relação ao trabalho, dinheiro, relações econômicas e 

classe social. Se, então, escritores como Feuer se enganam ao negar a continuidade da noção de alienação no pensamento de Marx, 

qual é sua função em seu pensamento maduro? 

Antes de responder a esta pergunta, é necessário distinguir entre um esquematismo de acordo com o qual as teorias podem ser 

elaboradas e uma teoria explicativa substantiva. Por este último, quero dizer uma teoria por meio da qual uma gama especificada de 

fenômenos pode ser explicada, no sentido de que um modelo pode ser estabelecido a partir da afirmação do qual, juntamente com 

outras premissas, o caráter dos fenômenos em questão pode ser deduzido, e previsões de ocorrências, diferentes daquelas que o 

modelo foi originalmente introduzido para explicar, podem ser derivadas. Por primeiro, quero dizer o tipo de modelo disponível para 

tal uso que pode ou não encontrar aplicação em teorias reais. Por modelo, quero dizer a especificação de um processo inteligível 

(muitas vezes de um mecanismo simples) por meio do qual as características observáveis de uma situação podem não ser meramente 

correlacionadas entre si, e não meramente vistas como estando em uma relação causal entre si , mas visto como estando em tal relação 

em virtude da operação do processo especificado no modelo. Assim, na teoria cinética dos gases, as relações observáveis entre a 

pressão, a temperatura e o volume dos gases são explicadas supondo que os gases sejam compostos de partículas minúsculas, duras e 

impenetráveis, cujos movimentos obedecem às leis da mecânica newtoniana. Quando, como acontece com esta teoria específica, 

podemos por meio do modelo não apenas conectar a explicação do comportamento dos gases com a de muitos outros tipos de 

fenômenos, mas também especificam uma série de entidades átomos e moléculas sobre as quais investigações adicionais podem ser 

feitas e verdades estabelecidas, estamos em posição de dizer que os gases se comportam não apenas como se fossem compostos de 

partículas, mas porque são compostos de partículas. No entanto, mesmo uma teoria, “como se”, pode ser um auxílio importante na 

organização de nosso conhecimento dos fenômenos. E como acontece com os fenômenos naturais, também ocorre com os fenômenos 

sociais. 

O conceito hegeliano de alienação pode ser entendido como parte de um modelo, disponível para aplicação em diferentes sociedades 

de diferentes maneiras. Entendê-lo assim seria, naturalmente, interpretá-lo de uma forma que Hegel não interpretou, mas não 

necessariamente de uma forma que ele teria objetado. Para Hegel, todo conjunto de formas sociais, ou pelo menos todo conjunto de 

formas sociais pré-hegelianas, é tal que aqueles que vivem nelas e por meio delas têm consciência apenas parcial do caráter de sua 

sociedade. A alienação de si mesmos consiste no fato de eles, sem saber, manterem em ser, por sua atividade, estruturas que ao 

mesmo tempo frustram as próprias possibilidades que essa mesma atividade abre caracteristicamente. Mas, ao levar ao limite essas 

possibilidades e assim encontrar as barreiras da autofrustração, os agentes de uma determinada sociedade descobrem incoerências em 
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seu modo de vida que exigem resolução. A tentativa de resolvê-los é o que dissolve uma ordem social e ocasiona a instituição de 

outra. Eu expus tudo isso intencionalmente em um nível muito geral, a fim de deixar claro que isso se destina a ser um esquematismo 

aplicável a qualquer sociedade que não seja relativamente simples e que, portanto, não deve depender de sua forma das características 

particulares de certos sociedades. 

Esse modelo hegeliano para compreender as sociedades, como necessariamente autodestrutivo, contrasta de maneira interessante com 

os modelos alternativos e rivais para tal compreensão. Um exemplo seria o tipo de esquema conceitual para a teoria sociológica 

elaborado por Talcott Parsons, segundo o qual um sistema social deve ser visto como um sistema necessariamente autossustentável, 

no qual o desequilíbrio em um ponto chamará à existência forças para restaurar o equilíbrio. O modelo parsoniano não é em si uma 

teoria que explica os fenômenos de uma determinada sociedade mais do que o modelo hegeliano. O próprio Parsons sem dúvida 

pretende, assim como Hegel, que seu esquematismo se aplique a todos os fenômenos sociais. Mas é ao mesmo tempo claro que se 

esquemas conceituais alternativos rivais e incompatíveis, como o hegeliano e o parsoniano, são possíveis, então, a alegação de que um 

deles deve por alguma necessidade se aplicar a todas as sociedades possíveis torna-se completamente implausível. Alguém poderia ter 

pensado que ninguém se deixaria enganar pelas afirmações a priori de uma lógica hegeliana. Mas a atratividade desse tipo de 

afirmação é evidenciada por seu reaparecimento em uma aparência parsoniana. Se de fato os fenômenos de uma dada sociedade são 

suscetíveis de análise em termos parsonianos ou hegelianos, ou mesmo em nenhum dos dois, é uma questão empírica. Chegamos ao 

ponto em que precisamos passar da escolha dos modelos ao enquadramento da teoria explicativa substantiva. A importância desses 

pontos conceituais para nossa presente questão é que Marx, em sua obra madura, está claramente apresentando uma teoria particular 

sobre o caráter do capitalismo como uma forma autodestrutiva de ordem social, e uma filosofia geral da história segundo a qual todas 

as formas de ordem social são, no final, prováveis de ser autodestrutivas e, ao mesmo tempo, criadoras de novas ordens sociais. Não 

está claro se Marx reconheceu que o tipo de justificação apropriado para explicar os fenômenos de uma ordem social particular  é 

necessariamente diferente do tipo de justificação apropriado para uma filosofia geral da história. 

O primeiro é uma questão de ciência; o último de quê? Talvez a caracterização do tipo de justificativa apropriada à filosofia  geral da 

história de Marx seja mais fácil se examinarmos até onde os procedimentos científicos comuns levarão Marx na análise do 

capitalismo. A análise de Marx do capitalismo como um sistema autodestrutivo repousa na tese de que o capitalismo deve se expandir 

ou perecer e que está fadado a se tornar cada vez menos capaz de fornecer os recursos necessários para sua própria expansão. Marx 

afirma que, em uma economia de mercado competitiva e não planejada, a busca desimpedida de lucro por parte do empresário 

individual vai resultar em conflitos como o contínuo entre a exigência de que os custos trabalhistas sejam mantidos tão baixos quanto 

possível (resultando na restrição da demanda) e a exigência de que as mercadorias sejam vendidas a preços que não apenas cobrem os 

custos do trabalho e das matérias-primas, mas também fornecem lucros (o que exige uma demanda efetiva por mercadorias além do 

que é disponibilizado em poder de compra). O resultado desses conflitos será que, no longo prazo, o empresário será confrontado com 

uma taxa de lucro em queda e o trabalhador com a impossibilidade de elevar seu padrão de vida além do exigido para a reprodução da 

força de trabalho. Duas previsões principais são derivadas desta análise: a impossibilidade crônica do capitalismo de distribuir o que 

produz resultará em crises em que o investimento será drasticamente reduzido, com a consequência de grandes flutuações no 

desemprego; e o crescimento da indústria em grande escala produzirá uma classe trabalhadora organizada e autoconsciente, que 

percebe que não tem interesse na continuação dessa forma de sistema social e econômico. 

Para que a teoria de Marx seja uma tentativa bem-sucedida de explicação científica, várias condições devem ser satisfeitas. Por 

exemplo, mesmo que todas as previsões de Marx tivessem se revelado corretas, os marxistas teriam de mostrar que as mesmas 

previsões não poderiam ser derivadas de nenhuma análise rival. Mas quero atentar para um aspecto da análise de Marx que atrai 

atenção pela própria maneira como as previsões de Marx não foram confirmadas. Marx trata o capitalismo como um sistema 

econômico no qual não apenas são atribuídos papéis ao empresário e ao proletário que, no lugar de suas vontades individuais, 

determinam como eles se comportam, mas esses papéis são representados como sendo fixos e inalteráveis. Marx enfatiza isso no 

Prefácio ao Capital, ao isentar o capitalista individual da culpa pelo funcionamento do sistema capitalista. O empresário não pode 

modificar seu comportamento para anular ou pelo menos modificar os aspectos autodestrutivos desse comportamento. Por que não? 

Será que o capitalista individual não pode esperar tornar-se consciente das verdades afirmadas no Capital? Ou será que: mesmo que 

ele se torne consciente deles, mesmo que a classe capitalista coletivamente se torne consciente deles, ele não pode, por alguma outra 

razão, alterar seu comportamento? O que Marx teria respondido a essas perguntas não está totalmente claro. O que está claro é  que a 

análise de Marx do capitalismo é uma análise correta de seu funcionamento apenas na medida em que o capitalista não se torna 

consciente de seu funcionamento de uma forma que lhe permita modificá-lo. Vista sob este prisma, a análise de Marx não é mais 

contestada pela inexatidão de suas previsões do que uma descrição do funcionamento de uma máquina térmica, que previu um certo 

resultado na suposição de que não haveria intervenção de fora para interferir com o funcionamento do sistema descrito. Mas se esta é 

uma resposta correta à acusação convencional de que o trabalho de Marx não é científico, torna-se ainda mais claro que, na medida 

em que a teoria de Marx sobre o funcionamento do capitalismo é parte da ciência, suas previsões estão fadadas a ser condicionais. No 

entanto, em mais de um ponto, Marx parece prever incondicionalmente não apenas a intensificação da crise do capitalismo, mas a 

transição para o socialismo. Por que ele se sente capaz de fazer isso? Mais uma vez, o próprio Marx não dá uma resposta clara. Tanto 

no Manifesto quanto no Capital, há uma lacuna surpreendente sempre que a questão da natureza da transição para o socialismo é 

levantada, um ponto em que a retórica se sobrepõe à teoria. 

Deixe-me enfatizar isso de outra maneira. Karl Popper, em The Poverty of Historicism, acusou Marx de não conseguir distinguir entre 

uma lei e uma tendência. Uma lei é uma declaração de uma regularidade tal que, de duas classes de eventos, a ocorrência de um 

evento de um tipo é uma condição suficiente (e talvez também necessária) para a ocorrência de um evento de outro tipo. O 

conhecimento das leis que vigoram em uma dada situação nunca é por si só suficiente para nos permitir prever. Para predizer, 

devemos conhecer as leis relevantes que nos permitem inferir corretamente a partir da ocorrência de certas causas a ocorrência de 

certos efeitos e, além disso, as condições antecedentes e concomitantes que existem. Um homem que tenta fazer previsões sem um 

conhecimento delas é um homem que tenta inferir a conclusão de que uma tendência é uma sequência de eventos históricos que se 

movem em uma certa direção uniforme. Claramente, não se pode prever uma tendência sem o conhecimento das leis relevantes e das 

condições antecedentes e concomitantes relevantes; mas quando Popper acusa Marx de tentar prever tendências incondicionalmente, 

isto é, independentemente das circunstâncias antecedentes e acompanhantes, ele está cometendo um erro. Pois Marx, na carta 
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mencionada acima, faz precisamente a distinção para a qual Popper diz ser cego. Justamente com base nessa distinção, ele se recusa a 

prever que a sociedade russa passará inevitavelmente pelos mesmos estágios históricos por que passou a Europa Ocidental. No 

entanto, até certo ponto a afirmação de Popper está correta; pois se Marx está preparado neste contexto para permitir a possibilidade 

de tipos alternativos de desenvolvimento, por que ele tem tanta certeza de que o produto final de tal desenvolvimento será o 

socialismo? Por que, neste caso, ele vê a história como tendo apenas um objetivo? É porque ele está envolvido na confusão de que 

Popper o acusa? 

