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RESUMO 
 
 
 

SOBREIRA FILHO, ENOQUE FEITOSA. O MARXISMO E O 
PROBLEMA DA ESCOLHA MORAL. 2010. 214 p. TESE DE 
DOUTORADO. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (UFPE / UFPB /UFRN).  
 
Esta tese de doutorado tem como objeto discutir o problema da 
escolha moral a partir de um exame crítico do marxismo. A 
originalidade desse sistema de pensamento consistiu em criticar as 
filosofias meramente especulativas. Esta corrente entende que é 
impossível compreender os valores morais estabelecidos na sociedade 
ou o processo de seu estabelecimento, sem, primeiramente, se 
compreender o ambiente e os conflitos desta mesma sociedade. 
Assim, não é intenção da tese discutir a moral como um dado 
ontológico, prefixado e rígido, mas sim situando a moral e aos 
interesses humanos como dados inseridos na história e não fora dela. 
Como os fundadores do marxismo assinalaram, se o ser humano é 
fruto das condições, trata-se, pois de tornar humana essas condições.  
 
Palavras-chave: Marxismo. Ética. Filosofia prática. Práxis. Moral. 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

SOBREIRA FILHO, ENOQUE FEITOSA. MARXISM AND THE 
QUESTION OF MORAL CHOISE. 2009. 214 p. DOCTORAL 
THESIS. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (UFPE / UFPB /UFRN).  

 
The aim of this thesis is to analyze the question of moral choice from 
a critical view of Marxism. The originality of Marx’s thinking is to 
criticize the idealist philosophies. This current considers it is 
impossible to understand the established moral values in society or 
the process of its establishment, without first understanding the 
environment and the conflicts of that society. Thus, it isn't the thesis-
problem of discussing the moral argument as an ontological given, 
prefixed and closed, but placing the moral and human interests as 
facts entered in the history and not outside it. According to founders 
of Marxism, if the human being is the result of conditions, it is, 
therefore, to make them [these conditions] human. 

 
Keywords: Marxism. Ethic. Practical Philosophy. Praxis. Moral. 
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INTRODUÇÃO 
 

I 
 

Esta tese de doutorado em filosofia tem como objetivo discutir o problema da 

escolha moral a partir de um exame crítico do marxismo, isto é, fazendo uma releitura do 

pensamento de Karl Marx e, se assim podemos chamar, da mainstream conceitual que se 

reivindica continuadora de suas idéias. 

Focar-se-á esse exame pelo viés de suas conseqüências práticas, visto que a 

originalidade desse sistema de pensamento consiste em criticar as filosofias meramente 

especulativas fundando-se, de forma deliberada, sobre a atividade dos seres humanos que, 

enquanto tal, tem um papel constitutivo em relação não só ao processo de humanização 

como também na expressão de sua humanidade concreta enquanto ser social. 

Portanto, para os efeitos da tese aqui defendida diga-se, desde já, que sendo a 

essência humana tida como - nos exatos termos da sexta tese sobre Feuerbach5 - o conjunto 

de suas relações sociais, ela só adquire potencial heurístico se for entendida como fundada 

no trabalho, visto que a supramencionada essência não pode, numa filosofia cujos eixos são 

a prática e práxis, ser tomada enquanto abstração intrínseca ao indivíduo isolado, do que 

não se pode derivar - como chama atenção um estudioso do problema6 - que a filosofia de 

Marx negue qualquer papel ao indivíduo. 

Há em Marx uma centralidade do trabalho para a sociabilidade humana, isto é, para 

a constituição dos humanos enquanto seres sociais.7  

                                                           
5  MARX, Karl. Ad Feuerbach. In: MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 564. 
6  Ver a propósito: VIEIRA, Antonio Rufino. Marxismo e libertação. João Pessoa: UFPB, 2000, p. 
101-102. 
7  Para tanto, ver: LUKÁCS, György. Ontologia del ser social: El trabajo. Buenos Aires: 
Herramienta, 2004, p. 55, 58-59, 62, 67, 73. 
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Textos e referências, tanto de Marx quanto de Engels, acentuam esse papel do 

trabalho, inclusive na constituição do ser humano enquanto resultado de um processo 

evolutivo não apenas social, mas também biologicamente, visto que ele é parte do 

metabolismo do ser humano com a natureza e momento em que se afirma o seu caráter 

transformador - do sujeito e do seu objeto que, antes de ser produzido, é pensado - enquanto 

atividade exclusivamente humana.8  

 No que concerne às relações entre prática / práxis e moralidade, chama atenção (o 

que se terá oportunidade de examinar, com detalhes, ao longo deste trabalho) a clara ênfase 

nas raízes materiais desta.  

 Como apontaram Marx e Engels, os comunistas não opõem o egoísmo à abnegação, 

não conferindo a tal dualismo uma forma emotiva e nem fervorosa.9 

Diga-se também que, nesta tese, quando não for explicitamente afirmado outro 

sentido, o termo “prática” será tomado num âmbito reflexivo, ou seja, como práxis e não no 

sentido tradicional, estabelecido pela filosofia grega, de poiesis, apenas cabível, no 

marxismo, quando se critica uma das características do trabalho alienado, qual seja, o seu 

elemento que cinde o produtor do produto de sua atividade.10  

Marx pensa o trabalho enquanto processo que transforma não só o objeto, mas 

também o sujeito, portanto como práxis, diversamente dos antigos, que o concebiam como 

mera produção. 
                                                           
8  Sobre o papel da prática e, portanto, do trabalho como um núcleo estruturante do ser social, ver: 
ENGELS, Friedrich. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Moscu: Progreso, 
1975 e MARX, Karl. O capital. Livro I, vol. 1. São Paulo: Abril, 1983, p. 149-150. Acerca da oposição entre 
a centralidade do trabalho e as leituras humanistas de Marx, ver: MORAES, João Quartim. O humanismo e o 
homo sapiens. In: Crítica Marxista. nº 21, São Paulo: Boitempo / Unicamp, 2009, p. 28-51, especialmente p. 
42. 
9  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 241. 
10  E só quando ocorre essa cisão é que se pode falar em um “sentido tradicional de poiesis” visto que, 
como percebeu BALIBAR, “Marx derrubou um dos mais antigos tabus da filosofia: a distinção radical entre 
práxis e poiesis”. Ver: BALIBAR, Etienne. A filosofia de Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1995, p. 52. 
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Mas acrescente-se, por cautela metódica e para uma adequada delimitação do 

objeto, que o foco aqui adotado não cuidará nem da distinção em tela - entre práxis e 

poiesis - tampouco da diferenciação entre labor e trabalho 11-12.  

Munido desses pressupostos teóricos, o presente trabalho afirma que não se pode 

compreender os valores morais estabelecidos e nem o processo de sua construção quando 

se separa o entendimento do ambiente de conflitos que permeia esta sociedade.  

Por isso é que, na presente tese, busca-se aprofundar a análise da moralidade 

enquanto instrumento resultante do choque entre interesses sociais e classistas diversos, já 

que não se pressupõe sua produção como algo dotado de neutralidade. 

Ela corresponderia a uma manifestação, no campo da conduta, da vida social dos 

humanos visto que, como se desenvolverá nos capítulos seguintes, quando se tenta 

apresentar a moral enquanto esfera autônoma e distinta da vida social, o que se terá é 

também uma moral alienada. 13 

Como lembra o próprio Marx, em passagem muito citada, de um texto de 1859, “o 

modo de produção da vida material condiciona o processo geral da vida social, política e 

espiritual, não sendo a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, pelo 

contrário, é o seu ser social o determinador de sua consciência”. 14  

                                                           
11  Que usualmente se atribui à Hannah Arendt, mas que Engels já localizara, com precisão, numa nota 
à 4ª edição do primeiro volume de “O capital”. Ver: MARX, Karl. O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983, 
volume primeiro, livro I, p. 53, nota 16 (acréscimo de Engels): “A língua inglesa tem a vantagem de possuir 
duas palavras distintas para esses dois aspectos diferentes do trabalho. O trabalho que gera valores de uso e é 
qualitativamente determinado chama-se work, em oposição a labour; o trabalho que cria valor e é medido 
apenas quantitativamente chama-se labour, em oposição a work”. 
12  Chama atenção, na abordagem de Hannah Arendt, a cautela com a qual ela trata sua discordância 
com Marx. Ela lamenta ter de criticá-lo numa época (e a obra dela foi escrita em 1958, quando sequer seria 
possível imaginar toda a teia de justificativas acerca da, mil vezes proclamada, morte do marxismo) na qual 
escritores que ganharam seu sustento se declarando inspirados em Marx, tornaram-se anti-marxistas 
profissionais. Ver: ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 90. 
13  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 156. 
14  MARX, Karl. Prefácio para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1978, 
p.130. 
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Em razão dessa conexão entre vida material e seu rebatimento (não enquanto puro 

reflexo, mas, mediado) no mundo das idéias é que, paralelamente ao exame da concepção 

de moralidade em Marx pelo eixo da chamada escolha moral, também se tratará de situar a 

influência da tradição na forma pela qual ele e Engels reconstruíram tal problema.  

Para consolidar esse entendimento, a opção metodológica aqui feita começa por 

uma radical crítica às atitudes gnosiológicas reducionistas. Tal crítica se dirige àquelas que, 

grosso modo, trabalham com uma concepção de apreensão dos dados da vida social como 

mero reflexo. O resultado é, num primeiro momento, não apenas numa subestimação do 

papel da atividade científica, mas também, por conseqüência, um modo de abordagem do 

pensamento de Marx como se fosse um conjunto de prescrições rígidas e indiferentes a 

qualquer nova contribuição de outros saberes.  

Sem subestimar a contribuição de outros campos do saber, no que concerne à 

reflexão moral, no presente trabalho far-se-á uso do instrumental teórico fornecido por essa 

corrente: a sua filosofia, o materialismo dialético, e seu método de análise da vida social, o 

materialismo histórico.  

Embora, na interpretação histórica da sociedade, a nossa referência seja a proposta 

por Marx e Engels, na “Ideologia Alemã”, é de se notar que eles nunca utilizaram a 

expressão “materialismo histórico”. Ela decorre, como assinala Ricouer,15 do conjunto das 

descrições do conjunto das condições materiais, sem as quais não existiria história. 

Nossa opção de abordagem também decorre de que a formação desse sistema de 

pensamento não se fez sem um imenso esforço de reflexão, bem como não se consolidou 

                                                           
15  RICOUER, Paul. Ideologia e utopia. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 173. O mesmo vale dizer para a 
expressão “materialismo dialético”, embora o foco deste seja não a história e sim a filosofia. 
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esse conjunto de idéias (o que, diga-se, não é nosso objeto) à margem de quaisquer 

polêmicas.  

Mas é, no fundamental, por esse motivo que se procurará, perfunctoriamente, situar 

a construção do pensamento de Marx em toda herança cultural que ele assimilou e criticou. 

Falar dessa herança cultural significa vislumbrar um contexto específico entre os 

séculos XVIII e XIX, caracterizado pelo entrecruzar de intensas lutas políticas e sociais. 

Tal período, chamado por Hobsbawm de “dupla revolução”, temporalmente situa-

se entre o levante de 1789 (revolução eminentemente política, mas cujo substrato era 

centralmente econômico: a ascensão burguesa), cujas influências espalharam-se pelo 

mundo e com lapso temporal que prossegue até a revolução de 1848, esta de aspecto 

externo preponderantemente econômico, mas com um vetor político, qual seja, a tentativa 

proletária de “assalto aos céus” e que se estendeu por vários países, mas cujo epicentro foi 

na Inglaterra16. 

Foi uma época marcada por imensas transformações e com claras interferências em 

como os humanos percebiam e interpretavam o mundo, inclusive nas questões concernentes 

ao agir. 

No campo epistemológico também se refletem tais mudanças. Temos uma 

encruzilhada de uma série de concepções filosóficas que vão desde o racionalismo 

cartesiano, passando por Kant e chegando aos primórdios do positivismo. 

O marxismo, então, e a partir da crítica radical a toda essa tradição, afirma-se como 

corrente de idéias num ambiente de disputa acirrada.  

E é nesse contexto, por um pouco destas e de outras razões que se trata ao longo 

desta tese, que se ergue uma das críticas mais recorrentes ao pensamento marxista – 

                                                           
16  HOBSBAWM. Eric J. A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 1987, p. 15-16. 
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especialmente quanto à sua filosofia, o materialismo dialético. Tal crítica se erige 

considerando o marxismo como uma forma de determinismo rígido, enfim, uma escatologia 

sectária17. Resulta daí que, ainda que alguns estudiosos reconheçam que Marx ainda tem o 

que dizer, assinalam que as hipóteses centrais desse filósofo resultaram errôneas e que seu 

pensamento foi marcado por uma ontologia rígida e superficial, algo que nada tem haver 

com a profundidade com que travou seus debates. 18 

Por outro lado, a dificuldade de sustentação de tal crítica se situa no fato de que 

qualquer sistema filosófico, mesmo para negar ou criticar os fundamentos de uma visão 

totalizante necessariamente será ontológico, na medida em que busca a compreensão da 

essência do objeto que critica.  

Daí que podemos falar numa inevitabilidade da ontologia, isto é, de certo 

essencialismo, não só em Marx como em qualquer pensador.  

De forma que, em Marx, ao se tratar de uma ontologia, será na perspectiva de 

tomar-se tal conceito numa acepção que localiza a essência humana no conjunto de suas 

relações sociais e não como algo transcendente.  

Essas ressalvas, aqui levantadas, dizem respeito ao fato de que o uso do termo 

ontologia é problemático. Ele foi cunhado para caracterizar a filosofia do ser e dos 

transcendentais e foi retomado, da escolástica do século XVI, pela filosofia idealista alemã, 

através de Christian Wolf. A crítica a Marx usa o termo no sentido de enquadrar tal 

pensador como defensor de um determinismo rígido e escatológico.    

                                                           
17  É o caso, por exemplo, de Kamenka, em sua tese doutoral, publicada em 1962, sob o título de “The 
ethical foundations of marxism”. Ver: KAMENKA, Eugene. Los fundamentos eticos del marxismo. Buenos 
Aires: Paidos, 1969, p. 11, 33, 37.  
18  Por todas as obras polêmicas, citam-se, aqui, como exemplos: MARX, Karl. Miséria da Filosofia 
[1847]. São Paulo: Ícone, 2004 e também, em parceria com Engels, A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 
2005. 
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Pretende-se também discutir, ao longo desta tese, a aplicabilidade do marxismo 

como instrumento analítico apto à compreensão dos problemas atinentes à escolha moral. 

Isso porque construir uma compreensão dialética significa levar em conta as relações, no 

pensamento de Marx, entre necessidade e liberdade, determinismo e subjetividade, 

elementos-chave para que se desvele a aptidão da teoria para dar conta das imbricações 

entre os dados que a realidade coloca à disposição do indivíduo e como, diante desses 

dados, ele realiza suas escolhas no terreno do agir.  