Para levantar o mesmo ponto de forma mais nítida: o jovem Marx nos escritos de 1844 diagnosticou a crença de economistas 

burgueses e outros de que as leis que governam o comportamento econômico em uma economia capitalista eram ordenanças eternas e 

invioláveis que tornavam certos tipos de acontecimentos inevitáveis como um sintoma da falsa consciência engendrada pela alienação 

característica de sua sociedade. Mas essa crença na inevitabilidade, ou algo muito parecido, agora parece aparecer no pensamento de 

Marx como parte de sua crença sobre a transição para o socialismo. É este realmente o caso? O que desejo sugerir em resposta me 

compromete com uma interpretação do pensamento de Marx que está em muitos aspectos em desacordo com a interpretação de 

Engels desse pensamento. Descartar Engels como tendo entendido mal Marx é agora um movimento totalmente familiar; Lukács fez 

isso há muito tempo. Mas, justamente por essa razão, podemos supor que essa dispensa não envolve dificuldades. Pois, se é um erro 

tratar Engels como um autêntico intérprete de Marx, a primeira pessoa a cometer esse erro foi o próprio Marx. E, no entanto, toda a 

forma de apresentação do marxismo por Engels é tão diferente da de Marx que é difícil ver a mesma doutrina nos dois escritores. 

Engels apresenta o marxismo como uma filosofia sistemática da natureza e da sociedade, segundo a qual certas leis de ordem superior 

governam todos os processos naturais e sociais, e a ordem evolucionária da natureza é acompanhada pela do progresso social. Na 

verdade, Engels havia deixado para trás o marxismo hegeliano dos primeiros escritos na época em que propôs o sistema metafísico 

total contido no Anti-Dühring. Para ele, a transição para o socialismo é cientificamente previsível com base no conhecimento das leis 

pertinentes. A comparação de Engels de Marx com Darwin, que foi citada no último capítulo, é característica da assimilação de 

Engels das ciências sociais às ciências naturais. Engels não está necessariamente errado em princípio sobre essa assimilação; mas é 

claro que se a interpretação de Engels de Marx estiver correta, então o marxismo é de fato vulnerável a críticas como a de Popper. 

Portanto, é importante apontar que o marxismo é suscetível de outra interpretação, aquela que se baseia na continuidade do 

pensamento de Marx e na sobrevivência do conceito de alienação em seus escritos maduros, e assim nos leva de volta à questão que 

coloquei no início deste capítulo. 

Da forma como eu construí o conceito hegeliano de alienação, ele pretende selecionar aquelas características das estruturas dos 

sistemas sociais que simultaneamente liberam certas energias humanas e tornam possível a realização de certos objetivos, mas 

também frustram outras possibilidades e inibem outras energias. Os atores envolvidos nesses padrões de comportamento não 

reconhecem a fonte dessa frustração como residindo nas formas de sua própria atividade; nisso consiste a sua alienação de si mesmos. 

A nova sociedade, que se baseia na resolução das incongruências e na destruição das frustrações da velha, sempre permite a expressão 

de possibilidades até então inibidas e, nesse sentido, a nova sociedade é um avanço sobre a velha. Em outras palavras, o conceito 

hegeliano repousa sobre uma esperança, baseia-se na confiança no que os seres humanos serão capazes de fazer com suas vidas 

quando certas barreiras e frustrações forem removidas. Este humanismo Hegel, e depois dele Marx, herdou do século XVIII. A 

esperança que constitui esse humanismo deve ser cuidadosamente distinguida tanto da fé religiosa que foi sua predecessora, quanto da 

dependência científica de supostas previsões de progresso inevitável em que frequentemente degenerou. 

É possível interpretar essa esperança como parcialmente justificada pela história passada de realizações humanas. Mas o humanismo 

marxista não se baseia em nenhum sentido no tipo de generalização empírica que poderia justificar algo parecido com a maneira como 

as previsões científicas são garantidas uma previsão tão específica como a da transição para o socialismo. Mais luz é lançada sobre 

este ponto quando consideramos o conteúdo desta previsão. Quando Marx escreveu que os homens nunca formulam um problema até 

que tenham os recursos para resolvê-lo, ele concebeu a história da sociedade como análoga à história da ciência, e sua confiança na 

inexistência de problemas insolúveis se assemelhava à do cientista. Mas, assim como o cientista não pode dizer com antecedência 

sobre como fornecer uma solução autêntica para seu problema qual será essa solução, embora ele possa ser capaz de especificar certas 

características que qualquer solução deve possuir, então, na visão de Marx, não podemos dizer de antemão qual o conteúdo da solução 

para os problemas da sociedade contemporânea terão, embora possamos especificar certas características necessárias. Portanto, há 

muito pouco nos escritos de Marx sobre a natureza do socialismo ou comunismo. Pois o socialismo e o comunismo serão soluções 

para os problemas colocados em uma forma de sociedade em que o preço que os homens pagam por aprender a controlar e explorar a 

natureza, a grande e característica conquista da sociedade burguesa é controlada e explorada pelas próprias formas sociais que eles 

trouxeram. o curso de seu encontro com a natureza. O socialismo é especificado minimamente como uma fase da sociedade em que os 

homens são recompensados de acordo com sua contribuição, o comunismo como aquele em que são recompensados de acordo com 

suas necessidades. Em ambos, a propriedade privada dos meios de produção e a anarquia não planejada da busca do lucro são 

substituídas pela produção comunalmente possuída e dirigida para a necessidade e para o prazer; mas algumas outras observações 

simples e esparsas não fazem mais do que indicar em que consistirá a transição do reino da necessidade para o da liberdade, em que 

consistirá a superação da alienação. E é da essência do caso marxista que essa ausência de elaboração ou especificidade seja assim. 

Para o socialismo, precisamente porque é a superação da alienação, deve ser uma sociedade construída de forma autoconsciente, na 

qual as instituições atendam com transparência aos propósitos humanos de quem as constrói. É por isso que a emancipação da classe 

trabalhadora só pode ser tarefa da própria classe trabalhadora; não pode ser realizado para e em nome deles por outra pessoa. Da 

mesma forma, é por isso que a forma da sociedade que eles construirão no curso de sua emancipação não pode ser prescrita a eles por 

ninguém antes de suas próprias decisões e, portanto, não pode ser prevista. 

A confiança de Marx de que o capitalismo seria substituído pelo socialismo e não por alguma nova forma de sociedade de classes 

acaba se apoiando em fundamentos bem diferentes de sua confiança de que o capitalismo, a longo prazo, exibiria certas características 

derivadas da manutenção de uma tendência crônica de subestimar consumo, combinado com o crescimento das empresas industriais 

de grande escala e da organização da classe trabalhadora. O último é uma questão de ciência social; o primeiro é uma questão de 

crença humanística nas possibilidades e recursos da natureza humana. Essa crença, sem a qual o marxismo como movimento político 

seria ininteligível, é uma versão secularizada de uma virtude cristã. Mas assim como o cristianismo tem sido muito melhor em 

descrever o estado dos homens caídos do que as glórias dos homens redimidos, assim, o marxismo é melhor para explicar em que 
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consiste a alienação do que para descrever a natureza futura dos homens não alienados. No entanto, é claro que o conceito de uma 

natureza humana livre da alienação não é um conceito vazio e que seu conteúdo não pode ser compreendido fora de suas origens. O 

homem resgatado da alienação será o homem libertado, mas em que consistirá sua liberdade? Será uma liberdade criar sua vida de 

uma forma análoga àquela em que um artista cria. "O homem também cria de acordo com as leis da beleza", escreveu Marx em 1844, 

e no vocabulário de Marx há muitas reminiscências dos termos em que Schiller descreveu o artista como um ideal do Movimento 

Romântico. O trabalho produtivo que constitui a atividade central do homem no mundo é atualmente algo que restringe e inibe a 

maior parte de nossa criatividade; 

Comecei este capítulo colocando duas questões: primeiro, como Marx extrapola dos dilemas do capitalismo sua futura derrubada e 

substituição? Em segundo lugar, o conceito de alienação sobrevive em seus escritos maduros? Eu respondi que não podemos 

responder corretamente à primeira, a menos que respondamos corretamente à última. Engels, que volta as costas ao conceito de 

alienação e, na verdade, a toda a herança hegeliana do marxismo não pode, em sua interpretação, fazer justiça na medida em que 

Marx insiste que há mais em qualquer situação social do que aquilo que é empiricamente dado ; as possibilidades em uma situação 

humana sempre transcendem o que pode ser observado. Em vez de, Engels recorre a uma falsa metafísica científica e obtemos as 

fórmulas mecanicistas e deterministas introduzidas no marxismo que durante cinquenta anos definiram o seu estilo de pensamento. 

Mas a introdução dessas fórmulas não foi simplesmente um erro intelectual da parte de Engels. Foi uma resposta a um dilema 

colocado pela própria estrutura do pensamento de Marx. 

Marx alterou sua visão das agências pelas quais a organização e a execução efetiva da transição para o socialismo seriam realizadas. 

Em 1848, ele obviamente tinha um modelo insurrecional de eventos futuros em mente, derivado de seu estudo da primeira Revolução 

Francesa. Mais tarde, os partidos do Movimento Trabalhista tornaram-se centralmente importantes, e o exemplo da Comuna de Paris 

de 1871 comoveu-o profundamente. Mas ele não estava de fato comprometido com nenhuma das alternativas organizacionais. Há em 

seus escritos observações dispersas sobre o caráter apropriado da organização política para os revolucionários marxistas, nas quais 

tanto os leninistas quanto seus oponentes foram capazes de se basear em lutas posteriores. Mas Marx ' O próprio pragmatismo neste 

ponto foi limitado apenas por sua ansiedade em excluir certas alternativas que teriam privado a classe trabalhadora de qualquer voz 

política autêntica por um processo de conluio e compromisso com as forças dominantes da sociedade, ou reduziriam a política 

organizações da classe trabalhadora a um sectarismo não representativo. Lassalle e alguns sindicalistas ingleses representaram a 

primeira alternativa, Bakunin a última. Os próprios compromissos organizacionais de Marx não indicam mais de uma receita 

detalhada de como o revolucionário deve preencher a lacuna entre o presente e o futuro do que sua teoria da transição. ou reduziu as 

organizações políticas da classe trabalhadora a um sectarismo não representativo. Lassalle e alguns sindicalistas ingleses 

representaram a primeira alternativa, Bakunin a última. Os próprios compromissos organizacionais de Marx não indicam mais de uma 

receita detalhada de como o revolucionário deve preencher a lacuna entre o presente e o futuro do que sua teoria da transição. ou 

reduziu as organizações políticas da classe trabalhadora a um sectarismo não representativo. Lassalle e alguns sindicalistas ingleses 

representaram a primeira alternativa, Bakunin a última. Os próprios compromissos organizacionais de Marx não indicam mais de uma 

receita detalhada de como o revolucionário deve preencher a lacuna entre o presente e o futuro do que sua teoria da transição. 

O caráter crítico do problema, que Marx em consequência legou aos seus herdeiros políticos, é sublinhado ao se considerar as 

soluções rivais, incompatíveis e sempre defeituosas que diferentes grupos entre eles produziram. Em primeiro lugar, existem aqueles 

que seguem Engels ao tratar a visão de Marx do futuro como um conjunto de superprevisões baseadas na análise do processo da 

história: devemos aguardar a chegada da revolução como esperamos a chegada de um eclipse. Por ora, enquanto os planetas se 

movem em suas posições predeterminadas, tudo o que podemos fazer é moer lentes, montar telescópios e esperar; assim, enquanto o 

capitalismo avança em seu curso predeterminado de desenvolvimento, devemos nos preparar organizando e engajando-nos na 

atividade sindical. Há uma tendência desse tipo em grande parte do marxismo posterior: Dimitrov comparou a história a uma roda 

giratória e Trotsky a comparou à vazante e ao fluxo das marés. Na social-democracia alemã e no menchevismo russo, essa tendência 

passou a dominar todas as outras. Nas teorias de Kautsky, a lacuna entre o presente reformista e o futuro revolucionário se amplia a 

ponto de Kautsky, com seus próprios recursos, ter achado muito difícil se opor ao reformismo mais lúcido e autoconsciente de 

Bernstein. A teoria de Bernstein de fato articulou a prática de Kautsky de maneira muito mais autêntica do que a própria posição 

revolucionária declarada de Kautsky. Felizmente para si mesmo, na luta contra Bernstein, Kautsky foi capaz de fazer uso da genuína 

posição revolucionária e paixão de Rosa Luxemburgo. Mas mesmo que Rosa Luxemburgo esteja muito mais perto da substância 

moral da própria posição de Marx, 

Kautsky foi forçado a responder ao reformismo de Bernstein no terreno escolhido por Bernstein. Marx previu o declínio do 

capitalismo; Bernstein apontou para o fato de sua expansão constante. Marx previu a radicalização da classe trabalhadora; Bernstein 

apontou para o fato de sua crescente domesticação. Kautsky, para responder a Bernstein, teve, portanto, de negar que os fatos fossem 

como Bernstein afirmava, ou de introduzir hipóteses subsidiárias para explicar por que os fatos não eram incompatíveis com as 

explicações de Marx. Diante da posição de Bernstein, entretanto, é possível oferecer um tipo de resposta bem diferente, o tipo de 

resposta oferecido por Lukács em 1922 em History and Class Consciousness. Lukács tinha uma profunda sensibilidade à presença dos 

temas de alienação e reificação nos escritos maduros de Marx, o que lhe permitiu formular como posições centrais de Marx 

proposições que Marx apenas formulou completa e explicitamente nos manuscritos de 1844, cuja existência era desconhecida na 

época da escrita de Lukács. Com base nessas formulações, Lukács tentou resgatar o marxismo da falsificação em razão do erro de 

previsão, afirmando que a verdade das análises de Marx era independente de seu poder de previsão. Só isso o teria envolvido em uma 

briga com intérpretes do marxismo como Engels, Plekhanov e Bukharin. Mas Lukács insiste que, uma vez que o marxismo revela que 

os homens que até então foram dominados por processos e forças que não podiam reconhecer ou compreender, estão agora em um 

ponto da história em que são capazes de se libertar de maneira totalmente autoconsciente desses processos e forças, 

Assim como Hegel afirmou que só podemos compreender os padrões de desenvolvimento histórico depois que eles ocorreram, 

Lukács argumenta que a interpretação marxista das ordens sociais anteriores e do capitalismo como governado por leis em seus 

desenvolvimentos é essencialmente uma interpretação pós-evento . O marxismo revela a natureza reificada da vida no passado, e é 

capaz de revelar isso porque o marxismo é a articulação de uma consciência não mais mistificada por tal reificação. O futuro de que 

fala o marxismo não é um futuro determinado por leis e previsto por espectadores passivos dos processos da história governados por 
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leis; é um futuro que será construído de acordo com as intenções daqueles mesmos agentes autoconscientes cuja consciência é 

articulada pela teoria marxista. Para Lukacs, O marxismo não é apenas uma análise teórica avançada por um teórico individual, uma 

análise que é verdadeira ou falsa em termos de sua correspondência com uma realidade social externa, cuja verdade ou falsidade pode 

ser mostrada apenas pelo poder da teoria de gerar previsões sobre tal realidade. Em vez disso, o marxismo é aquela consciência que é 

constitutiva da realidade social contemporânea, isto é, para a época à qual Marx e Lukács pertencem e, como tal, é em si um dado 

social básico. 

Quem são os eus de quem o marxismo é a autoconsciência? Lukács responde que eles são os proletários, a classe continuamente 

criada e recriada pelo sistema capitalista, mas que não pode encontrar satisfação para seus desejos e necessidades dentro do sistema 

capitalista. Isso significa que todo e qualquer proletário deve ser marxista? Lukács apoia-se na afirmação de Marx de que não se trata 

das atitudes deste ou daquele proletário em particular, mas das atitudes do proletário enquanto tal, ou para usar uma terminologia 

diferente da de Marx quanto ao papel atribuído ao proletário pelo sistema. Mas se os proletários empíricos reais não exibem de fato 

aquela autoconsciência articulada pelo marxismo, o que acontecerá? 

Lukács responde que a verdadeira consciência proletária está incorporada no Partido Comunista, aquele grupo de proletários que 

define sua própria existência em termos marxistas, e assim fazendo se tornou o agente da história. Essa afirmação de Lukács é apenas 

o que a maioria dos críticos a vêem como um ato de fé arbitrário e indefensável no Partido Comunista? Esses críticos, penso eu, não 

conseguiram separar duas posições bastante distintas assumidas por Lukács. Por um lado, Lukács concebeu o Partido Comunista 

como uma organização dedicada a preservar a abertura da história e a convocar continuamente os proletários para moldar seu próprio 

futuro. Por outro lado, ele identificou este Partido Comunista ideal de sua teorização com os partidos da Terceira Internacional como 

eles realmente existiam. Mas, ao fazê-lo, comprometeu-se a aceitar essas partes como os únicos intérpretes legítimos da história de 

sua época. Na prática, isso significava aceitar as lideranças desses partidos, e a resposta dessas lideranças foi denunciar Lukács. 

Portanto, a lógica de sua própria teorização obrigou Lukács a denunciar a si mesmo, o que ele fez. Os teóricos da Terceira 

Internacional condenaram o que consideravam o subjetivismo, o voluntarismo e o romantismo revolucionário de Lukács. O caminho 

para o socialismo é governado por leis porque toda a história é governada por leis e avança inevitavelmente. Isso se tornou a  doutrina 

central do stalinismo em que todos os elementos deterministas e mecanicistas do pensamento de Engels foram acentuados. A história, 

de acordo com Stalin, avança, quer queiramos ou não; podemos ajudá-lo ou tentar retardá-lo, mas não podemos mudar sua direção ou 

seu objetivo. Por sua auto-abnegação, primeiro em face de Zinoviev e os líderes da Terceira Internacional, e depois em face do 

stalinismo, Lukács pelo menos defendeu da boca para fora as doutrinas-chave idênticas às do kautskismo que ele havia lutado. 

Kautsky foi condenado nominalmente sob Stalin, mas o stalinismo emprestou mais de Kautsky do que de Lenin. 

Então escolha Kautsky ou Lukacs? O dilema que a escolha entre eles constitui é o dilema de como devemos extrapolar, a partir de 

nossa compreensão do passado e do presente, nossas crenças sobre o futuro um dilema que, como venho argumentando, está no cerne 

do marxismo. O fracasso em resolvê-lo leva os marxistas a oscilar entre uma confiança kautskista na marcha objetiva da história e 

uma confiança lukacsiana neles. Em ambos os casos, é difícil para eles não regredir aos modos teológicos de pensamento em que seu 

problema teve sua origem. Uma deificação do Partido, ou uma deificação da história, ou ambas, era o destino que os esperava. Os 

critérios de deificação são claros. Um homem ou grupo foi divinizado quando seus pronunciamentos são tratados como oficiais e não 

falsificáveis, qualquer que seja a evidência independente sobre o assunto sobre o qual se pronuncia. Ou seja, quando a evidência e os 

pronunciamentos conflitam, se for estabelecido que é a evidência que deve ser explicada, então ocorreu a deificação. Não precisa, é 

claro, ser deificação da pessoa ou grupo em questão; pois eles podem alegar que falam apenas em nome de algum outro ideal 

transcendente. Nesse caso, é o suposto ser ideal que é deificado. Com base nesses critérios, o stalinismo claramente deificou tanto 

Stalin quanto a história, enquanto outras variantes do marxismo tenderam à deificação de um tipo semelhante. Já chamei tal 

deificação de tendência regressiva. Marx apontou o fracasso de Feuerbach em desmistificar Hegel completamente, e o fracasso de 

Hegel em desmistificar o Cristianismo. Ele atribuiu as duas falhas à incapacidade de transcender a ordem social à qual pertenciam. O 

estalinismo exigiu um desmascaramento semelhante: Stalin remistificou e reinstaurou as ficções metafísicas das quais, passo a passo, 

Hegel, Feuerbach e Marx se libertaram. Marx teria diagnosticado as raízes do stalinismo como pertencentes à ordem social da 

sociedade de classes na União Soviética que Stalin ajudou a criar, a do capitalismo de estado burocrático. 