Disso resulta que o método de investigação que o marxismo aplica à vida social – 

método crítico em sua essência mais profunda – não pode deixar de ser aplicado a si 

mesmo, inclusive como condição de que não se caia no reducionismo que ora se critica.  

Na mira do nosso objetivo geral, qual seja o de discutir a existência de uma 

concepção de moralidade em Marx, ainda que não sistematizada e não plenamente 

explicitada, há que se pensar se sua teorização, por não pretender constituir-se num 

discurso moralizante, seria insuficiente para explicar o problema da escolha moral. 

A decisão metodológica, em Marx, de analisar a sociedade por suas determinações 

estruturais, e não de forma moralista, se não compreendida como um propósito de não 

construir um sistema moral, pode levar a consideração incorreta de que “nele não há nada 

de substancial sobre problemas de teoria ética ou filosofia moral enquanto tal”. 19
 

Assim, a primordial preocupação é o exame por meio de uma releitura do 

pensamento marxista no concernente à análise da vida social, bem como para a 

compreensão das relações entre como o marxismo percebe cientificamente o mundo e 

como, nessa perspectiva, se realizam as escolhas acerca do agir.  

                                                           
19  KAMENKA, Eugene. Marxism and ethics. London: Macmillan, 1970, p. 1. 
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Tal relação será abordada referenciando-se tanto nos textos do que se convencionou 

conhecer como o Marx da “primeira” quanto o Marx “da segunda fase” ou o Marx 

“maduro”, temporalmente situado nos escritos produzidos pós-1845, para se valer 

enquanto topos, e não como conceito de rigor epistemológico, da polêmica tese 

althusseriana da “cesura epistemológica” 20. 

 O fio condutor, que guia o objeto deste trabalho, busca examinar também as 

correlações, na filosofia de Marx, entre escolha moral e opção política, fazendo-o a partir 

da crítica às concepções – inclusive, e até por vezes, no próprio campo da herança marxista 

– que reduzem tal filosofia a uma teoria dos fins últimos e cuja ocorrência seria inevitável e 

independente da ação humana. 

 Assim, a tese aqui defendida visa demonstrar a aptidão descritiva do pensamento de 

Marx para dar conta do entendimento da esfera moral.  

A nossa hipótese de partida acerca da inexistência de um determinismo rígido em 

Marx remete à elaboração de uma tese que discuta os problemas da relação entre escolha 

moral e opções políticas como algo que não é prefixado, ainda que derive de uma visão 

histórica da sociedade, do papel das forças sociais que atuam em seu interior naquilo que 

concerne à fixação dos valores e do pressuposto de que essa própria história consiste na luta 

contínua dos indivíduos e grupos para mudar a sociedade. 21 

Como assinala Engels, nas ciências temporalmente condicionadas, isto é, aquelas 

que investigam a vida dos humanos e suas relações sociais, o conhecimento é 

                                                           
20  ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 22-28, onde trata sobre o 
tema e, mais especialmente, p. 23-24. 
21  GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere (volume primo, q. I-5: 1929-1932). Torino: Einaudi, 
2007, p. 1035. 
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fundamentalmente relativo e construído por aproximações e superações sucessivas e, neste 

domínio, quem sai à procura de verdades definitivas, não obtém grandes êxitos. 22 

É preciso então, especialmente no âmbito da filosofia moral, no sentido de 

contribuir para que sejam superados alguns de seus impasses teóricos, que não se abra mão 

não só das aquisições do pensamento, mas também que se leve em conta outros modelos 

teóricos, no que aqui se situa a crítica marxista às concepções que localizam a moral no 

campo da transcendência. 

Por isso, e para atender aos objetivos da tese, adentrar-se-á ao exame da concepção 

marxista de moralidade, mas o fazendo sob a ótica da relação entre uma visão que se 

pretende científica e, ao mesmo tempo, examinando-se a forma pela qual ela lida com um 

problema contingente como o da escolha moral. 

A justificativa da temática desta tese padeceria de incompletude se não se fosse 

proposto enfrentar uma questão prévia: O porquê de uma pesquisa cujo objeto é a questão 

da escolha moral sob o foco das relações entre tal escolha e sua filtragem através de uma 

concepção que se pretende científica do mundo. 

 O fato de, no campo da produção acadêmica, ter se tentado banir e deixar de se 

utilizar todas as possibilidades do pensamento marxista – e aqui não se entra no mérito das 

causas de tal subestimação – aponta para a necessidade de que, também no campo da 

filosofia prática, tais derivações sejam exploradas ao máximo, sem posições preconcebidas, 

mas também sem preconceitos que busquem legitimar a exclusão da vida acadêmica de 

uma das vertentes mais expressivas do pensamento crítico. 

Trata-se de um erro se, em função de preconceitos ideológicos, deixa-se de 

aproveitar, mesmo que apenas instrumentalmente - como o faz a economia, a sociologia e 

                                                           
22  ENGELS, Friedrich. Anti-Duhring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 77. 
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outros campos do saber - as contribuições de tal corrente de pensamento a outro olhar sobre 

os problemas morais.  

Se o marxismo se dogmatizou, como alguns afirmam, na vida acadêmica não se 

deveria – em nome de outros dogmas, crenças e preconceitos – recusar-se a utilizar seus 

aportes e a dialogar com esse campo de reflexão.  

E assim se fez, de forma proposital, fundamentalmente pelo fato de tal campo 

teórico ter uma concepção histórica da moralidade, o que lhe confere aptidão para, não 

apenas confrontar alguns pressupostos ontológicos acerca da moral, mas também 

“atualizar” e recepcionar algumas formulações de outros campos de reflexão. 

Sobre o exame da concepção marxista da moral, o método consiste em utilizar as 

ferramentas teóricas pelas quais se examinam outras vertentes filosóficas e, paralelamente, 

refletir em que aspectos o campo teórico fundado por Marx pode contribuir para o 

conhecimento da vida ética.  

Para tanto é imprescindível uma crítica dos pressupostos e um exame acurado das 

categorias selecionadas para o entendimento do universo teórico em estudo. 

 Assim, a tese, aqui apresentada, não partirá para meandros secundários de pesquisa 

e nem fará opção por um trato dogmático da teoria elaborada por Marx. 

Ao se propor a uma perquirição de tais problemas teóricos (que nem sempre se 

apresentam de forma explícita nem em Marx e nem na tradição que se reivindica herdeira 

de suas idéias) pretende-se examinar criticamente esse campo de pensamento. E o faz a 

partir de como ele correlaciona a questão da escolha moral com o caráter científico que se 

reivindica, voltando-se sempre – e isso é inevitável num olhar filosófico – para a práxis 

enquanto ação humana prática reflexiva.  
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II 

 
Acreditando na relevância do debate sobre tais relações e em face das 

possibilidades, não esgotadas, da recepção do pensamento marxista - prejudicada pelo 

clima unipolar que se instaurou no dito mundo “globalizado” - é que se considera não 

apenas oportuno, mas fundamentalmente inovador, analisá-lo sob uma perspectiva de 

confronto com outros campos de pensamento que não apenas lhe criticam, mas que o faz 

sob o foco de debate da ação prática, isto é, como filosofia prática.  

Em um primeiro momento o fito é situar Marx e a tradição que lhe dá continuidade 

embora não se trate de uma tese histórica e nem tampouco sociológica, mas sim de uma 

reflexão sistemática que aborda um campo filosófico como totalidade. 

Posteriormente, e a partir dessa análise teórica, verificar a constatação da aptidão do 

pensamento marxista em trabalhar com um conceito contingente de moral e não como algo 

prévio. 

 Assim, é justamente no intento de enriquecer tal debate que se desenvolve tal tese. E 

se fala em contribuição porque se fundamentou todo o presente texto numa investigação 

que, ao tempo em que se coloca enquanto científica, não se pretende neutra. 

Aprofundar a crítica e o exame dos diversos aspectos que, como em qualquer campo 

do saber, estão intrinsecamente conectados à visão de classe, mas sem deixar de levar em 

conta, como insistentemente acentuado, a análise do marxismo como (e sob o foco de) uma 

filosofia da ação, o que faz parte da hipótese central aqui defendida e com a qual se aposta 

numa contribuição para a compreensão da própria práxis. 
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 Por fim, da mesma forma que todo processo de conhecer um dado objeto consiste 

em uma escolha de hipóteses de partida entre alternativas diversas, aqui resta a nossa, 

justificada.  

A problemática central desta tese, portanto, é a de que há não apenas uma 

concepção moral - ainda que não explícita e não sistemática - em Marx, mas, 

fundamentalmente, que é em torno desta visão de mundo classista que se operam as 

escolhas que os indivíduos fazem. E mais: quando as fazem objetivamente contra os 

próprios interesses históricos (como é comum acontecer) é porque ainda estão no âmbito 

tão só de uma classe em si. 

Por outro lado, afirmar que esta concepção moral é implícita em nada diminui o 

valor da contribuição de Marx, também nesse terreno. O próprio Gramsci, ao tratar da 

moralidade das camadas populares e dos estratos dirigentes, a teoriza enquanto “concepção 

do mundo e da vida, implícita, de determinadas camadas”. 23 

Ora, este conjunto de proposições justifica plenamente, a nosso ver, a constituição 

de uma vertente teórica autônoma no que concerne à pesquisa do pensamento marxista no 

que atine ao problema da escolha moral, visto que, como observado, a busca de princípios 

normativos numa teoria revolucionária não requer que ninguém abandone os elementos 

explicativos da teoria, o que se constitui como a grande força intelectual do marxismo. 24 

 Por outro lado, trata-se também de estabelecer um exame crítico do problema da 

escolha moral com base em uma teoria que pretende oferecer uma explicação científica da 

                                                           
23  GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere. (volume terzo, q. 12-29: 1932-1935). Torino: Einaudi, 
22007, p. 2313. 
24  CALLINICOS, Alex. Igualdade e capitalismo. In: BORON, Atílio; AMADEO, Javier;  
GONZÁLEZ,  Sabrina (orgs.). A teoria marxista hoje: problemas e perspectivas. Buenos Aires / São Paulo: 
CLACSO / Expressão Popular, 2006, p. 263. 
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realidade (inclusive dessas mesmas escolhas morais) que é exatamente o que o marxismo 

reivindica quando se coloca como filosofia e como interpretação científica do real.  

Para realizar tal intento o referencial teórico está voltado a analisar a filosofia de 

Marx por um viés das concepções morais que comparecem, na maioria dos casos 

implicitamente e, desta forma, verificar onde e em que tal forma de pensamento e prática 

social tem de aplicável na filosofia, bem como em que pode contribuir para a reflexão 

acerca dos problemas de nosso tempo.  

Assim, analisam-se as categorias metodológicas do próprio marxismo, na medida 

em que seria um contra-senso um sistema de pensamento ser aplicado para interpretar (e 

transformar) o mundo, mas, ao mesmo tempo, ser colocado de fora e acima de qualquer 

interpretação. 

A partir do exame da relação entre escolha moral e caráter científico da concepção 

marxista, toma-se como hipótese inicial a consideração de que em Marx há uma noção  

diferenciada de moral - mesmo que esta não compareça de forma explicitada, como já se 

ressaltou - e que tal visão diferenciada é resultante de uma atitude crítica perante as 

funções, sentido e finalidade do agir humano. 

É, pois, dessas relações entre escolha moral e consciência de classe que esta tese 

trata. Em outros termos, examinar a existência e o caráter de uma concepção diferenciada 

de moralidade em Marx, ainda que não explícita, mas resultante de uma atitude crítica 

perante tal forma de regulação da vida social e, para além das divergências epistemológicas 

entre o marxismo e outras concepções filosóficas acerca da moral, suas convergências 

como filosofias voltadas para a ação. 
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Examina-se o pensamento de Marx não apenas levando em conta os autores da 

tradição marxista, o que limitaria o estudo, mas usando como referenciais teóricos 

pensadores que, no âmbito da filosofia moral, discutem os problemas humanos valorando 

uma atitude metodológica crítica.  

Daí que, ao lado do próprio Marx, encontram-se autores de diferentes tradições 

marxistas – como Bloch, Gramsci, Lukács, Marcuse, Heller e outros, não-marxistas, a 

exemplo de Kamenka. 

Assim, a questão de que também se trata é discutir e demonstrar a relação entre 

escolha moral e a base social dos interesses que movem os indivíduos enquanto sujeitos 

históricos. 

 O campo de análise ficará delimitado ao estudo da produção teórica de Karl Marx e 

de alguns de seus comentadores, a exemplo dos supramencionados, que tratam da temática 

específica desta tese para, desta forma, indicar alguns dos pontos nos quais a teoria 

marxista é relevante para a compreensão das relações entre escolha moral e critério 

científico de explicação da realidade, advogado pela concepção dialética da história. 

Para tanto cumpre, no tocante à metodologia da tese, ter em conta que cada ciência 

faz uso de determinados métodos, que nada mais são do que modos de proceder, ou seja, 

um - ou vários, diríamos – caminho(s) no sentido de que o pesquisador encontre respostas 

às questões suscitadas. 

Portanto, se tem claro (e se o assume) que a escolha do objeto e a forma de sua 

abordagem não é uma escolha “neutra”. A metodologia depende das concepções sociais e 

políticas que lhe são subjacentes: metodologia, portanto, não subsiste sem a escolha moral, 

ideológica e política, ainda que disso não se dêem conta os cientistas. 
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Ou seja, nossa tese incorpora claramente uma premissa: a moral é parcial e sempre 

classista. Engels, quando menciona que na sociedade futura teremos uma moralidade 

verdadeiramente humana, não subtrai o caráter de classe da mesma, ao menos enquanto 

existirem as classes sociais. 

As cartas estão colocadas ao se assumir, desde já, que se há uma nota característica 

da moral esta se encontra no seu caráter histórico, contingente e de classe. 

A abordagem metodológica dar-se-á através de uma ampla pesquisa bibliográfica, 

para o que nos valeremos de literatura especializada. Entretanto, ressalte-se que aqui não se 

sanciona a idéia de metodologia como caminho prévio e pelo qual, ao fim, já se encontra 

um resultado pré-fixado.  

Como – da mesma maneira que sucede com a inevitabilidade das ontologias – não 

se realiza conhecimento científico sem método, buscaremos ao longo de nosso trabalho 

também colocá-lo sob as lentes da crítica: é o próprio fim da investigação que confirmará 

nossas escolhas metodológicas. 

O importante, em tal escolha metodológica, foi o de seguir a advertência pela qual 

as questões de método, que existem de forma abundante nas reflexões sobre a ética, muitas 

vezes servem tão somente para reforçar, algumas vezes até de forma sofisticada, 

determinadas escolhas encobrindo o fato de que uma adequada compreensão da prática não 

se alcança sem que, previamente, se compreenda o sentido de sua própria teorização. 

Assim, embora extenso o tema de pesquisa e versando acerca do pensamento de 

Marx e do(s) marxismo(s) acerca do problema moral e sua análise, trabalha-se com 

conceitos e textos bem delimitados.  