Nós assim, encontramos o paradoxo de marxistas repetindo simultaneamente as posições de Feuerbach e Marx contra a religião, 

enquanto recriavam em sua própria prática os mesmos fenômenos religiosos com os quais Feuerbach e Marx estavam preocupados 

como críticos. O impacto total desse paradoxo não será sentido até que tenhamos considerado em mais detalhes a visão de religião de 

Marx. 
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VII 

Marxismo e religião 

De acordo com Marx, a religião tem um duplo papel a desempenhar. Ao longo da história da sociedade de classes, a religião 

desempenha duas funções essenciais: ela apóia a ordem estabelecida, santificando-a e sugerindo que a ordem política é de alguma 

forma ordenada pela autoridade divina, e consola os oprimidos explorados oferecendo-lhes no céu aquilo que lhes é negado terra. Ao 

mesmo tempo, ao manter diante deles uma visão do que lhes é negado, a religião desempenha, pelo menos em parte, um papel 

progressista, na medida em que dá às pessoas comuns alguma ideia do que seria uma ordem melhor. Mas quando se torna possível 

perceber essa ordem melhor na terra na forma do comunismo, então a religião se torna totalmente reacionária, pois ela desvia os 

homens de estabelecer uma agora possível boa sociedade na terra, ainda voltando seus olhos para o céu. Sua santificação da ordem 

social existente o torna uma força contra-revolucionária. Assim, no processo de construção de uma sociedade comunista, o marxista 

deve lutar contra a religião porque ela inevitavelmente ficará em seu caminho. Mas em uma sociedade comunista não haverá 

necessidade de perseguir a religião, pois suas funções essenciais terão desaparecido. Não haverá mais uma classe exploradora,  nem as 

pessoas comuns precisarão de consolos religiosos. A própria religião desaparecerá por si mesma, sem perseguição. (Este é um 

exemplo interessante do funcionalismo corporificado no marxismo; o estado, também, de acordo com Marx e Lenin, irá definhar 

quando se tornar sem função.) o marxista deve lutar contra a religião porque ela inevitavelmente ficará em seu caminho. Mas em uma 

sociedade comunista não haverá necessidade de perseguir a religião, pois suas funções essenciais terão desaparecido. Não haverá 

mais uma classe exploradora, nem as pessoas comuns precisarão de consolos religiosos. A própria religião desaparecerá por si 

mesma, sem perseguição. (Este é um exemplo interessante do funcionalismo corporificado no marxismo; o estado, também, de acordo 

com Marx e Lenin, irá definhar quando se tornar sem função.) o marxista deve lutar contra a religião porque ela inevitavelmente 

ficará em seu caminho. Mas em uma sociedade comunista não haverá necessidade de perseguir a religião, pois suas funções 

essenciais terão desaparecido. Não haverá mais uma classe exploradora, nem as pessoas comuns precisarão de consolos religiosos. A 

própria religião desaparecerá por si mesma, sem perseguição. (Este é um exemplo interessante do funcionalismo corporificado no 

marxismo; o estado, também, de acordo com Marx e Lenin, irá definhar quando se tornar sem função.) A própria religião 

desaparecerá por si mesma, sem perseguição. (Este é um exemplo interessante do funcionalismo corporificado no marxismo; o 

estado, também, de acordo com Marx e Lenin, irá definhar quando se tornar sem função.) A própria religião desaparecerá por si 

mesma, sem perseguição. (Este é um exemplo interessante do funcionalismo corporificado no marxismo; o estado, também, de acordo 

com Marx e Lenin, irá definhar quando se tornar sem função.) 

Na origem, no entanto, a religião pode ser genuinamente revolucionária, uma tentativa real de abolir a exploração. Ele só se torna de 

outro mundo quando suas tentativas de transformar este mundo falham. Então, sua esperança de uma boa sociedade é transferida para 

outro mundo e, de forma ideal, compensa a impotência do homem para realizar seu ideal. Engels viu o cristianismo como tendo 

passado por essa mudança. “A história do cristianismo primitivo tem muitos pontos de contato característicos com o movimento 

operário atual. Como este último, o Cristianismo foi a princípio um movimento dos oprimidos; começou como uma religião dos 

escravos e dos libertos, dos pobres e proscritos, dos povos derrotados e esmagados pela força de Roma. Tanto o Cristianismo quanto 

o Socialismo Proletário pregavam a iminente libertação da escravidão e da pobreza" (Sobre a História do Cristianismo Primitivo, 

EU.). 

Engels prossegue dizendo que enquanto o socialismo coloca essa libertação na terra, o cristianismo a coloca no céu. Kautsky, porém, 

em The Foundations of Christianity, estava preparado para ir mais longe. "A libertação da pobreza declarada pelo cristianismo foi 

inicialmente pensada de forma bastante realista. Deveria acontecer no mundo e não no céu." A transferência da libertação para  o céu 

só ocorreu mais tarde. Assim, a marca essencial da religião moderna é seu outro mundo. Isso coloca longe a salvação que o 

socialismo traz. Tem sua origem no sentimento do homem de sua impotência neste mundo. Engels enfatiza continuamente o 

sentimento de impotência do homem perante a natureza ao falar das origens da religião primitiva. Mas não é apenas diante da 

natureza que o homem é impotente; ele também é oprimido pela sociedade, de maneira que os processos da sociedade aparecem ao 

homem como divindades estranhas e terríveis. Assim, na religião grega antiga, o poder da necessidade, ananke, foi personificado. O 

estudioso marxista George Thomson escreve em Ésquilo e Atenas que "em toda a literatura grega, de Homero em diante, as idéias de 

ananke, 'necessidade' e douleia, 'escravidão', estão intimamente ligadas, sendo a primeira habitualmente empregada para denotar o 

estado da escravidão como tal e os trabalhos difíceis e torturas a que os escravos são submetidos 

Durante a maturidade da cidade-estado, a ideia de ananke foi desenvolvida e ampliada. Não apenas o escravo estava sob o controle 

absoluto de seu senhor e negado toda a participação no produto excedente de seu trabalho, mas o próprio senhor, nas condições de 

uma economia monetária, estava à mercê de forças que ele era incapaz de controlar; e assim o homem livre também foi escravizado 

pela força cega da necessidade, que frustrou seus desejos e derrotou seus esforços. Mas se a necessidade é suprema e sua ação 

incalculável, toda mudança aparece subjetivamente como acaso; e assim, ao lado de ananke, surgiu a figura de Tyche pólos opostos 

da mesma concepção. A crença de que o mundo é governado por tyche pode ser traçada de Eurípides a Píndaro, que declarou que ela 

era uma das moirai e a mais forte de todas; e durante os próximos dois séculos, Mas permanece a suposição inicial de que a religião 

precisa ser levada em consideração. O marxismo parece assumir desde o início que a religião é palpavelmente falsa. Como pode fazer 

isso? Mas permanece a suposição inicial de que a religião precisa ser levada em consideração. O marxismo parece assumir desde o 

início que a religião é palpavelmente falsa. Como pode fazer isso? 

A resposta para isso está no materialismo de Marx. Visto que a matéria é a realidade primária, a possibilidade da existência de um 

deus ou de deuses está excluída. Isso leva a duas questões: o que está envolvido no materialismo de Marx? E em que tipo de deus a 

crença é excluída pelo materialismo? Marx herdou seu materialismo de Feuerbach; mas tudo o que Feuerbach disse foi que o ser 

precede a consciência, não o ser consciente. Essa afirmação pode ser feita por muitos crentes religiosos. A questão é sempre uma das 

naturezas do ser, não de sua prioridade. Por "ser", Marx e Feuerbach significam "tudo o que é" e a afirmação da primazia do ser 

torna-se materialismo apenas por causa da crença adicional de que tudo o que é uma organização mais ou menos complicada de 

átomos. Engels usa a fórmula "explicações religiosas de qualquer evento são excluídas”. Isso nos leva imediatamente à resposta à 

nossa segunda pergunta. A religião é concebida pelo marxista como oferecendo explicações de fenômenos que são alternativas à 

explicação científica. A ciência explica em termos de uma causação deste mundo, a religião em termos de uma causação de outro 
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mundo. Assim, a religião só é eliminada pela crítica marxista se for verdade que o caráter essencial da religião é o outro mundo, sua 

pretensão essencial de explicar os fenômenos e sua função essencial de compensar a impotência humana e mascarar a exploração 

humana. Devemos examinar esta tese agora. explicações religiosas de qualquer evento são excluídas. Isso nos leva imediatamente à 

resposta à nossa segunda pergunta. A religião é concebida pelo marxista como oferecendo explicações de fenômenos que são 

alternativas à explicação científica. A ciência explica em termos de uma causação deste mundo, a religião em termos de uma 

causação de outro mundo. Assim, a religião só é eliminada pela crítica marxista se for verdade que o caráter essencial da religião é o 

outro mundo, sua pretensão essencial de explicar os fenômenos e sua função essencial de compensar a impotência humana e mascarar 

a exploração humana. Devemos examinar esta tese agora. A religião é concebida pelo marxista como oferecendo explicações de 

fenômenos que são alternativas à explicação científica. A ciência explica em termos de uma causação deste mundo, a religião em 

termos de uma causação de outro mundo. Assim, a religião só é eliminada pela crítica marxista se for verdade que o caráter essencial 

da religião é o outro mundo, sua pretensão essencial de explicar os fenômenos e sua função essencial de compensar a impotência 

humana e mascarar a exploração humana. Devemos examinar esta tese agora. A religião é concebida pelo marxista como oferecendo 

explicações de fenômenos que são alternativas à explicação científica. A ciência explica em termos de uma causação deste mundo, a 

religião em termos de uma causação de outro mundo. Assim, a religião só é eliminada pela crítica marxista se for verdade  que o 

caráter essencial da religião é o outro mundo, sua pretensão essencial de explicar os fenômenos e sua função essencial de compensar a 

impotência humana e mascarar a exploração humana. Devemos examinar esta tese agora e sua função essencial para compensar a 

impotência humana e para mascarar a exploração humana.  

Deve-se admitir que a crítica marxista é válida para grande parte da religião e, em particular, para grande parte da religião do século 

XIX. A doutrina dos tratários, por exemplo, ajuda a ilustrar a crítica. De forma bastante suspeita, as doutrinas do sacerdócio e da 

sucessão apostólica foram redescobertas pelos anglicanos exatamente na época em que o estado estava começando a negar em sua 

prática qualquer diferença real entre o inconformismo e a Igreja da Inglaterra. A alta qualidade de igreja substituiu a eminência social 

como a marca do anglicano convicto. As disciplinas ascéticas que os Tractários recomendavam eram de um tipo possível apenas para 

uma classe de lazer; suas doutrinas sacramentais eram irrelevantes em uma sociedade industrial. FD Maurice escreveu sobre sua visão 

do batismo em 1838: "Onde está o ministro de Cristo em Londres, Birmingham ou Manchester, a quem tal doutrina, nutrida de 

coração e interiormente, não levaria à loucura? Ele é enviado para pregar o Evangelho. Qual Evangelho? De todos os milhares a quem 

ele se dirige, ele não pode se aventurar a acreditar que há dez que, no sentido do Dr. Pusey, mantêm sua pureza batismal. Tudo o que 

ele pode fazer, portanto, é dizer a criaturas miseráveis, que passam dezoito horas das vinte e quatro em fábricas fechadas e árdua 

labuta, corrompendo e sendo corrompidas, que se gastarem as seis restantes em oração, ele não precisa adicionar jejum. 

possivelmente pode ser salvo. Como podemos insultar a Deus e atormentar o homem com tal zombaria? ”Havia um outro lado na 

doutrina dos tratários; mas muito do que eles e os clérigos de todas as convicções ensinaram foi e continua sendo verdade. No 

entanto, se é este lado da crítica marxista que dominou as atitudes marxistas em relação à religião na prática na maioria das vezes e 

lugares, também persistiu no marxismo uma ênfase bastante diferente na religião como não apenas "o ópio do povo" e "o suspiro da 

criatura oprimida ", mas também" o coração de um mundo sem coração. (Contribuição para a crítica da filosofia do direito de Hegel); 

nem é surpreendente quando nos lembramos de outro aspecto das falhas de previsão do marxismo. Marx via a religião como tendo o 

presente e o futuro em contraste com o papel totalmente reacionário da massa, porque ele presumia que uma visão de mundo 

completamente secular não poderia deixar de ser adotada pela classe trabalhadora, muito menos por intelectuais progressistas. Tanto 

Marx quanto Engels presumiam que a argumentação intelectual contra a religião fora apresentada pelos materialistas e céticos do 

século XVIII. Na medida em que seus argumentos ainda não conseguiam convencer, era porque a religião não era uma questão de 

intelecto, mas de necessidades sociais. Se os fatores sociais que produziram essas necessidades fossem removidos pela transformação 

da estrutura da sociedade, então a religião se tornaria sem função e definharia. Na verdade, Marx e Engels acreditavam que isso já 

estava acontecendo. Eles consideravam os ingleses peculiarmente atrasados, mas Engels, que os censurava por seu apego insular à 

religião, acreditava que na década de 1850 as influências continentais de tipo cético e ateísta estavam afetando até mesmo as classes 

médias respeitáveis. O ceticismo, como ele disse, veio junto com o óleo de salada. A classe trabalhadora inglesa que Engels via muito 

mais longe no caminho para a secularização completa. Já em 1844 ele havia previsto a vitória da descrença como praticamente 

consumada. No entanto, em dois aspectos importantes ele estava errado. 

O primeiro e menos importante diz respeito à história real da secularização; foi mais lento e menos eficaz na Inglaterra do que Engels 

previu. A Igreja Católica, por exemplo, na Inglaterra como em outros lugares, manteve a lealdade de alguns setores da classe 

trabalhadora industrial. Mas o mais importante é um segundo tipo de erro bastante diferente. Pois a secularização não resultou, como 

observei nos parágrafos iniciais deste livro, nas classes trabalhadoras ou mesmo em qualquer outro grupo social como um grupo, 

adquirindo um novo e mais racional conjunto de crenças sobre a natureza do homem e do mundo. Em vez disso, os homens foram 

privados de qualquer visão geral e, nessa medida, foram privados de uma possível fonte de compreensão e de ação. Assim, pelo 

menos no que diz respeito às sociedades industriais avançadas, fora daquelas sociedades onde o marxismo é propagado pelo estado, 

as condições que são hostis à religião parecem ser hostis ao marxismo também. Exceções aparentes a isso parecem de fato ser apenas 

aparentes. A lealdade marxista nominal de uma grande parte da classe trabalhadora francesa, por exemplo, é apenas o conteúdo 

atenuado do velho secularismo radical em uma nova roupagem; e, à medida que a sociedade francesa se desenvolve tecnológica e 

tecnocraticamente, ela também sofre erosão. 

Em tal situação, os adeptos e simpatizantes do marxismo não têm sido naturalmente mais aptos a notar semelhanças entre o marxismo 

e o cristianismo exatamente do tipo que me preocupa. A insensibilidade a eles, em geral, foi exibida apenas pelos críticos hostis do 

marxismo. Marx e Engels proclamaram há muito tempo Thomas Münzer como um ancestral espiritual; e os marxistas modernos 

escreveram vários estudos simpáticos à religião milenar. É estranho, então, que as semelhanças entre o marxismo revolucionário e tais 

religiões tenham sido notadas por alguns críticos como um fato necessariamente desacreditante. O caráter insatisfatório de tais 

discussões se deve em parte às suposições liberais e seculares não examinadas dos críticos. Também é, no entanto, 

Tanto o marxismo quanto o cristianismo resgatam vidas individuais da insignificância da finitude (para usar uma expressão 

hegeliana), mostrando ao indivíduo que ele tem ou pode ter algum papel em um drama histórico mundial. A metáfora dramática não 

deixa de ser importante aqui. Marx, no 18 de Brumário de Luís Bonaparte, viu a função da ideologia nas revoluções passadas como 

fornecendo uma estrutura dramática que os próprios eventos teriam de outra forma. Mas a revolução do século XIX foi, em suas 
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palavras, "tirar sua poesia do futuro". Nenhum dramaturgo, mas a própria história, agora é necessária. O cristianismo não pode 

prescindir da noção de que os homens participam de um drama cósmico. A liturgia é a reconstituição dessa noção. 

O processo pelo qual eles são transportados não pode ser entendido separadamente de toda aquela regressão do marxismo que discuti 

no capítulo anterior e que teve origem na deificação do Partido ou da história ou de ambos. Esse ressurgimento de entidades ideais na 

história do marxismo torna inteligíveis aqueles fenômenos superficiais do marxismo que são tão obviamente religiosos que se tornou 

banal comentá-los. A preservação cultual do corpo de Lenin é um exemplo notável. Ainda óbvio, mas de muito maior significado, é o 

tratamento dos desvios de crença. É claro que alguém que foi marxista pode alterar suas crenças em algum ponto de tal maneira  que a 

ação comum com seus antigos camaradas se torna impossível; mas tem sido frequentemente o caso em movimentos marxistas que o 

consentimento comum é necessário para crenças que não envolvem ação imediata ou ação em um futuro previsível, e no que diz 

respeito às previsões rivais, tem havido poucas tentativas dos marxistas de concordar em um forma pela qual suas diferenças podem 

ser resolvidas e o resultado esperado. A uniformidade de credo, como na religião, muitas vezes parece ser valorizada pelos marxistas 

por si mesma. A disciplina do economista soviético Varga por sua visão da Europa do pós-guerra é o tipo de caso que tenho em 

mente. Este exemplo também sublinha o fato de que o fracasso do marxismo em se libertar de sua herança religiosa tornou mais fácil 

para os marxistas elaborarem um conceito de ciência completamente diferente do de Marx e Engels. Ambos tinham o tipo de interesse 

pelo progresso da ciência que não era incomum em sua época. Os próprios escritos de Engels sobre ciência são de valor 

extremamente duvidoso. Mas é justo dizer que ele aceitou as ciências naturais como uma atividade contínua com seus próprios 

padrões e métodos. A noção de que poderia haver uma ciência peculiarmente marxista em oposição à "ciência burguesa" é estranha 

ao seu pensamento. As raízes dessa noção stalinista residem no conceito religioso de crenças sobre o mundo, não tendo que derivar 

sua validade dos fatos observados Os experimentos fraudulentos de Lysenko são a contrapartida daqueles casos fraudulentos de choro 

milagroso ou estátuas sangrentas que os bolcheviques em uma época tão deliciados em expor em suas exibições anti-Deus. Mas é 

justo dizer que ele aceitou as ciências naturais como uma atividade contínua com seus próprios padrões e métodos. A noção de que 

poderia haver uma ciência peculiarmente marxista em oposição à "ciência burguesa" é estranha ao seu pensamento. As raízes dessa 

noção stalinista residem no conceito religioso de crenças sobre o mundo, não tendo que derivar sua validade dos fatos observados Os 

experimentos fraudulentos de Lysenko são a contrapartida daqueles casos fraudulentos de choro milagroso ou estátuas sangrentas que 

os bolcheviques em uma época tão deliciados em expor em suas exibições anti-Deus. Mas muita atenção a esses fenômenos 

relativamente superficiais pode ser enganosa; eles pertencem à corrupção do marxismo, e se o marxismo é corruptível, este é, como 

os próprios marxistas deveriam ter bem entendido, um destino possível de qualquer doutrina que funcione como expressão de forças 

sociais. Os cristãos que fazem uso desse tipo de argumento para criticar o marxismo como um todo devem lembrar que é 

precisamente o que o marxismo tem em comum com o cristianismo que o torna tão particularmente vulnerável. Os liberais que 

produzem esse tipo de crítica muitas vezes desejam ignorar a crítica marxista do liberalismo. Tanto os liberais quanto os cristãos estão 

muito propensos a esquecer que o marxismo é a única doutrina sistemática no mundo moderno que foi capaz de traduzir em um grau 

importante as esperanças que os homens uma vez expressaram, e não podia deixar de se expressar em termos religiosos, no projeto 

secular de compreender as sociedades e as expressões da possibilidade humana e da história como um meio de libertar o presente dos 

fardos do passado e, assim, construir o futuro. O liberalismo, ao contrário, simplesmente abandona a virtude da esperança. Para os 

liberais, o futuro se tornou o presente ampliado. O cristianismo permanece irremediavelmente ligado a um conteúdo social que 

deveria rejeitar. O marxismo, como fenômeno historicamente corporificado, pode ter sido deformado em uma grande variedade de 

maneiras. Mas o projeto marxista continua sendo o único que temos para restabelecer a esperança como virtude social. O liberalismo, 

ao contrário, simplesmente abandona a virtude da esperança. Para os liberais, o futuro se tornou o presente ampliado. O cristianismo 

permanece irremediavelmente ligado a um conteúdo social que deveria rejeitar. O marxismo, como fenômeno historicamente 

corporificado, pode ter sido deformado em uma grande variedade de maneiras. Mas o projeto marxista continua sendo o único que 

temos para restabelecer a esperança como virtude social. O liberalismo, ao contrário, simplesmente abandona a virtude da esperança. 

Para os liberais, o futuro se tornou o presente ampliado. O cristianismo permanece irremediavelmente ligado a um conteúdo social 

que deveria rejeitar. O marxismo, como fenômeno historicamente corporificado, pode ter sido deformado em uma grande variedade 

de maneiras. Mas o projeto marxista continua sendo o único que temos para restabelecer a esperança como virtude social. 
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VIII 

Três perspectivas sobre o marxismo 

O marxismo pode ser visto de pelo menos três maneiras distintas por um membro de uma sociedade ocidental moderna: como 

substancialmente verdadeiro e, portanto, a ser seguido; como substancialmente falso e, portanto, a ser contestado e combatido; ou 

como uma doutrina à qual não podemos aderir porque há verdades que ela não pode acomodar, mas também uma doutrina que não 

podemos descartar inteiramente porque incorpora verdades inseparáveis de sua conexão com as formulações teóricas gerais de Marx. 

Este último ponto deve necessariamente permanecer obscuro até que tenha sido exposto com alguma extensão; mas vale a pena 

observar mesmo agora que, se estiver correto, pode pelo menos em parte explicar por que alguns pensadores que estão, ou claramente 

deveriam estar, cientes das verdades que o marxismo não pode reconhecer consistentemente, optam por ignorar essas verdades, e por 

que alguns pensadores que declararam e para sua própria satisfação demonstraram que o marxismo é claramente falso, mas sentem a 

necessidade de reiterar suas demonstrações em circunstâncias que sugerem fortemente que não são outras pessoas que eles estão 

tentando convencer. Nenhuma doutrina moderna foi refutada e continua a ser refutada com tanta frequência quanto o marxismo foi e 

é, e as explicações desse fato em termos da psicopatologia dos indivíduos envolvidos são tão especulativas e infundadas quanto essas 

explicações costumam ser. 