 Para dar conta do exame da tese, a sua estrutura tem a seguinte configuração: 
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 O primeiro capítulo expõe, por ser o primeiro momento, de forma geral, o 

problema de como o marxismo lida com a tensão entre se propor enquanto critério 

científico de interpretação da realidade e as escolhas morais dos indivíduos, âmbito no qual, 

aparentemente, há um divórcio entre a chamada autonomia da vontade e as exigências 

societárias. 

Na medida em que coexiste em Marx não apenas uma ciência explicativa/ descritiva 

do mundo, mas também um guia para ação e uma série de prescrições (o que lhe confere 

um caráter nitidamente normativo) no sentido de mudar o estado atual de coisas, portanto, 

juízos também morais, o autor da presente tese examina um problema conexo, qual seja a 

da atualidade de tal sistema de pensamento em se propor como alternativa à ordem do 

capital, no tempo presente (portanto, uma discussão quanto à atualidade desse sistema de 

pensamento). 

Empreender o enfrentamento dessa problemática teórica é o objetivo do segundo 

capítulo, o que implica em contextualizar o pensamento de Marx, filósofo tipicamente da 

modernidade, que exaltou sua emergência e, ao mesmo tempo, apontou seus limites e que, 

indubitavelmente é herdeiro daquele projeto no que ele teve de potencialmente 

transformador. 

Se há, hoje, uma categorização que considera a modernidade e seu projeto como 

esgotados, inevitável é discutir o modelo que se lhe propõe como alternativa, para não 

apenas contextualizar o momento presente, como também refletir o que o pensamento de 

Marx tem a dizer ao tempo presente. 

Como uma característica saliente dos tempos atuais foi a ascensão de um completo 

relativismo (defesa da falência das “grandes narrativas” e negação da possibilidade de um 

conhecimento objetivo da realidade) que se expressou sob a rubrica de um suposto pós-
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modernismo, optou-se, na afirmação da tese aqui defendida, em encetar uma crítica a essa 

categorização, visto que a afirmação da aplicabilidade do pensamento de Marx em dar 

conta dos problemas presentes torna inevitável não apenas o exame do contexto atual como 

da corrente filosófica que acabou por ser a primeira a bradar mais uma morte da concepção 

dialética. 

Logo após, o terceiro capítulo trata da formação e das influências da tradição no 

pensamento de Marx, enfim, de como a contraposição por ele levada adiante na tese 

doutoral entre as filosofias de Epicuro e Demócrito, marcou de forma profunda sua 

concepção quanto ao trato dos negócios humanos, especialmente nos textos do período que 

se convencionou chamar de “jovem Marx” ou “textos da primeira fase”, temporalmente 

situados do início da década de 40 do século XIX até o final da primeira metade da mesma. 

Ressalve-se desde logo, e em sede de introdução, para deixar evidente uma opção 

metodológica, que a divisão da obra marxiana em dois períodos cumpre, aqui, função 

meramente didática / temporal visto que não se pode ignorar o uso interessado que se fez de 

tal divisão, onde para alguns autores (e para a leitura burguesa de Marx) a publicação das 

obras de juventude (descobertas entre 1927 e 1932 pelo Instituto Marx-Engels, anexo ao 

PCUS), significariam uma reviravolta no marxismo pela qual as obras de maturidade 

(exatamente aquelas onde a crítica da sociedade burguesa, defendida pelos ideólogos 

burgueses, é levada à radicalidade), ao invés de um desenvolvimento das de juventude, 

mostrariam um pensador dogmático. 25 

Perceber as influências e a gênese de seu pensamento seguramente pode oferecer as 

pistas acerca da moralidade de seu sistema de pensamento, bem como que formas de 

                                                           
25  LEFEBVRE, Henri. O pensamento de Karl Marx. Lisboa: edições 70, 1966, p. 17. 
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regulação da coexistência, que supere a alienação e o estranhamento provocados pela 

apropriação do trabalho, a sua crítica do capitalismo pode apontar. 

O quarto capítulo procura-se examinar uma lacuna no empreendimento teórico do 

marxismo, qual seja a subestimação dos elementos emotivos e da vida inconsciente nas 

escolhas morais que o indivíduo faz.  

Na verdade o que essa parte da tese discute – e busca oferecer uma resposta – diz 

respeito às questões acerca da tormentosa relação entre marxismo e o lugar do 

subjetivismo, para o qual se usa, ainda que de forma incidental, a psicanálise como 

contraponto.  

Nossa hipótese específica, para o capítulo em questão, é que a tradição marxista 

enquanto campo de pensamento muito perdeu notadamente no que concerne a um 

entendimento adequado de como a vida emocional do sujeito afeta, e em que nível, as 

escolhas que ele faz. 

O quinto capítulo trata da questão de como Marx se defrontou com os problemas 

de posicionamento diante das chamadas questões materiais onde, inevitavelmente, ainda 

que ao formular uma teoria que conferia uma interpretação científica ao estado de coisas 

então existente, não afastava - até pressupunha - a escolha moral e o chamado à ação diante 

de tais problemas, portanto questões de ética prática. 

Ao final, e após as conclusões, examinam-se, através de dois excursos, problemas 

práticos que dizem respeito à forma - mais moral que jurídica - com que são tratados os 

direitos humanos e propriedade privada. Optou-se pela forma “excurso” dado o aspecto 

predominantemente prático das questões ali elencadas, muito embora, tanto pelo seu 

objetivo - demonstrar algumas das hipóteses formuladas na tese - quanto pelo seu objeto - 

direitos e propriedade -, estejam amplamente conectados com o trabalho.   
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CAPÍTULO 1 
 

DE COMO O MARXISMO LIDA COM A RELAÇÃO ENTRE INTERPRETAÇÃO 
CIENTÍFICA DA REALIDADE E ESCOLHA MORAL DOS INDIVÍDUOS 

 
Sumário: 1.1. O marxismo e o exame das escolhas morais pelo foco da práxis social; 1.2. 
O ponto de partida da abordagem marxista da moral; 1.3. Moralidade implícita e seu exame 
nas obras dos fundadores do campo teórico marxista. 
 
1.1. MARXISMO E O EXAME DAS ESCOLHAS MORAIS PELO FOCO DA 
PRÁXIS SOCIAL 

 

Para se chegar à conquista de uma moral realmente 
humana, subtraída de todo antagonismo de classe 
teremos, antes, que alcançar um tipo de sociedade na qual 
não tenha somente sido abolido o antagonismo de classes, 
mas que também esse antagonismo tenha sido afastado 
das práticas da vida. 1 

 

Foi o sentido fundamental da citação que abre o presente capítulo que veio a ser 

resgatado pela tradição que interpretou e defendeu um trato marxista aos negócios 

concernentes à ação humana, tanto no âmbito do enquadramento do problema teórico da 

moral quanto pelos seus aspectos práticos. 

Ou seja, ao enfatizar, por um lado, que a moral é uma forma de prática social, na 

medida em que é a própria dialética dessas relações que engendra e transforma as 

concepções morais26 quanto, por outro, na própria preocupação em aclarar conceitualmente 

a prática enquanto categoria filosófica. 27  

Como se chamou atenção, desde a introdução, pensar no problema da escolha moral 

pelo foco da prática não pode significar o entendimento do marxismo como uma variante 

de pragmatismo, visto que esse termo (a prática) aqui é referido como atividade reflexiva e 

                                                           
1  ENGELS, Friedrich. Anti-Duhring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 79. 
26  BESSE, Guy. Práctica social y teoria. México: Grijalbo, 1969, p. 31. 
27  BARATA-MOURA, José. Prática: Para uma aclaração do seu sentido como categoria filosófica. 
Lisboa: Colibri, 1994, p. 25-26, 91, 92, 94. VIEIRA, Antonio Rufino. Marxismo e libertação. João Pessoa: 
UFPB, 2000, p. 101.   
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não meramente reiterativa, o que a confundiria com uma forma de poiesis, daí resultando 

em ser, como a enxerga Marx e os marxistas, referida como práxis. 

Para os gregos, práxis era ação livre e, consequentemente, nobre. Nela, o homem 

não transforma a natureza, mas unicamente a si mesmo. Já a poiesis era típica dos servos, 

ligada ao esforço físico e à produção de objetos exteriores.  

Ao considerar o trabalho constitutivo do ser humano e ao denunciar a alienação, 

Marx não apenas inverte a prioridade como funda teoricamente a necessidade de também a 

produção objetiva ser reflexiva e se libertar de suas amarras.  

Nesse aspecto, como assinala Balibar, ele promove uma revolução na filosofia ao 

alterar o status que, desde os gregos, como se viu na introdução, se atribuía a poiesis. 

O novo trato que deram ao problema se expressa não apenas pela argumentação 

desenvolvida, que desce a moral “do céu para a terra”, como também por uma operação de 

inversão - pelo que aparece, ainda que não explicitada, a oposição contra todas as formas de 

idealismo - no sentido de tratar de forma material as questões concernentes à ética, aqui 

também concorrendo para a superação da dialética hegeliana que, no dizer engelsiano, foi 

colocada, conforme o célebre topos argumentativo, de cabeça para cima ou, mais 

exatamente, recolocada sobre seus pés. 28 

É na concepção marxista sobre a moral - nem sempre explícita29, mas quando 

abordada, vista como expressão prática da ação humana - que serão focadas as formulações 

desenvolvidas por essa corrente de pensamento.    

                                                           
28  ENGELS, Friedrich. Ludwig Fuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. [1886] In: Marx e 
Engels. v. 1. São Paulo: Edições Sociais, 1987, p. 104. 
29  “Não há, em Marx, propriamente, uma moral, no sentido do estabelecimento de princípios 
normativos para a ação”. OLIVEIRA, Manfredo. Ética e sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1997, p. 285. 
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E essa abordagem visa demonstrar que os desenvolvimentos teóricos e as reflexões 

acerca das questões ligadas à moralidade, especialmente nos textos pós-1845, os quais se 

convencionou chamar de Marx “maduro” 30, deram-se norteados por um ceticismo 

esclarecido ou ceticismo metódico em relação às crenças majoritariamente estabelecidas de 

que  valores morais eram dados prévios e encontráveis pela razão. 

Não custa salientar que, para Marx, a produção das idéias e representações da 

consciência está, antes de tudo, diretamente ligada à atividade material dos seres humanos. 

Dessa forma, as representações (nela inclusa as representações acerca da moral, da 

religião, do direito etc., como se verá adiante), o pensamento e o intercâmbio intelectual 

dos homens surgem como emanação de seu comportamento material.  

E o mesmo acontece com a elaboração intelectual quando esta manifesta na 

linguagem das leis, da política, da moral, da religião, metafísica etc., de um povo.  

São os homens que produzem suas representações, suas idéias, mas esses homens 

reais tais como condicionados por um dado desenvolvimento das forcas produtivas e das 

relações que lhes correspondem, incluindo as formas mais amplas que estas possam vir a 

tomar. 31 

Essa cautela metódica quanto a entender o caráter das representações ideais da vida 

material é compreensível numa pessoa que elegeu como sua máxima predileta a famosa 

                                                           
30  A divisão da produção de Marx em duas fases – obras de juventude e da maturidade – será aqui 
usada tão só para fins metodológicos. Ver: ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 
1979, p. 22-30. 
31  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 93-94. 
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sentença de Terêncio: duvidar de tudo32, embora afastasse, como notou West, o ceticismo 

epistemológico ou outras formas de agnosticismo e niilismo33. 

Com esse foco se opta em seguir, desde já, uma direção oposta à maioria das 

análises correntes acerca da obra de Marx e por um afastamento de uma atitude rigidamente 

determinista.34 

Nas formulações de Adam Smith um dos teóricos mais citados dentre os clássicos 

da economia política que se debruçaram acerca do funcionamento da sociedade capitalista, 

as questões morais não são produtos da razão, sendo, portanto, vãs as tentativas de 

compreendê-las racionalmente, visto só serem inteligíveis pela ótica dos sentimentos. 35  

Com essa visão da moral, aquilo que seria um aspecto fundamental no exame desse 

elemento específico da sociabilidade, isto é, os mecanismos de alienação e de exploração, 

muitos dos quais justificados exatamente pelas mesmas teorias morais, eram claramente 

ocultados em sua inversão (ou, mais provavelmente, não percebidos pelo fato de que não se 

pode apartar a compreensão do real de uma forma científica, dos interesses de classe que tal 

compreensão envolve). 

E a inversão mencionada acontece porque, em tais formações, isto é, na sociedade 

burguesa, como vista na formulação desenvolvida pelos teóricos fundadores do chamado 

                                                           
32  Esta máxima - que, num questionário respondido para suas filhas, Marx assume como a sua 
predileta - foi cunhada por Publius Terentius (+185 a.C. – 159 a.C.), dramaturgo e poeta romano, sendo 
atribuída, incorretamente, ao pensador Alemão. 
33  WEST, Cornel. The ethical dimensions of marxist thought. New York: Monthly Review Press, 
1992, p. xxi-xxii. 
34  Esse ponto de vista aqui defendido, da inexistência de um determinismo rígido em Marx é 
compartilhado por: MOURA, Mauro Castelo Branco de. Marx e o ceticismo. In: Ensaios sobre o ceticismo. 
Plínio Junqueira Smith e Waldomiro Silva Filho (orgs.). São Paulo: Alameda, 2007, p. 173-194.   
35  Na “Teoria dos sentimentos morais”, de Adam Smith, a escolha moral é justificada por preferências 
puramente intuitivas. SMITH, Adam. Teoria de los sentimientos Morales. Mexico: FCE, 2004, p. 115-116. 
Tal afirmação não nos deve levar a uma associação dessa teoria com o que veio a se constituir no 
“emotivismo”, visto ser esta uma teoria meta-ética que aborda a linguagem moral e que se opõe às éticas 
normativas.   
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socialismo científico, o passado domina o presente na medida em que nelas o capital, como 

numa hipóstase, adquire independência e individualidade. 

 Assim, o que ocorre é que, por esse processo de inversão, as pessoas são 

dependentes e destituídas de qualquer individualidade, e cuja gênese apontou-se 

magistralmente no “Manifesto Comunista”. Nesse texto, eles explicitam a antítese, 

apontando que, ao contrário da vivência burguesa, numa sociedade sem classes, o presente 

é quem domina o passado, opostamente ao mundo cindido, onde o capital é independente 

como se fosse uma individualidade. 36 

 É evidente que, apesar da afirmação de Smith de que valores morais não são 

compreensíveis pela razão e sim pelos sentimentos, não se pode atribuir a essa formulação 

a pecha de “irracional”. Ela tem, como qualquer teoria, uma racionalidade, no caso, a razão 

do mercado, o que se evidencia por sua mais famosa obra e que é uma conseqüência de sua 

teoria moral (por pretender explicar o funcionamento da economia através de uma 

concepção moral, ao invés de Marx, que explica as idéias pela vida social).  

Na “Riqueza das nações”, Smith nos permite perceber (ainda que não fosse esse seu 

objetivo) que uma teoria econômica resultante de uma concepção moral não seria, só por 

isso, mais comprometida como o ser humano, ao contrário, ela serve para justificar a vida 

social pelo viés do frio interesse.  