Aqueles que desejam insistir que o marxismo é substancialmente verdadeiro se deparam com duas grandes dificuldades: a impotência 

da teoria econômica marxista (em contraste com a vasta habilidade analítica da obra de Marx como historiador econômico e como 

historiador da teoria econômica) e o destino de As previsões de Marx. O primeiro eles geralmente ignoram; os últimos geralmente se 

confrontam com uma de duas estratégias, normalmente alternativas exclusivas, mas às vezes combinadas. O primeiro deles se 

originou com Mehring; consiste na afirmação de que Marx e Engels, embora substancialmente certos sobre a sequência de eventos 

que viriam, estavam errados sobre a escala de tempo. Até depois de 1945, essa manobra talvez tivesse alguma plausibilidade por si só. 

Uma profunda incapacidade de distribuir para consumo o que produziu, e uma incapacidade relacionada de fornecer continuamente o 

investimento crescente de que precisava para sua própria expansão continuou a caracterizar os padrões desiguais de crescimento 

capitalista. Mesmo assim, a contrapartida nas previsões de Marx para o crescimento da crise capitalista, ou seja, o crescimento de uma 

classe trabalhadora revolucionária, não havia ocorrido. E isso, pelo menos, teve que ser explicado por hipóteses suplementares. A 

hipótese suplementar que tendia a dominar os movimentos marxistas era que setores da classe trabalhadora haviam sido comprados ao 

receber uma parte da prosperidade das classes proprietárias e que, em conseqüência, a classe trabalhadora fora privada de sua 

liderança revolucionária natural. A prevalência dessas hipóteses entre os marxistas e o acréscimo a elas da doutrina de que a 

corrupção doutrinária, não apenas entre os socialistas reformistas, mas também entre os revolucionários declarados, a crise de 

liderança intensificou e ajudou a cegar os marxistas para dois fatos-chave. A primeira delas era que a classe trabalhadora e não apenas 

sua direção era reformista ou apolítica, exceto nas situações mais excepcionais, não tanto por causa das inadequações de sua direção 

sindical e política, mas por causa de todo o seu hábito de vida. Esse hábito de vida foi sustentado e mudado por um aumento no 

padrão de vida da classe trabalhadora, que por sua vez dependia do crescimento contínuo, embora desigual, das economias 

capitalistas. Quando, no início da década de 1930, Trotsky foi confrontado com os fatos desse crescimento pelo economista marxista 

Fritz Sternberg, ele observou que recentemente não tivera tempo para estudar as estatísticas; que da verdade ou falsidade das 

declarações envolvidas, muitas outras coisas com as quais ele estava comprometido dependiam de que ele não parecia ter notado. 

Tampouco essa atitude se restringiu a Trotsky, que seleciono aqui como o mais honesto, perspicaz e inteligente dos marxistas pós-

1930. 

Mas se a necessidade de elaborar a análise de Marx pelo acréscimo de hipóteses suplementares, que explicavam por que os fatos  não 

eram como suas previsões sugeriam, já era fortemente sentida no período de 1900 a 1945, obviamente tornou-se mais aguda no 

período período do pós-guerra em que a capacidade do capitalismo de inovar para manter seu equilíbrio e sua expansão era de um tipo 

radicalmente novo. A intervenção do Estado, o planejamento do mercado, a criação de novas relações entre o Estado e as grandes 

corporações, a gestão do fluxo de crédito nasceram no período anterior; mas o reconhecimento político e social da necessidade de 

uma gestão autoconsciente da economia como um todo tornou obsoleta a noção de capitalismo como essencialmente uma forma de 

economia não planejada à qual a intervenção do Estado era estranha, exceto em casos marginais. Conseqüentemente, não só a crise 

futura do capitalismo teve que ser adiada para aqueles que desejavam manter a substância da visão marxista clássica, mas também 

teve que haver explicações adicionais por que, na nova situação, o capitalismo ainda está sujeito à crise na mesma. sentir como antes. 

Os mesmos fatos do desenvolvimento capitalista são também um constrangimento para aqueles que empreendem uma manobra bem 

diferente em relação às previsões de Marx: Aqueles que tratam sua predição mais ousada de todas, a relativa à transição para o 

socialismo, como tendo se concretizado na União Soviética e outros países do bloco do Leste Europeu. Mas o único critério pelo qual 

esses países poderiam ser chamados de socialistas é aquele segundo o qual um país é socialista se e somente se os meios de produção 

forem propriedade do Estado. Esse critério de socialismo só era plausível quando o capitalismo se definia em termos da noção de um 

mercado não planejado e, mesmo então, a propriedade estatal nunca foi considerada mais do que uma pré-condição do socialismo. 

Pois se o estado possui os meios de produção, a questão vital passa a ser: quem é o dono do estado? Marx imaginou um estado 

socialista como necessariamente mais democrático (em um sentido muito claro de "democrático") do que qualquer estado burguês. 

Em contraste, esses pretensos marxistas posteriores são forçados a permitir que uma economia socialista pode coexistir com um poder 

político monopolizado por uma pequena elite. 

Todos esses são pontos familiares, até mesmo excessivamente familiares. O que é menos familiar: aqueles que adotam esses pontos 

tornaram-se caracteristicamente incapazes de oferecer qualquer explicação de suas razões para adotar a lealdade moral e política que 

eles fazem. Por que isso acontece ficará mais claro se deixarmos de considerar a questão teórica do que aconteceu com as previsões 

de Marx para a questão prática do que é ou poderia consistir ser um marxista, hoje em dia, no mundo ocidental, e compará-lo com o 

que suas teorias destinadas a Marx. Pois a teoria de Marx deveria informar e dirigir as atividades de um partido e de uma classe que 

haviam surgido por meio de agências sociais que só poderiam ser compreendidas por sua teoria. A teoria deveria dar visão e articular 

uma definição explícita às posturas políticas e morais impostas aos indivíduos em conseqüência das posições que ocupam no sistema 

social. A teoria não é precisamente um conjunto de opiniões que os indivíduos podem ou não escolher adotar. Mas é exatamente isso 

que o marxismo se tornou: um conjunto de "visões" que não mantêm nenhum tipo de relação orgânica com o papel ou identidade 
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social de um indivíduo, muito menos com sua posição real na estrutura de classes. E, ao se tornar assim, o marxismo foi "praticado" 

precisamente da mesma maneira como as crenças religiosas são praticadas nas sociedades secularizadas modernas. Assim como a 

religião se torna um talismã auxiliar privado para o indivíduo, ajudando-o a se orientar para o mundo cotidiano, o marxismo 

frequentemente o faz. Hegel disse que ler o jornal tornou-se para o homem moderno o equivalente e o substituto da prática da oração 

matinal. E, para o intelectual radical moderno, sustentar pontos de vista marxistas muitas vezes significa um certo tipo de leitura do 

jornal, assim como sustentar certos pontos de vista teológicos significa um certo tipo de prática de oração. Por que isso seria assim 

ficará mais claro se deixarmos de considerar aqueles que afirmam a verdade substancial do marxismo para considerar aqueles que 

afirmam sua falsidade substancial. 

Há muito tempo existem amplos motivos para a rejeição desta ou daquela parte do marxismo; o que é interessante, entretanto, é a 

maneira como a rejeição do marxismo normalmente acarreta a rejeição da possibilidade de construir qualquer visão de mundo que 

possua as dimensões do marxismo. Não são apenas as atitudes morais de Marx, ou a análise da história passada, ou as previsões sobre 

o futuro abandonadas; assim como a possibilidade de qualquer doutrina que conecte atitudes morais, crenças sobre o passado e 

crenças na possibilidade futura. O ponto central dessa rejeição é a crença liberal de que os fatos são uma coisa, os valores são outra e 

que os dois reinos são logicamente independentes um do outro. Essa crença sustenta a rejeição liberal do Cristianismo, bem como a 

rejeição liberal do marxismo. Para o liberal, o indivíduo, sendo a fonte de todo valor, legisla necessariamente para si mesmo em 

questões de valor; sua autonomia só é preservada se ele for considerado como escolhendo seus próprios princípios últimos, sem ser 

restringido por qualquer consideração externa. Mas, tanto para o marxismo quanto para o cristianismo, apenas a resposta às perguntas 

sobre o caráter da natureza e da sociedade pode fornecer a base para uma resposta à pergunta: '' Mas como devo viver? "Pois a 

natureza do mundo é tal que na descoberta a ordem das coisas, também descubro minha própria natureza e aqueles fins que seres 

como eu devem perseguir se não quisermos ser frustrados de certas maneiras previsíveis. O conhecimento da natureza e da sociedade 

é, portanto, o principal determinante da ação. Voltarei agora para considere a alternativa liberal a esta doutrina. 

O mesmo processo de privatização está em ação aqui como no caso dos adeptos do marxismo. A trivialidade do marxismo sustentado 

apenas como um conjunto de opiniões morais privadas é em parte o resultado do status concedido a todas as opiniões morais privadas 

em uma sociedade liberal. O que quero dizer aqui pode ser esclarecido considerando a fraqueza da posição daqueles marxistas que, de 

tempos em tempos, romperam seus laços com o movimento comunista por motivos morais. Considere a repulsa moral que foi sentida 

sobre a intervenção soviética na Hungria ou o pacto Hitler-Stalin ou sobre episódios como a entrega à Gestapo pelo governo russo em 

1940 de quase cem comunistas austríacos, alemães e húngaros. Um comunista que rompeu com seu partido por causa de tal ação, e 

quem o fez não apenas porque achava que tais ações eram imprudentes do ponto de vista comunista, mas porque acreditava que eram 

erradas, era e é particularmente vulnerável às perguntas: "O que você quer dizer com 'errado'?" e "Como você justifica a crença de que 

alguma ação é errada?" A estrutura moral dentro da qual operam os membros de sua própria sociedade parece oferecer-lhe apenas 

duas alternativas. Ele pode escolher adotar uma atitude utilitarista e dizer que as ações em questão aumentam a quantidade de dor e 

infelicidade no mundo e diminuem a quantidade de felicidade. Ele então será desafiado por seus antigos camaradas quanto a se de fato 

os efeitos de longo prazo dessas ações não aumentarão a quantidade de felicidade e diminuirão a quantidade de dor e infelicidade a 

um ponto que superará o sofrimento causado a curto prazo. Enquanto o ex-comunista permanecer um utilitarista, sua única resposta 

disponível a essa réplica é argumentar quanto aos fatos. Mas, se for esse o caso, não há diferença moral entre ele e seus ex-

companheiros, mas apenas uma quanto aos fatos. (Do lado comunista ortodoxo, é claro, um fenômeno que já observei também 

aparece: o de atribuir valor moral à crença de que os fatos são de um certo tipo. 

Suponha, então, que em vez de atacar as ações de seus antigos camaradas por motivos utilitários, o ex-comunista tente invocar certos 

princípios absolutos e obrigatórios. Ou seja, ele afirma que certos tipos de ação simplesmente não devem ser clonados e que outros 

tipos de ação devem ser realizados, quaisquer que sejam as consequências previsíveis. Então, pode ser perguntado a ele por que ele 

adota esses princípios em vez de outros, e que tipo de autoridade esses princípios têm sobre nós. Ele descobrirá entre os filósofos 

morais anglo-saxões e seus contemporâneos continentais a visão de que tais princípios são e devem ser escolhidos pelo agente moral 

individual. Qualquer que seja a autoridade que esses princípios tenham sobre mim, eles só têm porque decidi dar a eles. Mas, se for 

assim, que razão os outros podem ter para ficarem impressionados ou movidos por quaisquer avaliações morais, a menos que eles 

tenham feito acidentalmente a mesma escolha dos princípios últimos? E neste último caso, o que eles são movidos não é o meu 

julgamento, mas o deles. Assim, o custo de se afastar da estrutura do utilitário público parece ser a privacidade moral e o solipsismo 

moral. Na verdade, o ex-comunista é obrigado a perguntar de que maneira o liberalismo contemporâneo ofereceu qualquer alternativa 

moral à moralidade do comunismo. Esta questão torna-se ainda mais premente se voltarmos da história dos partidos comunistas 

ortodoxos, seja em suas fases stalinista, khrushchevista ou maoísta, onde uma enorme quantidade de ação imoral gratuita ocorreu, 

para a história de, por exemplo, 

Em Sua Moral e Nossa, Trotsky levantou essa mesma questão. Ele negou que todo e qualquer tipo de ação seja permissível em 

algumas circunstâncias para um marxista. Mas ele o fez precisamente e apenas porque argumentou que os fins do comunismo só 

podem ser alcançados pelo uso de alguns meios e não de outros. Por esta razão, a traição aos próprios camaradas está excluída. Assim, 

Trotsky também recai no utilitarismo e transforma sua dissidência moral do stalinismo em uma discordância sobre quais são de fato as 

consequências próximas e remotas de certos tipos de ação. No entanto, a versão de Trotsky do argumento utilitarista levanta mais 

agudamente do que qualquer outra as questões que exibem as principais falhas do utilitarismo. Estes são duplos. Por um lado, há a 

questão do que deve ser considerado benéfico ou prejudicial, como constituindo felicidade ou seu oposto. Para "felicidade", como 

usam os utilitaristas, é um termo geral que abrange tudo o que é bom para os homens. Mas os bens que o homem busca são, de fato, 

diversos, heterogêneos e conflitantes; portanto, precisamos de algum critério que nos permita selecionar entre os objetivos possíveis. 

Que bem e de quem devemos buscar? Bentham foi capaz de acreditar que poderia responder a essa pergunta porque pensava que era 

capaz de fornecer um critério quantitativo, de modo que pudéssemos dizer quanto prazer uma determinada atividade ou experiência 

envolvia. Mas essa crença de que os bens humanos podem ser comparados uns com os outros por meio de alguma escala quantitativa 

é a crença de que os bens humanos podem ser avaliados de uma forma análoga àquela pela qual as mercadorias têm um valor 

monetário. Justamente por essa razão, Marx via Bentham como um filósofo com a mente de um pequeno lojista. Ninguém estava mais 

consciente do que Marx da existência de conjuntos de bens rivais e incompatíveis; na verdade, isso é para ele uma contrapartida 

necessária à existência de classes com interesses conflitantes. 
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A segunda grande incoerência do utilitarismo está intimamente relacionada com a primeira. Se uma vez nos separamos da ilusão 

benthamita de que a felicidade ou o prazer consiste em dividir certas sensações pela metade, então é claro que temos que distinguir 

entre as atividades que são realizadas apenas como um meio para outra coisa e aquelas atividades que são valem a pena em si 

mesmos. Uma doutrina como o marxismo, que coloca seus objetivos políticos e morais no futuro, não é por isso retardada em ver  a 

possibilidade de viver como os homens devem viver como realizável, mesmo que apenas para alguns homens e de forma parcial e 

deformada, no presente. É claro que Marx viu isso, e é igualmente claro que a atenção utilitarista às consequências, e não às  próprias 

ações, pode levar a uma avaliação contínua do presente apenas quando leva a algum futuro. As críticas originais de Marx à alienação 

e à sociedade de classes baseiam-se na noção de homem não alienado que fornece um padrão pelo qual o presente é julgado e 

considerado deficiente. Mas, embora a derrota final da alienação possa estar no futuro, é possível superar em maior ou menor grau a 

distorção da própria vida no presente. É totalmente falso que os próprios julgamentos de Marx fossem direcionados apenas às 

consequências futuras das ações presentes. Marx condenou e odiou a ascensão do servilismo pelo que era essa qualidade em um 

homem, não apenas por seus efeitos; e ele admirava e elogiava as virtudes heróicas da Comuna de Paris, a despeito do fato de 

considerar sua conduta de seus negócios mal calculada no que se referia às consequências futuras. Se Marx, então, nem na teoria nem 

na prática era um utilitarista, como o utilitarismo passou a dominar o movimento marxista? 

Fê-lo devido ao modo como o marxismo foi superado e assimilado aos modos de pensamento da própria sociedade da qual procurava 

ser uma crítica. Podemos distinguir dois estágios relevantes nesta assimilação. Em primeiro lugar, há o pretenso descarte da herança 

hegeliana do marxismo e, com isso, a perda daquela visão particular da natureza humana da qual dependia a crítica moral de Marx. 

Então há, em conseqüência, o estágio em que se torna uma vergonha perguntar por que um homem deve se tornar um socialista 

revolucionário, ou mesmo um socialista. Esse constrangimento é demonstrado de forma impressionante na conversa entre Bernstein e 

Kautsky sobre a moral. Por ver que a realização dos objetivos socialistas não proporcionava mais motivação adequada para os 

socialistas (já que acreditava que esses objetivos eram provavelmente inatingíveis), Bernstein recorreu a um apelo aos imperativos 

morais kantianos derivados de uma lei moral objetiva e atemporal. Ao fazer isso, é claro, ele rompeu com o marxismo com ainda mais 

certeza do que fizera ao rejeitar as previsões de Marx sobre a queda do capitalismo. Pois Marx tinha visto a crença em tal lei moral 

como parte da falsa consciência do homem alienado, e ele argumentou que a função de tais crenças era esconder o fato de sistemas de 

valores mutantes e conflitantes. Mas, embora Kautsky não tivesse dificuldade em criticar as visões morais de Bernstein, a crueza e o 

vazio de sua própria, que se revelaram nada mais do que mais uma versão do utilitarismo, 

Já disse o suficiente para preparar o caminho para a afirmação de uma terceira possibilidade, que sugeri anteriormente existir além das 

possibilidades de simplesmente aceitar ou simplesmente rejeitar o marxismo. Minhas críticas àqueles que aceitam o marxismo 

ortodoxo têm sido factuais e morais; minhas críticas aos que o rejeitam é que o que eles aceitam em troca do marxismo como um 

modo de vida em uma sociedade liberal secularizada acaba sendo a mesma perspectiva moral que pertencia a ela quando eram 

marxistas. Mas também sugeri que isso ocorreu porque, com o tempo, o marxismo assumiu a cor moral de seu entorno e que em Marx 

podemos perceber, pelo menos em esboço, a forma de uma visão diferente. Mas também ficou claro que essa visão moral não pode 

ser separada da visão da natureza humana e da sociedade da qual faz parte. 

A sociedade burguesa do século XIX articulava-se em termos de conceitos e crenças que, embora assumissem formas teóricas 

diversas, faziam parte do aparelho do liberalismo secular. O liberalismo é o espelho teórico no qual o século XIX foi capaz de ver sua 

própria face; e assim como as estruturas sociais do século XIX dependem da divisão e compartimentação, a teoria liberal desenvolve 

de forma semelhante uma visão do mundo dividido e compartimentado. A mais fundamental das distinções inerentes ao liberalismo é 

aquela entre o político e o econômico. Assim como em sua prática social real, o objetivo da burguesia é puramente negativo, relação 

não intervencionista entre o estado estreitamente concebido como um dispositivo para proteger o cidadão da invasão estrangeira e 

desordem interna e para defender a santidade do contrato e a economia do mercado livre, então na teoria política liberal é considerado 

possível divorciar-se de um homem status político de seu status econômico. Assim, o liberalismo pode combinar em si mesmo um 

impulso em direção a ideais de igualdade política com uma real promoção da desigualdade econômica. E assim como o político é 

separado do econômico, a moralidade também tende a se tornar um reino à parte, um reino preocupado com as relações privadas. 

Ocorre a ruptura que EM Forster notou entre o mundo privado de uma cultura pessoal e o mundo público dos telegramas e da raiva. 

Marx é em primeira instância um crítico do liberalismo e da sociedade burguesa em seus próprios termos. Ele aborda a sociedade 

burguesa não como um crítico externo, mas como alguém que tenta mostrar primeiro a incoerência e a falsidade da descrição que a 

sociedade burguesa dá de si mesma na forma da teoria liberal e, em segundo lugar, como a teoria e as formas sociais contêm dentro de 

si as sementes de sua própria transcendência. Marx, como crítico da sociedade burguesa, pode ser contrastado de maneira útil tanto 

com Carlyle quanto com Ruskin. Os males do capitalismo inicial, contra o qual Marx e Engels se revoltaram, são caracterizados em 

termos notavelmente semelhantes aos de Carlyle. Mas o moralismo de Carlyle, suas invocações do dever, devem ter parecido para 

eles uma tentativa de invocar exatamente o tipo de categoria vazia e formal com a qual as classes dominantes se sentiam mais à 

vontade. Ruskin está muito mais próximo de Marx e Engels em seu desejo de fechar a lacuna entre o industrial e o estético. Mas Marx 

via, ao contrário de Carlyle e Ruskin, os aspectos tanto libertadores quanto frustrantes de uma economia e sociedade capitali stas. 

Quando Ruskin viu nas formas e efeitos da divisão do trabalho característicos de uma economia capitalista apenas o que era frustrante 

e distorcedor, Marx viu também os concomitantes necessários de um desenvolvimento da indústria do tipo que por si só poderia 

fornecer a base para uma política e democracia econômica. 