Ali, ele lembra que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do dono 

da padaria que podemos esperar o nosso jantar, mas das suas preocupações com os próprios 

interesses. E completa: “dirigimo-nos, portanto, não aos seus espíritos humanísticos, mas 

                                                           
36  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto of the Communist Party. In: Great Books of the 
Western World. London: Encyclopaedia Britannica, 1978, p. 426. 
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aos seus interesses pessoais, jamais lhes falamos de nossas necessidades, mas das vantagens 

que eles auferirão” 37. 

A questão é, portanto, situar o ponto de partida da análise marxista da chamada vida 

espiritual da sociedade, aqui incluso a experiência moral. É o que se verá a seguir, quando 

se discute os elementos da abordagem marxista da moral. 

 

1.2. O PONTO DE PARTIDA DA ABORDAGEM MARXISTA DA MORAL 

 

Portanto, o ponto de partida para o exame que se faz consiste em conceber a 

abordagem do marxismo, priorizando o seu aspecto de filosofia da práxis, isto é, filosofia 

da ação humana, ética e política, mas vista como uma perspectiva classista.  

Diga-se, ainda, que se deva ter cautela com a amplitude do termo “marxismo”, 

problemático na medida em que os próprios fundadores dessa corrente em mais de uma 

ocasião cuidaram de lembrar, com algum sarcasmo (mas também para evitar o auto-elogio 

e o cabotinismo típicos de um jacobinismo vulgar), que “não eram marxistas” 38 e que 

guardavam cautela tanto com as deformações de sua elaboração devido a uma leitura vulgar 

de sua teoria, notadamente no campo das relações entre fenômenos estruturais e seus 

desdobramentos no campo da vida espiritual. 

Acentue-se que, para Marx, a convergência rígida entre aparência e essência 

tornaria, por um lado, a ciência, enquanto atividade explicativa / compreensiva do mundo, 

                                                           
37  SMITH, Adam. A riqueza das nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: 
Nova Cultural, 1985, volume I, p. 50. 
38  Carta de Marx a Engels em 11 de novembro de 1882; também o mesmo comentário numa carta de 
Engels dirigida a Paul Lafargue em 27 de agosto de 1890. Disponível em <www.marxists.org/letters>. 
Acesso: 26/08/2005. 
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desprovida de qualquer papel 39 e, por outro lado, desnecessário qualquer esforço na busca 

de transformações sociais visto que, se inevitáveis, dispensariam qualquer ação humana. 

Como tal mudança não ocorre deterministicamente, o projeto de transformação do 

mundo (explicitado na 11ª tese sobre Feuerbach) impõe, enquanto necessidade radical, a 

reflexão acerca dos pressupostos filosóficos em que se assentam o tratamento dos 

problemas de escolha moral no pensamento de Marx e na produção filosófica de alguns dos 

seus comentadores.  

Diga-se desde logo que aqui se entende “necessidades radicais” enquanto aquelas 

que encarnam deveres coletivos que, por sua natureza, transcendem o capitalismo e, mesmo 

geradas em seu interior, não podem ser satisfeitas em tal regime social. Neste sentido, 

entendemos de situar uma moralidade verdadeiramente humana como “necessidade 

radical”.  40 

Tal forma de refletir acerca do problema da escolha moral, vista de uma maneira 

mais ampla, rompe o cerco da crítica que considera o pensamento de Marx uma forma de 

determinismo vulgar, esquema teórico que corta e simplifica a realidade e que só teria 

validade para explicar as sociedades pretéritas, e que hoje – no que se convencionou 

chamar, de forma vaga e acrítica, de pós-modernidade, conceituação que também se critica 

enquanto forma de enquadramento da realidade social – não seria dotado de nenhum 

interesse, a não ser meramente histórico41. 

                                                           
39  MARX, Karl. O Capital. Livro III, 2º Tomo. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 271. 
40  HELLER, Agnes. Teoría de las necesidades em Marx. Barcelona: Península, 1986, p. 87, 102. 
41  No fundamental, ainda que - pela época em que foi escrita sua tese de doutorado - não fosse possível 
para Kamenka contextualizar e categorizar o que se chama “pós-modernidade”, o seu diagnóstico da filosofia 
de Marx vai na mesma direção exposta no parágrafo supra. Ver: KAMENKA, Eugene. Los fundamentos 
eticos del marxismo. Buenos Aires: Paidos, 1969, p. 29s. O ponto de vista de Kamenka, construído a partir 
dos referenciais da filosofia analítica, é examinado em: WILDE, Lawrence. Marxism's ethical thinkers. 
New York: Palgrave, 1988, p. 7-11.  
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 Assim, muitos dos que criticam tal visão dita reducionista, do marxismo, acusam-no 

de dominado pela idéia de uma causalidade restrita ao invés de trabalhar com o conceito de 

possibilidade. 42  

Do mesmo modo, e no mesmo âmbito dessa crítica, o pensamento de Marx seria 

nada mais que uma visão de mundo movida por um determinismo tacanho e inapto a 

perceber questões subjetivas, o que servia tão só para abrir caminho e justificar uma 

concepção total da sociedade e de seus fenômenos. 43 

A limitação de tais críticas é que a idéia de causalidade, nas formulações de Marx, 

não era estrita e muito menos mecânica, mas plena de uma série de pressupostos e 

condicionamentos.  

Como chamou atenção Engels, numa carta enviada a Bloch, a produção das idéias e 

valores (incluindo aqui a moral, a consciência jurídica) não pode ser tomado como reflexo 

mecânico da base econômica, pois como deixa claro uma visão materialista da história, o 

elemento determinante final na história se situa na produção e na reprodução da vida real.  

Além disso, afirma, “nem Marx e nem eu jamais fomos. Se alguém deforma isso 

dizendo que o elemento econômico é o único determinante, transforma aquela proposição 

numa frase abstrata e sem sentido”. 44 

Para ele, a situação econômica é a base, mas os vários elementos da superestrutura – 

formas políticas da luta de classes, formas jurídicas e até os reflexos de todas essas lutas na 

consciência dos participantes exercem influência sobre o curso das lutas históricas e em 

muitos casos preponderam, determinando-lhes a forma.  
                                                           
42  BOBBIO, Norberto. Qual socialismo?. In: O Marxismo e o Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 
233-251. 
43  Como exemplo mais característico dessa interpretação temos POPPER, Karl. A sociedade aberta e 
seus inimigos. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 88-95 e p. 124-140, ambas as citações no 2º volume. 
44  ENGELS, Friedrich. Carta a Joseph Bloch, em 22 de setembro de 1890. Disponível em 
<http://www.marxists.org/espanol/marx-engels/cartas/e.htm>. Acesso em 23/12/2008. 
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Ora, visto dessa forma, a tese marxista pela qual a existência social dos humanos 

determina, em última instância, sua consciência é válida, mas não num sentido 

mecanicamente determinista.  

O que o marxismo não postula é que a ética caracterizadora de uma sociedade 

baseada num modo de produção excludente da maioria seja transformada unicamente pelo 

esforço moral de indivíduos, ainda que bem intencionados  e no restrito âmbito de suas 

relações pessoais. 45 

O argumento, geralmente utilizado, de que as idéias de Marx só seriam dotadas de 

valor histórico não apenas embute certo preconceito, como significa um fechamento às 

possibilidades e contribuições que o conjunto de tal formulação pode dar às ciências 

humanas em geral e ao pensamento filosófico em particular. 

 Tal argumento, além de algo simplificado, pode ser tomado como cientificamente 

questionável, visto que – especialmente nas humanidades – o pensamento sempre progrediu 

ao levar em conta os acúmulos anteriores, independente do espaço cronológico que nos 

separa de tal ou qual formulação.  

E ainda que os atos concernentes a tais escolhas resultem de opções políticas e de 

uma visão de mundo que já é, ela mesma, uma escolha, a aplicabilidade de tais formulações 

ao campo específico da filosofia e, ainda mais da filosofia moral, torna-se questão de monta 

na medida em que se constituem também em formas de justificar a ação política. 

 O afastamento de um moralismo rígido pode ser compreendido na medida em que, 

se olhado em sua origem, os fundadores de tal corrente de pensamento já lembravam que 

no âmbito de uma atividade verdadeiramente científica e na compreensão do 

                                                           
45  ASH, William. Marxismo e moral. Rio de Janeiro: Zahar, 1965, p. 138. 
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funcionamento da sociedade, bem como os meios necessários à sua transformação, deve o 

cientista se abster de usar termos rigidamente dogmáticos como os de verdade e erro46. 

Esses conceitos, como se sabe, aplicam-se em campos restritos da atividade 

humana, visto que não podem ser tratados como antíteses estáticas e sim como limites 

determinados no interior dos quais os fenômenos enquanto tais, e em sua concretude, se 

manifestam. 

Dito de outra forma: trata-se de analisar filosoficamente os fenômenos sociais, 

fazendo-o sob o foco da relação entre moralidade e práxis individual e/ou social, 

discutindo-se qual o papel e o caráter da filosofia marxista, seu conteúdo e papel nas 

sociedades contemporâneas. 

 O marxismo é, de fato, e isto já se encontra claramente demarcado nesta 

introdução, uma filosofia voltada para a prática, mas aqui trata de fixá-lo como percepção 

da filosofia não como atividade contemplativa, mas caminhando da abstração para a 

realidade, ou seja, para solucionar e enfrentar os problemas centrais do agir do indivíduo 

perante o mundo da vida.  

  É a partir do marxismo, entendido como uma filosofia posicionada socialmente e 

comprometida com a transformação do estado de coisas existente, que fica claro o fim 

prático que a filosofia deve ter. 47 

                                                           
46  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. [1877-1878].Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 75-77. 
47  Alguns comentadores, embora apontando autores que prefiguram o que viria a ser uma “filosofia da 
práxis”, reconhecem que sua verdadeira descoberta se dá com Marx. Por todos, ver: MAGALHÃES, 
Fernando. A linguagem da transformação: Maquiavel, Marx e a poesia do futuro. Recife: [sem indicação], 
[sem data]. Mas note-se que o termo tem sua primeira referência não em Marx e sim um jovem hegeliano, 
August von Ciezskowski, discípulo de Michelet, ortodoxo hegeliano. Para ele a práxis era a síntese de 
pensamento e ação. Ver, sobre Ciezskowski: MACLELLAN, David. Marx y los jovenes hegelianos. 
Barcelona: Martinez Roca, 1969, p. 23; SCHAFF, Adam. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1967, p. 77.   
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 O materialismo dialético, como filosofia do comunismo, se põe exatamente como 

teoria dialética da realidade e também se coloca contra qualquer interpretação 

contemplativa da filosofia. Sua principal característica é a de se reivindicar como uma 

filosofia da ação humana.    

 Quando se localiza o marxismo a partir deste viés, não se quer dizer com isso que 

apenas esta corrente teve isoladamente esta inquietação epistemológica e social.  Apenas 

vislumbra-se nela um maior grau de coesão de foco nela em detrimento de pensadores, que 

apesar de toda contribuição dada, estavam mais preocupados com a filosofia em seu 

elemento contemplativo, se assim se pode dizer, num momento histórico do 

desenvolvimento da filosofia. 

 

1.3. MORALIDADE IMPLÍCITA E SEU EXAME NAS OBRAS DOS 
FUNDADORES DO CAMPO TEÓRICO MARXISTA 
 

 Marx intentou o enfrentamento de problemas concernentes ao agir humano tanto em 

textos da juventude como em sua fase madura, embora quanto mais longe de seu 

amadurecimento intelectual mais esses textos se aproximam das concepções que viria a 

criticar na maturidade que se podem colocar sobre a rubrica de um idealismo filosófico.  

 Para alguns, só nos escritos de juventude de Marx se explícita uma crença na ética e 

que a moralidade pode se valer de regras efetivas para transformar mundo, sendo sua teoria 

da revolução de então, fundada sobre uma teoria ética.48 

Desses textos de juventude, dedicaram-se, Marx e Engels, a esse empreendimento, 

de forma mais concentrada, entre outros escritos, na Critica da Filosofia do Direito de 

Hegel; nos Manuscritos econômico-filosóficos, no Manifesto Comunista, em passagens de 

                                                           
48  KAIN, Philip J. Marx and ethics. Oxford University Press: New York, 1991, p. 12. 
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O Capital, na Miséria da Filosofia, Sagrada família e Ideologia Alemã. Engels aborda-as 

mais especificamente no “Anti-Dühring”(1877-1878) e no “Sobre a autoridade”(1873), 

dentre outros textos. 

A concepção marxista acerca de tal questão começou a delinear-se já em textos de 

juventude, tais como a “Carta ao pai”, escrita em 1837 – e que, junto com outros textos da 

fase até 1845, foi objeto de nossa dissertação de mestrado, versando sobre o direito no 

jovem Marx.  

Mas, o conjunto da formulação de ambos só atingiu plenitude numa das obras de 

transição entre o que se chama jovem Marx e o Marx maduro, a supracitada “Ideologia 

Alemã”, escrita em parceria com Engels, em 1845, e a partir da qual não apenas uma visão 

do caráter parcial da moralidade classista se consolida, mas fundamentalmente se 

estabelece uma concepção própria e original de se interpretar a ação humana, exatamente 

porque se propõe como condição prévia não se limitar à interpretação49. 

Note-se, no entanto, em Marx, uma crítica explícita, veemente e radical da moral 

vigente, isto é, da moral positiva, constituindo-se numa negação dialética da moral posta e 

enquanto forma de conduta descrita e examinada na condição de um dado prévio, o que não 

significa como resultante em prescrição de um sistema moral alternativo à moralidade 

burguesa. 50 

O que não quer dizer que eles não percebessem um dado comum à vida social, 

percebido com extrema clareza por Gramsci: não pode existir associação humana que se 

                                                           
49  MARX, Karl. Teses contra Feuerbach [1845]. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 49-53, XI Tese. 
50  “A idéia de uma vocação moral do proletariado, a idéia de que a luta do proletariado se identifica à 
luta pela libertação plena do ser humano, é solidamente enraizada no pensamento marxista”. Ver: GORZ, 
André. La morale de l’histoire. Paris: Éditions du seuil, 1997, p. 147. Já para outros autores, “a rejeição dos 
marxistas à moralidade começa com o próprio Marx”. Ver: WOOD, Allen. Marx against morality. In: A 
companion to ethics. (Edited by: Peter Singer). Massachusetts: Blackwell, 1991, p. 511.   
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pretenda permanente e com capacidade de desenvolvimento que não se sustente em 

determinados princípios éticos.51  

A questão que diferencia um tipo de sociedade de outra é exatamente quais são 

esses princípios. 

Por isso, as indicações, ainda que esparsas e não-sistemáticas, da realização de um 

reino da liberdade não é senão uma conseqüência ética de sua análise econômica, sendo a 

nova sociedade em que reina a liberdade comunista compreendida como forma ética de 

ultrapassagem da opressão52. 