Em sua economia, Marx é o aluno de Ricardo e suas verdadeiras inovações não estão tanto dentro da economia quanto na recusa de 

permitir que as categorias da economia se interponham entre nós e o funcionamento real dos sistemas sociais. Não é surpreendente 

que os sociólogos tenham sido capazes de aprender muito mais com Marx do que os economistas. Podemos caracterizar a relação de 

Marx com Ricardo e Adam Smith da seguinte maneira: Eles, permanecendo dentro de categorias estritamente econômicas e vendo a 

sociedade como um sistema econômico total, imaginavam as diferentes classes da sociedade como diferenciadas por função, cada 

uma desempenhando sua parte cooperativa na produção um resultado comum. Marx insiste em ver as classes não em termos de seu 

papel em um esquematismo teórico, mas como realidades sociais, como coleções de seres humanos cujas intenções derivam não 

apenas do papel que um sistema econômico lhes atribui, mas de sua natureza humana total. Partindo dessa premissa, Marx vê o 

conflito de classes, e não a cooperação de classes, como endêmico no capitalismo. Assim, a análise de classe de Marx surge de sua 
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recusa em separar o homem político ou o homem econômico do homem social, e sua conseqüente capacidade de identificar os 

conflitos de interesse que a autodescrição incorporou nas formas sociais burguesas e na teoria liberal observada pelos usos da 

linguagem que tornaram o A existência de um interesse comum predominante aparece como uma necessidade do pensamento, 

independente de realidades sociais contingentes. Na reificação do liberalismo de categorias puramente econômicas, Marx viu a 

contrapartida para a sociedade burguesa daquelas reificações que, na sociedade anterior, assumiam uma forma religiosa, onde a 

necessidade divina parecia governar o destino dos gregos antigos. Ou a predestinação divina dos calvinistas dos séculos dezesseis e 

dezessete, as leis de ferro impessoais da economia pareciam governar o destino dos empregadores e trabalhadores do século 

dezenove. A desmitologização dessa doutrina por Marx parece ter sido considerada por alguns marxistas posteriores como tendo nos 

livrado desse tipo de reificação de uma vez por todas; mas meu argumento aqui é que o próprio marxismo foi muitas vezes 

remitologizado. Originalmente uma doutrina negativa, cética e subversiva na sociedade liberal, o marxismo adquiriu, ao se tornar uma 

doutrina positiva, precisamente aquele tipo de apego às suas próprias categorias que já havia diagnosticado na teoria liberal como uma 

das fontes do liberalismo. s incapacidade de ver a sociedade, exceto através das lentes distorcedoras de suas próprias categorias. Além 

disso, o próprio fato de que o marxismo critica o liberalismo e a sociedade burguesa de dentro significa que o marxismo não apenas 

transcende, mas também perpetua certas categorias liberais de pensamento. 

Lukács, em History and Class Consciousness, argumentou que o materialismo histórico não poderia se eximir do tratamento que dava 

a todas as outras doutrinas. É uma verdade central do materialismo histórico que todas as teorias filosóficas de uma forma ou de outra 

trazem as marcas do período em que foram trazidas ao nascimento. Se isso for verdade, perguntou Lukács, que traços de seu período 

de origem são encontrados no próprio materialismo histórico? A parte mais importante de sua resposta diz respeito à relação entre o 

econômico e o político no esquema marxista. Para Marx, em algumas formulações posteriores e muito mais claramente para Engels e 

para Plekhanov, o político faz parte da superestrutura da sociedade, enquanto a atividade econômica constitui sua base. Uma vez que 

a base e a superestrutura estão em um externo, contingente, relação causal entre si, eles devem ser domínios separados e 

separadamente identificáveis. A versão Engels-Plekhanov do materialismo histórico deseja usar esse modelo básico superestrutural na 

análise de todas as sociedades, com o econômico como o fator universalmente determinante, mesmo que, como Engels acrescentou 

com uma nota de cautela em uma carta a Bloch, é assim "apenas em última análise". Lukács argumenta que os materialistas 

históricos, ao seguir este procedimento, estão tentando aplicar a todas as sociedades uma forma de análise que é aplicável apenas à 

sociedade burguesa clássica. Ou seja, a separação entre os O Estado e a economia de livre mercado na prática burguesa refletem-se 

não apenas nas categorias analíticas do liberalismo, mas também nas do marxismo. 

Considere, por exemplo, dois outros temas inter-relacionados. Um é o conceito de classe que Marx derivou de Adam Smith e Ricardo, 

e que ele transformou apenas parcialmente. As definições explícitas e implícitas de classe de Marx nem sempre são as mesmas, mas 

ele legou aos seus herdeiros a noção de que uma classe deve ser definida em termos de sua relação com a propriedade dos meios de 

produção. A própria noção de propriedade vale a pena examinar, mas nunca a recebe em contextos marxistas clássicos. Pois, uma vez 

que a propriedade é uma noção legal e a lei é peculiarmente apta a gerar ficções sociais, uma definição de classe social em termos de 

propriedade provavelmente levará precisamente àquela substituição do real pelo ideal que Marx condenou; assim, o ideal foi 

substituído pelo real exatamente dessa maneira nos Estados comunistas. A alegada ausência de classes, ou abordagem da falta de 

classes, nesses estados, consiste no fato de que todos os cidadãos compartilham da "propriedade" legal dos recursos produtivos. Mas 

as relações reais e muito diferentes de diferentes setores da população com o controle político, social e econômico desses recursos e 

com o processo de tomada de decisão envolvido são apenas mascaradas por esse apelo à ficção de "propriedade" com suas raízes em 

os interesses do grupo realmente governante. Se o marxismo, a esse respeito, também trai os defeitos de suas origens do século XIX, 

ele está parcialmente perdido porque, assim como foi a sutileza e a flexibilidade de Marx sobre a classe que se perdeu na noção de 

que seus sucessores assumiram, também a crueza sutileza conquistada em relação às questões de ideologia. nesses estados consiste no 

fato de que todos os cidadãos participam da "propriedade" legal dos recursos produtivos. Mas as relações reais e muito diferentes de 

diferentes setores da população com o controle político, social e econômico desses recursos e com o processo de tomada de decisão 

envolvido são apenas mascaradas por esse apelo à ficção de "propriedade" com suas raízes em os interesses do grupo realmente 

governante. Se o marxismo, a esse respeito, também trai os defeitos de suas origens do século XIX, ele está parcialmente perdido 

porque, assim como foi a sutileza e a flexibilidade de Marx sobre a classe que se perdeu na noção de que seus sucessores assumiram, 

também a crueza sutileza conquistada em relação às questões de ideologia.  

Para Marx, a ideologia de uma dada sociedade é aquela imagem de si mesma que suas formas sociais necessariamente engendram; é  a 

autoconsciência de uma sociedade, ao mesmo tempo reveladora e distorcida. Mas o marxismo pretendia ser uma anti-ideologia, um 

instrumento crítico para desmascarar tais distorções. No entanto, como os marxistas não foram capazes de ser suficientemente 

autocríticos de seus próprios esquemas conceituais, o marxismo tornou-se uma ideologia conservadora no momento em que surgiram 

formas sociais que eram inegavelmente diferentes daquelas do capitalismo clássico e que estavam preparadas para utilizar um 

vocabulário marxista para fins de autodescrição. Neste ponto, o vazio da caracterização do socialismo e do comunismo por Marx, que 

já observamos como decorrente da relutância de Marx em prescrever para outros com antecedência, tornou ainda mais fácil para a 

burocracia capitalista de estado da URSS usar uma máscara marxista. Os marxistas honestos da tradição trotskista viram claramente 

que isso envolvia a redefinição subversiva de alguns conceitos marxistas básicos. Mas, especificamente na caracterização positiva da 

burocracia, as análises marxistas têm sido notavelmente fracas. Isso não afetou apenas a análise marxista do bloco soviético; também 

enfraqueceu a compreensão do neo-capitalismo burocrático do Ocidente.  

Se até este ponto me preocupei com as fraquezas do marxismo, é em parte devido à urgência da tarefa de fornecer à sociedade 

contemporânea uma crítica à escala da crítica de Marx ao capitalismo clássico. Na verdade, argumentei neste livro que a herança de 

Marx do Cristianismo foi dupla. Por um lado, ele trouxe à terra os temas metafísicos da alienação e os usou para análises concretas e 

esclarecedoras; por outro lado, ao insistir na possibilidade de uma compreensão mais do que empirista dos fatos sociais, ele se expôs à 

possibilidade da própria reificação, a própria falsa consciência em suas próprias teorias que ele tinha visto como inseparáveis dos 

modos religiosos de pensamento. A única forma de mostrar que é possível resgatar o marxismo de seus erros, 

A necessidade de tal crítica é clara em pelo menos três pontos de vista distintos. A primeira é a do próprio marxismo, que, na ausência 

de tal crítica, gera continuamente formas degeneradas de si mesmo. Algumas dessas são as doutrinas daqueles que, por causa da 
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lacuna entre a análise marxista clássica e as realidades da sociedade contemporânea, fogem das realidades dessa sociedade para as 

terras-cuco privadas do sectarismo marxista, onde atacam moinhos de vento capitalistas com Textos marxistas em suas mãos, os Dom 

Quixotes da esquerda contemporânea. Outras formas degeneradas do marxismo são as doutrinas daqueles que, por causa dessa mesma 

lacuna, abraçam o que Lenin chamou de adoração do que é. Eles dão um novo sentido aos termos-chave da teoria marxista, igualando 

Marx aos demais. 

O segundo ponto de vista do qual tal crítica é necessária é o da ciência social contemporânea. Talcott Parsons apontou a ampla 

influência do marxismo na sociologia americana, mas essa influência foi notavelmente assistemática. Ainda assim, na tradição 

hegeliana e marxista, encontramos, como argumentei antes, um esquematismo para analisar as sociedades em termos de suas 

potencialidades para realizar certos objetivos aceitos por certos grupos, apenas ao custo de dissolver a ordem social estabelecida. Os 

recursos para a construção de uma teoria genuína incorporada na tradição marxista ainda não foram usados e nem discutidos pelos 

cientistas sociais. Mas não é apenas em prol do desenvolvimento interno das ciências sociais que essa falha deve ser lamentada. Toda 

a tentativa marxista de conceber as sociedades do ponto de vista de sua abertura ao futuro, das possibilidades de desenvolvimento 

inerentes a elas, vai contra o espírito de uma época em que o futuro é sempre concebido como uma edição maior do presente. É 

importante saber combater esse espírito, se a virtude da esperança é sobreviver secularmente. 

Finalmente, para retornar a um tema central: tal crítica é importante para o cristianismo contemporâneo. Nada foi mais surpreendente 

do que notar o quanto a teologia cristã contemporânea está preocupada em tentar realizar a obra de Feuerbach novamente. Pois se o 

Cristianismo, mesmo na sociedade semi-secular do presente, deve ser capaz de se apresentar como tendo um conteúdo e função 

relevantes, ele é forçado a se apresentar como tendo um conteúdo e função seculares. Daí as muitas tentativas de desmitologizar o 

Cristianismo, de separar o kernel relevante da casca irrelevante. A tragédia dessas tentativas é que o que é desvendado como o 

significado humano essencial do Cristianismo é tão banal, e é banal precisamente porque o que é apresentado é um modo de vida de 

acordo com os valores liberais e realidades iliberais da ordem estabelecida. Isso funciona da religião. 
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Nota Final do Tradutor e Editor 

De todos os problemas que essa obra me apresentou, sem dúvida o mais difícil foi a sua organização. A original me foi 

entregue quase que “em frangalhos” como diz-se nos termos populares, e tive que mexer em partes do HTML da obra 

para ajustá-la. Ainda assim, foi um trabalho que de tudo de ingrato teve mais ainda de proveitoso, em especial tendo em 

vista o grande autor desta obra, infelizmente quase desconhecido no Brasil. Foi uma jornada interessante, e peço perdão 

pelos meus amadorismos caso tenham ocorrido, mesmo porque não é esta uma tradução profissional. 
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