Por outro lado - e isso permite distinguir as críticas de Marx feitas ao padrão moral 

positivo, daquelas observações que ele faz e que constitui uma ética normativa - há que se 

diferenciarem numa sociedade duas moralidades: uma, comum e difusa, resultante do 

sistema econômico e de relações historicamente existentes e outra na forma de incipiente 

ética superior e que é projeção de um mundo em gestação nas entranhas da própria 

sociedade atual e que poderá vir a ser, a depender dos esforços individuais e coletivos, o 

sistema que poderá vir a se instaurar como nova moralidade de um agrupamento dado.53   

Veja-se ainda que em Marx a moral é relativa dado sua intersecção com a história e 

a consciência de classe (óbvio que aqui se refere a uma consciência para si), o que não o 

impede de, ainda que com uma base científica, adentrar em considerações, no fundo, 

morais, acerca dos fenômenos da sociedade de classes, por exemplo quando afirma que, do 

ponto de vista de uma sociedade superior, a propriedade privada da terra é tão absurda 

quanto a propriedade privada de um ser humano por outro.  

                                                           
51  GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere. (volume secondo, q. 6-II: 1930-1933). Torino: 
Einaudi, 2007, p. 750. 
52  É esse o sentido que VIEIRA aponta na leitura de Marx por Dussel. Ver: VIEIRA, Antonio Rufino. 
Marxismo e libertação. João Pessoa: UFPB, 2000, p. 102 e 104.  
53  PENATI, Eugenio. L’etica e il marxismo. Firenze: la Nuova Italia, 1948, p. 160. 
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Para ele, as pessoas são “apenas possuidoras, usufrutuárias da terra e, como bons 

pais de família, devem legá-la, melhorada, às gerações posteriores” 54.  

O que Marx não se preocupa é com a síntese, com a negação da negação, isto é, com 

a formulação de um sistema ou de como a moral deveria ser, o que implicaria numa moral 

normativa ou moral de segunda ordem, entendida esta como um discurso prescritivo sobre 

uma moral a ser constituída.  

Por isso a crítica mais recorrente ao marxismo – embora, chame atenção que tal 

crítica, em geral, não se estende a Marx – situa-se acerca de um reducionismo explicativo e 

interpretativo do mundo, de um determinismo finalista pelo qual seu ponto de chegada já 

estaria contido no próprio início da formulação. 

Situar Marx em tal perspectiva – de um pensamento fundamentalmente descritivo e 

interpretativo e não uma filosofia ingenuamente prescritiva – pode levar a uma recepção 

contemporânea de tal pensador, no sentido muito mais do aproveitamento desse campo 

teórico no estudo dos problemas de nosso tempo. 

Não se trata, pois, de uma atitude de genuflexão – que tanto mal fez ao 

desenvolvimento do próprio marxismo enquanto corrente teórica – e sim de compreensão 

de tal filosofia, e suas categorias, como ferramenta explicativa da vida social. 

Os problemas da relação entre escolha moral e o caráter científico da teoria podem 

ser vistos em Marx sob um duplo aspecto: 

Em primeiro lugar deve-se assinalar que a questão da moralidade, em Marx, situa-

se no campo da crítica ao caráter parcial da moral burguesa e não da crítica a toda e 

qualquer moral, o que seria um contra-senso, se se percebe que o apelo pela transformação 

                                                           
54  MARX, Karl. O capital. (Livro III, 2º volume). São Paulo: Abril, 1983, p. 239. 
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do mundo tem também forte teor ético. Desse viés ético é exemplo o trato da mediação 

feita pelo dinheiro, entre a necessidade e objeto. 

Para Marx, o dinheiro é o proxeneta entre as necessidades humanas e os meios de 

subsistência. 55 

Por isso, se neste trabalho comparece a tese pela qual há, no continente teórico 

fundado por Marx, uma ampla teoria descritiva do movimento de realização do capital, 

também nela comparece, ainda que em nível menor, não sistematizada e nem sempre 

explicitada, um conjunto de prescrições acerca de como as pessoas e o mundo devem ser, 

isto é, asserções de caráter prescritivo. 

No ponto de vista que aqui se defende, é plenamente possível advogar uma visão 

unitária da primeira questão, isto é, da descrição do real, por se tratar, em Marx, de ciência 

e por essa comportar a exclusão das teorias erradas e sua substituição por outra, mais 

coerente com os fatos que pretende explicar e uma pluralidade de prescrições, pois aqui se 

trata de escolhas com base em valores, ou seja, de como sistemas morais os mais diversos 

podem ser propostos a depender da perspectiva social na qual cada indivíduo se coloca. 

A questão então é perceber que essas diferenciações de visão acerca do problema da 

distinção entre descrição do real e como o ser humano deve agir diante dele, ocorrem por 

algum fator e a hipótese desta tese aponta para a questão da chamada consciência de classe 

acerca dos problemas, o que não exclui, em não sendo determinista, a questão das escolhas, 

fator que Marx nunca subestimou, embora não fosse o centro de seus estudos. 56 

                                                           
55  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. In: FROMM, Erich. Conceito marxista do 
homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 145. 
56  Veja-se, por exemplo, sua constante preocupação com o papel e funções da ideologia, notadamente 
na Ideologia Alemã e em A sagrada família. 
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Em segundo lugar, suas formulações, especialmente as que – mesmo de forma 

indireta – dizem respeito aos problemas do agir, chocam-se tanto com as visões idealistas 

quanto com aquelas tendentes a eliminara hipótese de que a moralidade tem uma inserção 

na consciência de cada grupo social, dado que para estas concepções (de teor também 

idealista) a moral seria resultante da evolução geral do espírito humano e não um fenômeno 

socialmente constituído. Ressalve-se que no tocante às visões idealistas a moral é um dado 

prévio e fora da história, já que para ele as relações sociais (bem como a moral estruturada 

por tais relações) não podem ser compreendidas por si mesmas. 

A postura aqui defendida interdita uma análise superficial que enquadre a 

concepção de Marx tanto como uma rendição a um sensualismo/empirismo estreito bem 

como se afasta de uma atitude idealista que coloca em última instância a moral como um 

dado prévio a qualquer fator social. 

Por isso não se trata de uma contradição lógica termos um Marx advogando que as 

relações sociais – e, por conseqüência, a própria moralidade – evoluem e transformam-se, e 

esse mesmo pensador, ao mesmo tempo, advogar o caráter científico de sua teoria que, ao 

ver dessa tese, também pode oferecer um modelo explicativo para a própria escolha moral, 

a partir da consciência de classe, dado que, se somos parte de um mundo objetivo, isto 

também significa que agimos objetivamente ou, nos termos do próprio Marx: 

O ser que é objetivo age objetivamente, e não agiria objetivamente se o objetivo 
não fosse parte da natureza mesma de seu ser. Ele cria e estabelece objetos porque 
é estabelecido pelos mesmos – porque no fundo é natureza. No ato de estabelecer 
este ser objetivo não desce de uma “atividade pura” para a criação do objeto. Ao 
contrário, seu produto objetivo é apenas a confirmação de sua atividade objetiva. 57 

 

O ser humano se expressa, conforme sua natureza social, no esforço - que é também 

social - de produção das condições de reprodução da vida. Se ele produz socialmente, mas 
                                                           
57  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 126-127.   
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não se apropria do mesmo modo é porque ainda não descobriu, em todos os terrenos, 

inclusive no que concerne ao âmbito moral, que outra forma de sociabilidade é possível. 

Isso gera um conflito entre as diversas formas de justificação do existente (políticas, 

morais, jurídicas) e as escolhas (políticas, morais, jurídicas) em favor de uma outra forma 

de vivência que, em tendo se tornado classe para si, e não apenas classe em si, torna-se 

possível pelo fato de que, para Marx, o desenvolvimento das contradições de uma forma de 

produção histórica é a única via que conduz, ao mesmo tempo, à sua dissolução e à 

estruturação de uma nova configuração. 58 

Assim, ainda que não sistemática e não explícita, a sua concepção de moral era 

concreta e afastada de qualquer idealismo. E por isso sua recusa a fundar sua visão de 

mundo numa concepção de moral como fez Smith, que partiu de uma teoria moral para 

constituir uma explicação da vida econômica. Sua opção está em explicar a moral pela 

infra-estrutura, na medida em que os sistemas morais resultam de relações sociais fundadas 

em interesses concretos, boa parte dos quais têm expressão econômica em negócios e 

relações mercantis. 

Note-se que em Marx esses interesses são tratados como fenômenos concretos na 

medida em que eles não constituem uma categoria filosófico-social de caráter geral (o que 

reduziria o marxismo a uma variante do utilitarismo), além do que, como observa Agnes 

Heller, a generalização filosófica do primado do interesse nada mais do que refletir o ponto 

de vista espiritual da sociedade capitalista. 59 

O problema, conforme ele mesmo aponta, é que as mercadorias não têm vida 

autônoma e não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocarem. Sendo assim, lembra 

                                                           
58  MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. [1867]. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
Volume I, Livro 1°, Tomo 2, p. 90. 
59  HELLER, Agnes. Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Península, 1986, p. 66.    
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que nosso olhar deve se voltar para os seus possuidores: as mercadorias são coisas, e para 

que se refiram umas às outras é preciso que seus proprietários se relacionem entre si como 

pessoas e, portanto, reconheçam-se reciprocamente como proprietários privados.60 

E isto se dá porque a ética, cuja matéria central é o valor e a escolha, não é 

susceptível dos mesmos métodos de confirmação científica de outros ramos científicos. 

  A afirmação do caráter de classe da moral não pode ser refutada como uma fixação 

dos marxistas é demarcar tudo com o selo da luta de classes. Pensadores que não podem ser 

acusados sequer de afinidade com o campo de reflexão fundado por Marx ou mesmo outros 

que já não se colocam como marxistas, chegam, por outros caminhos, a conclusões 

semelhantes. 

Neste final de capítulo nos limitaremos a dois:  

Nietzsche, ao tratar do problema em uma de suas obras, discorre duramente acerca 

da pretensão em se abordar uma “história natural do bem e do mal”. Ele chama atenção 

para o fato de que aquilo que os filósofos entendem como fundamento da moral nada mais 

era que uma forma da moral dominante. 

Em outras palavras, os filósofos, desejando estabelecer os fundamentos da moral, 

acabam por tratá-la como algo dado e previamente determinado. Como ele criticou com 

extrema precisão: nas chamadas ciências morais falta o próprio problema moral. 61.  

Outro, Habermas, alerta que a ética obtém seu conhecimento num diverso 

enquadramento metodológico não nos cabendo encobrir que as racionalizações acerca da 

                                                           
60  MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. [1867]. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
Volume I, Livro 1°, Tomo 2, p. 79. 
61  NIETZSCHE, Friedrich W. Para além do bem e do mal ou prelúdio de uma filosofia do futuro 
(Tradução: Marcio Pugliesi). São Paulo: Hemus: 2001, p. 98-99. 
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mesma servem, muitas vezes, para mascarar com pretextos legitimadores os motivos reais 

de nossas ações. 62 

Como Marx (e os marxistas, em geral) sempre criticaram veementemente os 

sistemas morais que ignoravam (ou procuravam justificar) as divisões de classe na 

sociedade, os movimentos e ativistas que incorporaram esse projeto de transformação 

radical da sociedade foram frequentemente acusados, como notou um estudioso do 

problema, de não terem princípios éticos63.  

Ocorre que quando ele e Engels afirmam que os comunistas não pregam nenhuma 

moral e nem impõem mandamentos morais do tipo ‘amai-vos uns aos outros’ ou não 

centram sua atividade em apregoar que as pessoas não devem ser egoístas é porque tinham 

claro que “em certas condições, egoísmo ou abnegação são tão somente formas pessoais e 

necessárias à luta pela sobrevivência” 64.  

Com tal crítica não se está, parece óbvio, criticando toda e qualquer forma de 

moralidade e sim sua forma hipócrita, visto que não se trata de julgar pessoas por agirem da 

forma a qual estão socialmente condicionadas e sim de criticar e superar as condições 

mesmas que as fazem agir de um e não de outro modo. 

Por não ser uma escatologia em que o fim já esteja pré-fixado, a concepção fundada 

por Marx, ainda que seja uma interpretação científica do real, depende da ação humana 

(portanto, de escolhas de como agir), pois, como ele mesmo adverte, examinando a 

experiência de humanização, da mesma forma que o selvagem, o ser humano socializado 

também deve lutar com a natureza para que obtenha satisfação de suas necessidades, para 

                                                           
62  HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1997, p. 138-140; 
HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 344-345.  
63  ASH, William. Marxismo e moral. Rio de Janeiro: Zahar, 1965, p. 159. 
64  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 241-242. 
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que mantenha e reproduza a própria vida, em todas as formações sociais e em todos os 

modos de produção.  

Com o seu desenvolvimento, esse reino das necessidades se expande em 

conseqüência de seus desejos, mas, ao mesmo tempo, as forças produtivas que satisfazem a 

esses desejos também se desenvolvem. A liberdade, nesse âmbito, só pode consistir do 

homem socializado, dos produtores associados regulando racionalmente seu intercâmbio 

com a natureza.  

Isso se dá, prossegue Marx, com o desgaste mínimo de energia e sob condições 

mais favoráveis e dignas de sua natureza humana. Mas tal reino continua, apesar disso, um 

reino da necessidade. Além dele começa o desenvolvimento da energia humana que em si 

um fim, o verdadeiro reino da liberdade que, no entanto, só pode florescer tendo por base 

esse reino da necessidade65. 

 Esse quadro de produção e reprodução de valores a partir de uma referência social e 

de forma imanente poderia instaurar um relativismo moral pelo qual qualquer moralidade - 

mesmo a mais anti-social - estaria justificada? 

 Ainda que esse seja o objeto do capítulo seguinte desde já antecipamos que não. A 

moral relativista - assim entendida como a concepção pela qual toda atitude, qualquer que 

seja, é válida, pelo que nada tem em comum com a posição que defende que a moral é 

relativa historicamente, ou seja, que cada sociedade constrói sua moral - já foi apropriada 

pela cultura burguesa onde se instaurou o vale-tudo.  

E é disso que trata o próximo capítulo, quando se examina o contexto 

contemporâneo e o relativismo moral dele resultante e se há uma aptidão, descritiva e 

prescritiva, do continente teórico fundado por Marx, para responder aos problemas éticos 
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enquanto reflexos do estranhamento produzido pela separação do produtor do produto de 

sua criação. 



52 
 

 

CAPÍTULO 2 

 
O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO E O RELATIVISMO MORAL:  

Acerca da aptidão da filosofia marxista em responder aos problemas éticos da 
contemporaneidade enquanto reflexos do estranhamento. 

 
Sumário: 2.1. Moral como valores relativos à história x relativismo moral; 2.2. Pós-
modernidade e relativismo moral como aspectos da alienação; 2.3. Acerca da idéia de pós-
modernidade e de sua fundamentação teórica; 2.4. Alienação, trabalho e pós-modernidade; 
2.5. Pós-modernidade como discurso de legitimação e a necessidade sua superação. 
 

2.1. MORAL COMO VALORES RELATIVOS À HISTÓRIA X RELATIVISMO 
MORAL 

 

Este capítulo visa examinar se há uma adequação e atualidade do pensamento 

marxista no sentido de dar conta da compreensão do premente problema de como o 

indivíduo não apenas realiza suas escolhas morais, mas também se os fundamentos da 

moralidade podem ser discutidos levando-se em consideração os interesses materiais dos 

seres humanos, dado que, nesse sistema de reflexão, as idéias são produtos da atividade 

social e não o oposto. 

No entanto, torna-se impossível pensar o problema da atualidade ou não desse 

sistema de pensamento se a reflexão é feita ao largo das questões do mundo de hoje, tendo 

em vista que uma das críticas que se faz ao marxismo é a de que ele teria perdido sua 

aplicabilidade diante das imensas transformações ocorridas no que Hobsbawm chamou, 

como exposto na introdução, de “era das revoluções”. 

Quem, deliberadamente ou não - e isso pouco importa para a tese que aqui se 

defende -, acabou por incorporar essa crítica foi um setor da inteligentsia que, ao advogar a 

desatualidade e a morte do marxismo o fez esgrimindo argumentos tais como o fim da 
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história e a falência do projeto da modernidade, por conseqüência, uma mudança de 

paradigmas, trazendo consigo o fracasso das grandes narrativas. 

Ora, o que se pretende enfrentar a partir de agora é a seguinte questão: O que tem 

em comum a defesa de um completo relativismo moral pelo qual qualquer moral é válida 

com a reivindicação teórica acerca da existência de uma ambiência (a pós-modernidade) 

quando se considera falida qualquer tentativa de explicar, compreender (e transformar) o 

mundo? 

Este marco teórico não legitimaria a institucionalização de todos os mecanismos de 

alienação, presentes na sociedade contemporânea, diga-se, ao mesmo tempo, globalizada e 

local?    

A tese partiu do pressuposto que não é possível entender esse discurso se não se 

dissecar a idéia do que chamam “pós-modernidade” e também sem entender as origens e o 

mecanismo da alienação visto que essa dupla compreensão, bem como a origem remota do 

pensamento de Marx, esclarece parte dos problemas que aqui se trata acerca da escolha 

moral. 

E como a defesa da atualidade do marxismo - inclusive no tocante ao oferecimento 

de alternativa à moralidade capitalista, que é caracterizada pelo topos através do qual o 

homem seria o lobo do homem - implica em responder a essas objeções,  aqui se opta em 

refutá-la pela via da crítica a essa categorização dos tempos presentes como ‘pós-

modernos”. 

Diga-se, desde logo, que não se trata de mero exorcismo semântico e sim de refletir 

sobre a atualidade do diagnóstico de Marx, o que resulta em mostrar que, para a imensa 

maioria da humanidade, o projeto da modernidade, de emancipação do gênero humano, 

sequer foi realizado.   



54 
 

 

Portanto, afirmar a tese acerca das relações entre marxismo e moral, pela qual há um 

apelo ético no chamamento à superação das condições que alienam o ser humano - 

apontando a atualidade desse campo teórico - implica em duas análises que perseguem dois 

objetivos simultâneos:  

a) Por um lado, problematizar com alguns elementos da discussão de um tema que 

tem sido fruto de perplexidades (até onde nos parece) para considerável número dos que, na 

academia (e fora dela) acompanham o debate das questões fundamentais de nosso tempo: a 

introdução, na discussão científica, de um conceito sociológico e histórico (“a pós-

modernidade”) sem que tenha havido, nas relações de produção ora vigentes no mundo 

ocidental, onde ele é citado à exaustão, modificações substanciais que legitimem a 

existência de tal categoria.  

Óbvio que o discurso pós-moderno, ao pleitear o fim das grandes narrativas e a 

falência de qualquer projeto emancipatório cumpre uma função ideológica, mas não pode 

ser tratado como apenas um discurso mistificador que a sociedade absorveu por ter sido 

manipulada.  

Claro que é verdade que há uma manipulação, uma difusão de valores morais 

centrados no culto ao individualismo mais exacerbado. Mas, ainda que correto, é uma 

verdade tão só parcial, pois se uma expressão consciente da vida real não tem base 

concreta, se nessas considerações a realidade é invertida, esse fenômeno (do ponto de vista 

dos explorados, óbvio) é ainda conseqüência de seu modo material de atividade. Isso 

resulta numa restrição da consciência, gerando, dessa forma relações sociais deficientes.  66 
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Como observa agudamente Raymond Williams, há épocas nas quais tudo é descrito 

como sendo ‘novo’, de forma quase obrigatória. A idéia de se auto-anunciar como ‘novo’, 

‘moderno’ - ou ‘pós-moderno’, acrescento - parece sempre duvidosa. 67
  

 b) E, por outro lado, situar o contexto contemporâneo em que se pretende pensar o 

problema da escolha moral, procurando questionar se, em razão de uma suposta ambiência 

dita pós-moderna, a humanidade estaria condenada a um relativismo moral pelo qual ou 

qualquer atitude seria válida, dado um contexto de irracionalidade instaurado, ou se 

estaríamos todos diante da impossibilidade de justificação racional da conduta em razão da 

aceitação do pressuposto pelo qual uma presumida “falência das grandes narrativas” 

mergulhou o mundo dos valores numa era de incertezas. 

Afinal, o fundamento da escolha moral não é, desde o início, um problema para o 

indivíduo visto que elas parecem se dar de forma natural e espontânea e não - como de fato 

é - enquanto um processo que se constitui socialmente e serve como discurso de 

justificação. 

 Este discurso ou ideologia de justificação assume o nome de ‘razão’ pelo fato de 

que “cada classe social, no curso da história, sempre denominou de racional aquilo que se 

apresentava mais de acordo com seus interesses”. 68 

 A afirmação de que cada sociedade constrói seus valores não instaura um 

relativismo no que concerne a apreciação da conduta humana, apenas a constatação de que 

a moral é relativa ao tempo e ao lugar, enfim sofre influência das circunstâncias sociais e 

históricas.  
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Não se pode olvidar que ao se colocar a questão de saber situar a moral sobre um 

fundo de história que relativiza os absolutos e seculariza os valores, isto se dá pelo fato de 

que não há fundamento materialista em aceitá-la como entidade abandonada em um suporte 

metafísico. 69 

Já a postura relativista situa-se de forma inteiramente diversa diante não apenas das 

questões da chamada razão prática, mas, simultaneamente, desconsidera toda e qualquer 

tentativa de conhecer como ela se forma e localizar seu substrato na luta de classes. E adota 

essa postura se valendo da consideração pela qual entre duas ou mais asserções morais (da 

mesma forma procede com as asserções sobre o mundo real) não se pode provar com 

segurança o acerto de uma sobre outra afirmação. 

A que conduz essa atitude relativista?  

Exatamente ao que se critica neste trabalho: a uma visão descontextualizada da 

moral e que se recusa a localizar o seu substrato em indivíduos historicamente 

determinados.  

Em tal situação a esfera ética e as escolhas morais dela resultante tornam-se apenas 

preferências ditadas por aspectos meramente subjetivos e emocionais, que contam, 

obviamente, - como se verá mais adiante, no capítulo quarto desta tese - mas, cujo peso e 

papel não ficam claramente estabelecidos e até superestimados, como se quando alguém 

escolhe, nesse âmbito, é impossível tornar minimamente inteligível os fatores que o fizeram 

agir dessa ou daquela forma. 

Assim, um dos problemas do relativismo situa-se no paradoxo pelo qual ao se 

afirmar que todas as crenças são igualmente verdadeiras (ou mesmo que nada se pode 

afirmar acerca da veracidade ou da falsidade das mesmas), depara-se com a antinomia de 
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como tratar crenças que se contradizem e que são, por isso mesmo, mutuamente 

excludentes. 

 Por isso que, correndo no mesmo veio de tal debate, insere-se desde já como um dos 

primeiros aspectos da presente tese a discussão do contexto contemporâneo e, em seu 

interior, o exame da seguinte hipótese-problema: Se a admissão de uma época pós-moderna 

(e sua configuração teórica respectiva, o pós-modernismo70) faria sentido para justificar o 

relativismo moral sem que os suportes materiais e superestruturais do modo de vida 

moderno fossem dados como superados? 

 Para tanto se diga, de passagem, que essa concepção pode ser definida, em linhas 

gerais, enquanto uma corrente intelectual caracterizada pela rejeição mais ou menos 

explícita da tradição do iluminismo e por um relativismo cognitivo e cultural e também 

como modelo teórico que pretendeu substituir o pensamento racionalista moderno. 

Caracteriza-se, também, por um relativismo epistêmico ligado a um ceticismo em 

face do empreendimento da ciência, pelo excessivo interesse em validação de crenças 

subjetivas independente de sua verdade ou falsidade, numa ênfase no discurso e na 

linguagem como opostos aos fatos aos que o próprio discurso se refere, rejeitando, na 

maioria dos casos, a idéia segundo a qual fatos existem ou de que podemos fazer alusão aos 

mesmos71.  

Note-se que esse ideário pós-moderno não está confinado apenas aos departamentos 

de filosofia do auto-intitulado “primeiro mundo”. Foi disseminado como discurso, 

simultaneamente, moral, epistemológico, cultural etc, e onde causaram maior dano foi - e 

                                                           
70  SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. Imposturas intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-
modernos. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 16-17. 
71  Idem, p. 201-202 
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em algum nível ainda é - num terceiro mundo ávido (pelo imperialismo cultural) da última 

moda intelectual. 

Sucede que esse mesmo terceiro mundo é o espaço concreto no qual vive a maior 

parte da população do globo e onde a dita ultrapassada obra do iluminismo está longe de se 

completar. 72  

Entretanto, e aqui se situa o interesse para o presente trabalho, o discurso pós-

moderno não poderia deixar (como qualquer discurso que se pretende modelo de explicação 

geral – embora supostamente negue qualquer meta-modelo) de oferecer uma explicação 

para o âmbito da conduta.  

E num mundo marcado pelo fim da história, das grandes narrativas, de qualquer 

projeto coletivo de emancipação, a moral só poderia se tornar incognoscível e restrita a 

máxima do vale-tudo.  

Por isso que se intenta, nessa parte do trabalho, mostrar que uma das principais 

características do mundo moderno, a divisão do trabalho e sua apropriação privada seguem 

predominando no mundo contemporâneo. Logo, carente de sentido é falar em nova 

ambiência política, econômica, cultural e científica para justificar, não um novo quadro 

referencial, mas a intensificação dos processos de estranhamento. 

Este predomínio da guerra contemporânea de todos contra todos, enfim, o reinado 

da completa cisão e da não-identificação do indivíduo com o seu gênero é resultado da 

intensificação da alienação do sujeito dos frutos de seu trabalho. 

E esse fenômeno implica num processo de moldagem ideológica e espiritual 

realizado pelos grandes monopólios que, em nome da instauração de uma sociedade global 

têm solapado a existência das nações, condição que, enquanto não superada, é o meio que a 

                                                           
72  Idem, p. 107-108 
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humanidade forjou, até o presente, dos agrupamentos humanos constituírem suas formas de 

identidade, inclusive no âmbito da moralidade social positiva.   

 A negativa pós-moderna das identidades nacionais além de cumprir uma função 

ideológica visa, diga-se incidentalmente, em última análise, decretar, antecipadamente, a 

falta de sentido do resistir ao domínio imperial e unipolar do mundo, pelo que se inscreve 

como ideologia - daí sua insistência em difundir os seus valores, a sua moral, a sua lei, a 

sua concepção de democracia - do que como nova forma de organização da vida global. 

 É disso que se trata: discutir o contexto contemporâneo e como nele se insere a 

escolha moral, focando o que se chama de época pós-moderna e caracterizando-a como um 

período onde se manifesta com mais intensidade todos os aspectos da sociabilidade 

capitalista e, em especial, aquele que aqui se pretende examinar enquanto manifestação 

mais extremada do período, que é o fenômeno da crescente alienação. 

É no terreno do reconhecimento do caráter social e histórico da moral que se pode 

apontar para uma ética que enfrente claramente essa expressão contemporânea do poder do 

capital, isto é, uma ética de libertação, portanto, uma moralidade autenticamente humana e 

comprometida com a supressão prática da dominação73 que, no âmbito econômico, separa o 

indivíduo dos resultados de sua atividade enquanto produtor e que, no âmbito da moral 

prática, forja um discurso de justificação dessa cisão. 

Por isso e para dar conta da compreensão do relativismo desse ambiente pós-

moderno é que se opta em combinar o seu uso com o conceito de alienação/ estranhamento, 

categorias estas que se fazem fundamentais no pensamento de Marx, notadamente para 

permitir refletir sobre a situação humana no mundo, questão que tem evidentes 

                                                           
73  VIEIRA, Antonio Rufino. Marxismo e libertação. João Pessoa: UFPB, 2000, p. 108. 
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rebatimentos no âmbito da ética e cuja superação marcará a instauração de uma nova forma 

de relação entre os seres humanos e, portanto, de uma nova moral.  

Entretanto, também se faz necessário frisar que a abordagem das conseqüências 

práticas do problema da alienação não pode deixar de levar em conta que ela está 

intrinsecamente relacionada à exacerbação ao limite de um modo de vida. Tal modo, ao 

tempo em que supervaloriza o individualismo, é a mais radical negação do indivíduo na 

medida em que o vê não como pessoa e sim como uma fonte geradora de riqueza pelo que 

ela se manifesta como vendabilidade universal, nos termos propostos com profundidade por 

Mészáros. 74 

Esse debate, especificamente no que concerne ao relativismo moral pós-moderno, é 

deveras importante para que se agregue um novo elemento, essencial, ao objetivo da 

discussão principal da tese, qual seja, estudar um aspecto da teoria de Marx enfocando-a na 

perspectiva de sua atualidade para criticar, inclusive, os chamados “tempos pós-

modernos”75 o qual condensa nada mais que o ambiente em que a alienação, a miséria 

moral e material da humanidade foram levadas aos limites extremos. 

 Para tanto não se pode deixar de considerar que aqui se foca a idéia de alienação 

sob dois aspectos que coexistem na materialidade do fenômeno e nos seus reflexos 

ideológicos: tanto quando se apresenta enquanto estranhamento ou alheamento; ou quando 

se manifesta como cisão entre produção e consumo; ou mesmo como forma de apropriação 

                                                           
74  MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 36-37.  
75  Título de uma série de ensaios que trata criticamente o aludido conceito. Ver: MAGALHÃES, 
Fernando. Tempos pós-modernos. São Paulo: Cortez, 2004; já em outro texto o autor em referência fala de 
“modernização avançada”, que nos parece mais operativo para dar conta das recentes transformações do 
capitalismo. Conf: MAGALHÃES, Fernando. Iluminismo pós-moderno: nova barbárie? In: Perspectiva 
filosófica – Revista do Departamento de Filosofia, Volume VIII, n. 16, julho-dez 2001. Recife: Departamento 
Filosofia UFPE, 2001, p. 160. 
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geral dos produtores, ou, por fim, pela via da alienação do trabalho e do trabalhador perante 

o capital.76  

Meios que se manifestam, como se observa nas sociedades cindidas econômica e 

espiritualmente, de maneira isolada ou em conjunto, influindo na vida moral dos grupos 

sociais e nos valores que eles elegem para realizar o intercâmbio social. 

Dado a polissemia do termo alienação que se faz presente também quando se opta 

em examinar questões concernentes à moralidade é que convém em cada menção, 

contextualizar o uso que se referirá. 77 

O primeiro sentido tem um acento nitidamente filosófico, o último pode ser 

entendido enquanto sua expressão no terreno das relações materiais. 

Na primeira acepção, significa que, para Marx, o homem não se vivencia como 

agente ativo e que controla o mundo, mas, opostamente, que o mundo - natureza, sociedade 

e sua própria esfera subjetiva - são-lhes estranhos. 

Desse primeiro sentido, dão conta os escritos de Marx entre 1844 e 1846, que 

consideram a forma de trabalho na sociedade moderna como constituindo e constituinte da 

alienação total do ser humano. 78 

Dessa forma, e no mesmo sentido também acentua Fromm, alienar-se é, em última 

análise, vivenciar o mundo e a si de forma passiva79, de um ponto de vista dualista e não-

dialético, em que sujeito e objetos encontram-se cindidos.  

                                                           
76  MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política - Grundrisse 
(1857-1858). Madrid: Siglo veintiuno, 1989, volume I, p. 88, 90, 130-131, 163, 478-479 e volume II, p. 33, 
196, 394. 
77  Para Astrada, que se choca com a interpretação de Fromm, a principal preocupação é evitar uma 
interpretação puramente moral do conceito. Ver: ASTRADA, Carlos. Trabalho e alienação. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1968, p. 47. 
78  MARCUSE, Herbert. Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1978, p. 252. 
79  FROMM, Erich. O conceito marxista do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 50. 
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Faz-se também necessário expor como esse fenômeno exacerba-se, ao invés de 

atenuar-se, na época atual, como influi e se apresenta conexo aos problemas dos limites de 

uma moral forjada numa sociedade cuja característica central do trabalho seja a cisão entre 

sujeito e objeto, cujo primeiro não se apropria do segundo e como também é, ele mesmo, 

visto como um objeto. 

Por outro lado, sendo, em última análise, manifestação da vida social, a escolha 

moral expressa também a esfera parcial da sociabilidade, isto é, a vida alienada. 

Assim, o problema de tratar historicamente - na perspectiva da luta de classes, dos 

conflitos e interesses - a questão das escolhas morais é que o exame de tal questão não tem 

porque ser feita de forma abstrata, isto é, estreitando a moralidade a um mero resumo das 

regras de condutas e dos costumes dos quais nada se poderia dizer em termos históricos e 

da luta de classes. 

Mas também não se trata de reduzir o problema ético a uma exposição de uma teoria 

das virtudes como fez a tradição grega e, contemporaneamente tentou empreender 

MacIntyre para, ao final, constatar que, no contexto em que vivemos - do mesmo modo que 

na decadência de Roma e com as cautelas que o paralelismo pede - a tarefa seria construir 

novas formas de comunidade no interior das quais seria possível sustentar a vida moral para 

que tanto ela quanto a civilidade sobrevivessem à barbárie.  

A solução que ele propõe é pontual e não enfrenta as raízes do problema: a 

construção de formas locais de comunidade dentro das quais se sustente a vida intelectual e 

moral durante a idade média em que a humanidade está mergulhada. 80 

 Mesmo não tratando sistematicamente dos problemas da moralidade, Marx o 

percebeu conectado as limitações de uma sociabilidade que separou o produtor de seu 

                                                           
80  MACINTYRE, Asladair. After virtue. Indiana: Notre Dame Press, 1984, p. 263. 
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produto e na qual o trabalho não emancipou o trabalhador, tornando-o presa das 

necessidades animais e não, como seria de se esperar numa sociedade de produtores, o 

sujeito pleno na medida em que “em antítese às outras mercadorias, a determinação do 

valor da força de trabalho contém, por conseguinte, um elemento histórico e moral”. 81  

 Ainda assim ele não moralizou e nem individualizou os problemas da extração da 

mais-valia, como chama atenção Lukács em seus apontamentos sobre ética, se apoiando em 

Marx e Engels, que criticavam Proudhon exatamente pela insistência em estender a moral à 

economia política82.  

 Essa atitude só foi possível pelo fato de que, mesmo não tendo se debruçado 

diretamente e primordialmente sobre as questões morais, Marx tinha consciência - e seus 

textos o evidenciam - de que são duas questões distintas, por um lado, a compreensão 

científica do modo de ser do capital e, por outro, a sua condenação moral. 

 Tal distinção faz com que não seja contraditório o chamamento aos explorados no 

sentido do comprometimento com um projeto de emancipação que visasse transformar o 

estado de coisas existentes, chamamento esse resultante de uma análise científica/ 

descritiva da realidade, combinando-a com elementos induvidosamente prescritivos. 

Para evitar erros de compreensão e garantir a separação entre descrição de fato e 

condenação ética, já no prefácio da primeira edição e no corpo do texto de “O Capital”, ele 

adverte metodicamente que embora não pinte de cores róseas as figuras do capitalista e dos 

proprietários de terra, o leitor deve ter em conta que só se trata de pessoas na estrita medida 

                                                           
81  MARX, Karl. Capital, 1st vol. London: Encyclopaedia Britannica, 1978, p. 81. 
82  LUKÁCS, Giörgy. Apuntes sobre ética. In: Ontologia del ser social: El trabajo (textos ineditos em 
castellano). Buenos Aires: Herramienta, 2004, p. 191 e nota 6; MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: 
Expressão Popular, 2009, p. 200 (a citação mencionada por Lukács é de Engels e consta do prefácio à 
primeira edição, em alemão, da obra). 
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em que personificam categorias econômicas, portadoras de determinadas relações de classe 

e interesses.  

Por isso Marx e a tradição que lhe seguiu sempre procuraram centrar o foco no chão 

das relações sociais, explicando (como se ressaltou antes, a propósito de Adam Smith) a 

moralidade pelas relações sociais, do que o oposto, visto que a economia política burguesa 

é, antes de tudo, uma ciência moralista, na medida em que, enquanto “ciência da riqueza”, 

revela-se também como ciência do ascetismo e, apesar da aparência mundana, constitui-se a 

mais moral de todas as ciências na medida em que prega (para os explorados, esclareço) a 

renúncia de todas as necessidades humanas. 

Em resumo: quanto menos todos comerem, beberem, comprarem livros, forem ao 

teatro, se divertirem, enfim, tanto mais pouparão e maiores serão os seus tesouros. Quanto 

menos cada um for, mais terá e maior será a sua vida alienada. 83 

No “Capital”, ele reforça esse raciocínio ao defender que “no curso dessa 

investigação nós poderemos notar, em geral, que essas características que aparecem num 

estágio econômico são apenas a personificação das relações econômicas que existem entre 

tais classes” (grifo nosso). 84  

 É com esse foco restrito às relações sociais que se discute como e de que forma a 

defesa da tese pela qual a época atual dita pós-moderna - supostamente marcada pela 

aceitação de qualquer moralidade - já não pode discutir racionalmente o que é correto 

exatamente por que no afã de coisificar todas as relações ela as trata de forma amoral, com 

                                                           
83  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 141-142. 
84  Do prefácio de Marx à 1ª edição do capital. MARX, Karl. Capital, 1st vol. London: Encyclopaedia 
Britannica, 1978, pp. 7 e 37-38. 
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juízos tipicamente de fato, como o de que, por exemplo, a propriedade privada faz parte da 

“natureza das coisas”. 85 

 A época presente, marcada pelo relativismo e pelo discurso segundo o qual qualquer 

moral é justificável intrinsecamente e por si mesma, é apenas uma das formas pelas quais as 

forças do passado teimam em seguir pesando sobre os ombros da humanidade e, para isso 

(e por isso) seguem fazendo a apologia, como inevitável, de um mundo que cindiu o ser 

humano de sua auto-realização. 

 O motivo pelo qual Marx - na esteira de Hegel - categoriza a cisão supramencionada 

sob a rubrica de alienação e de como ela está conectada a apologia do relativismo moral 

como característica do tempo presente, é o que se trata na próxima secção, focando-se 

centralmente o desenvolvimento dessa formulação no pensamento de Marx, notadamente 

em seus textos até 1845 e em que ela incide no problema das escolhas morais.      

 
2.2. PÓS-MODERNIDADE E RELATIVISMO MORAL COMO ASPECTOS DA 
ALIENAÇÃO  

 

O conceito de alienação é refém, como muitos outros das ciências chamadas de 

compreensivas, do problema da polissemia. A paternidade do conceito é, erroneamente, 

atribuída por alguns a Marx. 

Como assinala Marcuse, o emprego da categoria filosófica “alienação” liga a análise 

econômica e social de Marx a uma categoria central da reflexão hegeliana86.  

Por isso, as suas origens, tal como ele o trabalhou, especialmente nos seus textos da 

chamada primeira fase, encontram-se em Hegel (embora não seja correto, por isso, querer 
                                                           
85  É esse, por exemplo, o argumento que justifica, no âmbito do direito, a propriedade, aos moldes 
lockianos. Ver: BOBBIO, Norberto. Nem com Marx nem contra Marx. São Paulo: UNESP, 2006, p. 207 e 
219. 
86  MARCUSE, Herbert. Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1978, p. 252-253.  
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afirmar que a doutrina de Marx não passa de simples de contraposição à metafísica 

hegeliana87), onde a formulação aparece enquanto visão da natureza como forma auto-

alienada do espírito absoluto (o que se assemelha com a visão platônica do mundo natural 

como imagem imperfeita do mundo das idéias). 88 

 Entretanto, sem a pretensão de uma pesquisa filológica ou etimológica, ressalte-se 

que ele aparece, pela primeira vez, no pensamento ocidental, com a noção de “idolatria” do 

antigo testamento, cuja característica central seria não o politeísmo e sim dos ídolos serem 

obras humanas: eles são coisas e, no entanto, por um processo fetichista, o ser humano 

curva-se ante eles e os reverencia. 89  

Ou seja, um processo bastante similar ao relatado por Feuerbach, no qual os 

humanos transferem para a divindade aquelas características que, ao se considerarem 

incapazes de desenvolver, as atribuem aos deuses. 90  

Marx não incorpora (e nem a tradição marxista) os desdobramentos hegelianos da 

conceituação da alienação mesmo que reconheça a formulação como um modelo 

explicativo bastante adequado para descrever o status do ser humano nas sociedades 

capitalistas.  

E não incorpora in totum a elaboração dado a afirmação de que o ser humano não é 

apenas um ser pensante e sim um ser objetivo cuja consciência reflete a sua existência num 

mundo também objetivo e ontologicamente anterior ao próprio pensamento. 

                                                           
87  BORNHEIM, Gerd. Dialética: Teoria e práxis (Ensaio para uma crítica da fundamentação 
ontológica da dialética). Porto Alegre: Globo, 1983, p. 178.   
88  PETROVIC, Gajo. “Alienação”. In: BOTTOMORE, Tom (org). Dicionário do pensamento 
marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 5-8. 
89  FROMM, Erich. O conceito marxista do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 50-51. Em outra 
obra, que reúne textos de vários autores, e da qual é o organizador, Fromm defende a tese pela qual a defesa 
da superação da alienação, pelos marxistas, caracterizaria um “novo humanismo”, posição que foi combatida 
por Althusser e, no Brasil, por Quartim de Moraes. Ver: FROMM, Erich (y otros). Humanismo socialista. 
Buenos Aires: Paidós, 1974, p. 10-11.  
90  FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Campinas: Papirus, 2001, p. 74. 



67 
 

 

Como assinalado pelo próprio Marx, o ser objetivo tem sua objetividade fundada na 

sua própria natureza. Ele estabelece o objeto pelo fato de que é um ser objetivo e o 

resultado de sua atividade confirma tal caráter.  

A questão é, por ele, posta de forma pela qual toda alienação do homem de si e da 

natureza aparece na relação que ele postula entre outro homem e dele mesmo e da natureza, 

isto é, por uma completa cisão. 

E esse processo de desapossamento, de cisão dos valores não apenas em sentido 

material, mas também espiritual, sucede porque “o trabalhador encerra sua vida no objeto, 

mas agora ela não pertence mais a ele e sim ao objeto”. 
91 

Lukács lembra que já nas obras de juventude de Hegel, especialmente os escritos de 

Jena, tal conceito aparecia como “positividade” – instituição ou complexos ideológicos que 

se contrapunham à subjetividade da prática humana como uma fria objetividade. 92  

À medida que vai avançando a formulação de sua dialética, Hegel vai superando o 

termo positividade – aplicando-o apenas no sentido que se tem hoje de Direito positivo. Por 

outro lado, o termo positividade cada vez mais adquire um tom de “recusa” na medida em 

que Hegel seguia tratando esse tipo de positividade como algo sem vida e a ser eliminado 

da história. 

Mas se no desenvolvimento de sua filosofia se elimina o termo positividade, não 

elimina ele o problema que designava tal termo, ou seja, a relação da prática social com os 

objetos que cria.  

                                                           
91  MARX, Karl. Selected writings in sociology & social philosophy. (Eds: Tom Bottomore and 
Maximilien Rubel). New York: McGraw-Hill, 1964, p. 169-170. (Economic and Philosophical Manuscripts). 
As citações fazem parte do manuscrito intitulado “Trabalho alienado e propriedade privada”. 
92  LUKÁCS, Georg. El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Barcelona: Grijalbo, 
1976, p. 516. 
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Assim, o termo aparece em sua elaboração definitiva como consciência cindida 

(infeliz), que se projeta num ser superior93 e enquanto degradação da vida ética em direção 

a um atomismo egoístico em que a particularidade enquanto satisfação de exigências e em 

seus conflitos oferece à sociedade civil um espetáculo de miséria (indivíduo x sociedade). 94  

A influência do hegelianismo em Marx, bem como a perspectiva que já marcava 

suas concepções, leva-o a uma valorização explícita, nos textos de juventude do problema 

da consciência de si do indivíduo e que o leva, posteriormente, ao tema da alienação95. 

Disto que se afirma é exemplo a problemática que perpassa a tese doutoral de Marx 

intitulada “Diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro”, que será 

abordada no terceiro capítulo da presente tese. 

Ainda assim, o uso do termo alienação só se torna corrente, no marxismo, após a 

descoberta dos chamados “Manuscritos de Paris”. 96 

Usual em alguns campos do saber, como, por exemplo, o direito (significando 

transferência de titularidade de um bem) e em psiquiatria (como desvio de padrões ditos 

normais)97, no marxismo seus diversos aspectos se condensam na separação do indivíduo 

não apenas do produto de sua atividade (o que, em nosso ver, daria ao conceito um caráter 

meramente econômico e afastaria todo potencial esclarecedor das relações entre indivíduos 

e classes numa sociedade dividida), mas também o bloqueio ao exercício pleno de suas 

potencialidades humanas, pelo que gera um momento de não-identificação, de 

                                                           
93  HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 159,-162 e 168-169. 
94  HEGEL, G. W. F. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1997, p.169-170. 
95  MARX, Carlos. Escritos de juventud. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1987. 
96  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005 e “Manuscritos 
economicos-filosoficos”, in: MARX, Carlos. Escritos de juventud. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 
1987. 
97  PETROVIC, Gajo. “Alienação”. In: BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista: 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 5 
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estranhamento entre o indivíduo e o resultado de suas atividades humanas, bem como com 

a realidade e com os outros indivíduos. 

Do ponto de vista político a alienação resulta noutro fenômeno que não deve ser 

subestimado: a total ou parcial perda de qualquer identificação entre o indivíduo e as 

instituições (enquanto fontes de produção das regras e de legitimação), suas próprias 

normas, bem como a cisão com o mundo, situando-se como objeto (e não, sujeito) e como 

meio (e não, finalidade).  

É dessa constatação que parte dois autorizados estudiosos da teoria da alienação, em 

Marx, para afirmar que a problemática fundamental que a perpassa é o problema acerca de 

como realizar a liberdade humana. 98 

Lukács aborda tal problemática (ainda que de forma não explícita) quando trata do 

problema da coisificação vista como relação entre o sujeito e a sua atividade enquanto algo 

objetivo e independente e que o domina por obra de leis alheias a ele.  

Em “História & Consciência de Classe”, quando discorre sobre a coisificação e a 

consciência do proletariado, ele lembra: “o mundo das mercadorias - e o seu movimento, o 

mercado - cujas leis ainda que os homens as vão conhecendo, contrapõem-se a eles como 

potências indomáveis e autônomas em sua atuação”. 99 

A própria existência do mercado, hoje erigido em mercado global no admirável 

mundo novo pós-moderno, atesta, em nossa opinião, uma das características típicas de 

economias em que o trabalho é explorado e institucionalizado como espaço de troca entre 

pessoas (ainda que materialmente desiguais, embora formalmente se fale em igualdade) e é 

mais uma demonstração cabal que pós-moderno não é algo tão novo quanto parece. 

                                                           
98  MÉSZAROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 149; 
PETROVIC, Gajo. El hombre y la libertad. In: Humanismo socialista. Buenos Aires: Paidós, 1974, p. 301. 
99  LUCÁKS, Gyorg. Historia y consciência de clase. Mexico: Grijalbo, 1978, p. 127. 
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Assim se deixa claro que a alienação do trabalho não apenas segue existindo como 

se encontra mais intensificada, permanecendo efetiva fundamentalmente no fato de que o 

produto do trabalho, isto é, a energia posta no objeto, é a objetivação da própria atividade e 

tal apropriação manifesta-se na circunstância de que quanto mais produz o trabalhador 

menos possui e quanto mais realiza o objeto menos com ele se identifica o próprio trabalho 

se aparecendo como potência estranha e que lhe domina, ao invés de ser dominado, que 

dele se serve ao invés de a ele servir. 100  

Em suma, sua relação com o objeto de trabalho é como com algo estranho, e não 

seu. O trabalho se objetiva, assume existência externa e contra o produtor, torna-se como 

um poder autônomo contra o sujeito e a situação do trabalhador adquire o seguinte perfil: 

* quanto mais produz mais se consome; 

* quanto mais valor cria menos valorizado é; 

* quanto mais refinado o produto mais desfigurado o produtor; 

* quanto mais civilizado o produto mais bestificado o trabalhador. 101 

 A questão que aqui se coloca é se a defesa do ponto de vista pelo qual uma época de 

identidades descentradas, que se caracterizaria, supostamente, pela perda da centralidade do 

trabalho e também pela absoluta invalidação e suposto fim das grandes narrativas, dentre as 

quais o marxismo, não serve de instrumento para intensificação da alienação do trabalho ao 

invés, como se quer fazer crer, de pressupor sua crítica. É dessa questão que se passa a 

tratar. 

 

                                                           
100  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 80-82. 
101  Procuramos, ao pontuar os aspectos da alienação / estranhamento, condensar suas conseqüências, 
como apontadas no trecho “trabalho estranhado e propriedade privada”, componente do Caderno I dos MEF. 
Ver em: MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 79-90. 
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2.3. ACERCA DA IDÉIA DE PÓS-MODERNIDADE E SUA FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 
 

Os termos “pós-modernidade” e “pós-modernismo”, embora não imunes aos 

supracitados problemas de polissemia não são tão recentes o quanto parece, na literatura 

acadêmica, como destacou Magalhães, apontando essa periodização a partir de alguns 

autores, notadamente a descrição produzida por Perry Anderson. 

O termo “pós-moderno” foi utilizado já na década de 30, em literatura, para 

descrever um refluxo conservador no interior do próprio modernismo, muito embora só 

tenha se tornando corrente a partir da década de 70 do século passado. Já a própria idéia de 

modernidade, mais elaborada, envolveria, por sua vez, uma totalidade de relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas. 102 

Haveria uma evidência de transformações sócio-econômicas, alterações de 

paradigmas, cultura e valores que justifiquem a aplicação de um conceito usado em estudos 

culturais103 para definir um novo modo de existência dos homens?  

Não estaríamos vivenciando, e agora também no mundo das idéias, de um 

fenômeno já assente no campo das forças produtivas, qual seja a intensificação de um poder 

imperial, com pretensões de hegemonia em todos os campos e para isso se valendo não só 

das armas, mas também do tremendo desenvolvimento tecnológico que jamais a 

humanidade logrou construir e tentando justificar conceitualmente sua dominação?  

                                                           
102  MAGALHÃES, Fernando. Tempos pós-modernos. São Paulo: Cortez, 2004, p. 61-62 e 
ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 9-10 e 20. Ver 
também DINIZ, Antonio Carlos “Pós-modernismo”. In: BARRETTO, Vicente. Dicionário de filosofia. São 
Leopoldo: Unisinos, 2006, p. 647, que menciona o uso do termo pela primeira vez já na primeira década do 
século XX, na Alemanha.  
103  Stuart Hall, por exemplo, caracteriza tal período como modernidade tardia e pergunta se o caráter da 
transformação não se dá no interior da própria modernidade. Ver: HALL, Stuart. A identidade cultural na 
pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 9-10, 14-18.  
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Para alguns teóricos de tal categoria o termo pós-modernismo se destina a dar nome 

“a um modo de produção no qual a produção cultural tem um lugar funcional bem 

delimitado e cuja sintomatologia se manifesta principalmente na cultura”. 104 

Há, na visão do autor do presente trabalho, uma tese que não comparece de forma 

muito explícita nos teóricos da pós-modernidade: a idéia do desaparecimento, se não físico, 

mas seguramente do ponto de vista do exercício de qualquer papel político relevante, da 

classe operária.  

O que é de se refletir é se com a perda, em tal marco teórico, de qualquer função 

ativa relevante à classe operária, se com as alterações ocorridas no chamado mundo do 

trabalho subordinado, também se suprimiria de um golpe de mão a questão da alienação do 

trabalho e o estranhamento que deriva do lugar dos trabalhadores no processo produtivo? 

 Perry Anderson mapeia cinco obstáculos teóricos enfrentados por Jameson, um dos 

principais teóricos do tema, para justificar a validade epistemológica do conceito de pós-

modernidade como estratégia cultural do capitalismo tardio, ou seja, a forma como esse 

modo de produção se apresenta atualmente (e ao qual o mesmo Jameson também prefere 

denominar de “capitalismo cultural”).  

Tais denominações, em tudo e por tudo, parecem uma forma “politicamente correta” 

de se falar de imperialismo, como se o termo fosse datado e “fora de moda”, quando é 

exatamente no contexto da dominação econômica, política e ideológica que esse poder 

hegemônico não só monopoliza o mercado, mas, fundamentalmente, difunde sua moral 

individualista.  

                                                           
104  JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 
2000, p. 402. 
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 Nesse recenseamento evidencia-se, no que ele mesmo chama de “lance lógico”, ou 

seja, que o vetor imediato da cultura pós-moderna deve ser encontrado nas camadas de 

profissionais de afluência recente criadas pelo crescimento dos setores de serviços e 

especulativo das sociedades capitalistas desenvolvidas. 

Parece que nesse ponto fica-se na condição de negar (ou, na melhor hipótese, 

subestimar) qualquer papel de maior monta à classe operária no suposto novo modo de 

organização da economia. 

A conseqüência desse modo de entende o problema é que, em tal contexto, fica 

interditada a pertinência em se falar em trabalho subordinado, extração de mais–valia (dado 

que já não haveria mais o mundo do trabalho) e, uma de suas conseqüências mais 

importantes: o estranhamento, que pode ser caracterizado como aquela condição na qual o 

ser humano, visto como ser genérico “torna-se alienado em relação aos resultados de sua 

própria atividade” 105, também deixaria de ocorrer. 

O fim da história teria chegado sem que ninguém disso se apercebesse e, ainda que 

não informados, estaríamos na sociedade plena de abundância (realização do trabalho) e 

humana (portanto, com uma moralidade do novo tipo e que ultrapassou qualquer forma 

parcial de vida ética). 

Não se precisou de muito tempo para que as chamadas “ilusões do pós-

modernismo” ruíssem por terra. Quando se afirmou que 1989 significava o “fim da 

história” e que, dali em diante tudo seria, tranquilamente, liberalismo e livre mercado, 

estava-se, na verdade, diante de uma profecia de vida muito curta.106 

                                                           
105  RANIERI, Jesus. A câmara escura: alienação e estranhamento em Marx. São Paulo: Boitempo, 
2001, p. 7-11. 
106  HOBSBAWN, Eric. Renascendo das cinzas. In: Depois da queda (Org.: Robin Blackburn). Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 270. 
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Como aponta com perspicácia um dos estudiosos do tema, um dos traços mais 

relevantes da ambiência cultural do chamado pós-modernismo (além da banalidade de suas 

formulações) é uma concepção claramente idealista do um mundo social em que fica claro 

que não se trata de um idealismo inocente na medida em que, ao creditar à razão a realidade 

histórica existente, o que se deixa oculto é a ordem do capital e sua dominação de classe. 107 

As ilusões do pensamento único, do mundo globalizado e unipolar foram destruídas 

pelas duras lições da história, que, ela mesma, tratou de desmentir a idéia mistificadora dos 

apologistas desses “novos velhos tempos” segundo o qual estava a se realizar o ideal de 

Marx e que a humanidade chegara – finalmente! - ao seu estágio supremo! 

Qualquer leitor sério de Marx sabe que ele nunca afirmou isso. Ao contrário! 108 

Trata-se de um procedimento usado ao limite contra as suas idéias: deformá-las primeiro e 

depois empreender a crítica, atacando o monstrengo criado. Claro que em tal 

empreendimento as leituras simplórias da teoria de Marx prestam um imenso desserviço 

com sua história de leituras superficiais, desprovidas de qualquer exame crítico. 

Razão assiste aos que, examinando esse processo não apenas reconhecem que o 

termo pós-moderno é sujeito a um amplo leque de interpretações como, fundamentalmente, 

que “a pós-modernidade é nada mais que a forma sócio-política do capitalismo na época de 

sua globalização”109.  

Ora se assim o é, a pós-modernidade não inaugura nada de novo, mas apenas 

exacerba condições que já lhe era característica, o que nela havia de novo foi a estratégia de 

                                                           
107  NETTO, JOSÉ Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das idéias marxistas. São 
Paulo: Cortez, 2004, p. 158. 
108  MAGALHÃES, Fernando. A opressão dos mortos: o testamento não escrito de Marx. In: 
Perspectiva Filosófica, Volume 5, n. 10.  Recife: Departamento de Filosofia, 1997-1998, p. 59 e MARX, 
Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 114. 
109  MAGALHÃES, Fernando. O discurso filosófico da pós-modernidade: a filosofia do espetáculo 
contra o marxismo. In: Ciências Sociais Unisinos, Volume 43, Número 3, set-dez 2005. Vale dos Sinos: 
Unisinos, 2005, p. 193. 
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tentar se legitimar como “fim da história” e que nada mais cabia aos seres humanos a não 

ser se adequarem à nova ordem de coisas, ordem esta na qual como a luta social perdeu seu 

objeto e não há “lugar e nem pão para todos”, só resta aos explorados a renúncia e o 

ascetismo, como se assinalou mais atrás.  

Em outras palavras: “há homens a mais e a existência deles é mero luxo. Se o 

trabalhador é dotado de moral, deve se tornar econômico na procriação”. 110 

Ora, em tal quadro subestimar o potencial transformador que o reconhecimento de 

que a o modo de produção segue o mesmo e que tão somente mudou sua forma de extração 

de mais-valia, o qual apenas se exacerbou, e que tal forma de organização do trabalho 

segue não só alienada, mas também, e fundamentalmente, alienando o indivíduo, traz como 

decorrência lógica e como imperativo categórico a necessidade de transformação, aqui me 

valendo do próprio Marx, do atual estado de coisas, mudando todas as relações em que o 

ser humano surge como ente degradado. 111  

Até que ponto tal estratégia não cumpriu um papel de tentativa de legitimação é o 

objeto do ponto a seguir.  

 

2.4. ALIENAÇÃO, TRABALHO E PÓS-MODERNIDADE 

 

Ora, como a essência constitutiva do indivíduo é, em Marx, a sua atividade social – 

expressa fundamentalmente no trabalho –, resulta que a alienação vincula-se plenamente ao 

problema da alienação do trabalho. 

                                                           
110  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 143. 
111  MARX, Karl. A questão judaica. São Paulo: Cortez, 1991, p. 117. 
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Tal compreensão ganha magnitude quando se leva em conta que desde a chamada 

“querela do humanismo” 112, que sobressai na definição do lugar do indivíduo na sociedade 

socialista e qual a sua essência constitutiva.  

Diga-se que essa querela anti-humanista no marxismo é erradamente atribuída à 

Althusser, pois uma parte da tradição marxista não vê a cultura humanística com tantos 

elementos progressistas. 

Os chamados anti-humanistas a enxergam no trabalho, ou seja, o homem se torna 

sapiens ao se tornar faber, algo corroborado pela constatação histórica segundo a qual os 

humanos começam a distinguirem-se dos demais animais tão logo começaram a produzir 

seus meios de vida, isto é, nos tornamos humanos quando produzimos, pelo trabalho, os 

nossos meios de existência. 113  

Assim se faz necessário determinar o status que o trabalho ocupa na vida social e as 

implicações que disso decorrem.  

Em Marx o trabalho é essência constitutiva dos indivíduos e, portanto, categoria 

ontológica do ser social, o cuidado que devemos ter quanto ao uma leitura reducionista 

dessa descoberta de Lukács é não sermos levado a entendê-la tão só em suas determinações 

econômicas, o que nos levaria a um mero reducionismo. 

                                                           
112  Para tanto leia-se o ensaio de Quartim de Moraes, já mencionado nesta tese e, bem antes de 
Althusser: CORNU, Auguste. Karl Marx et Friedrich Engels: Leur vie et leur oeuvre. Paris: PUF, 1958, p. 
32-33, para quem o realismo foi quem inspirou os princípios da revolução francesa, opondo à cultura 
aristocrática do humanismo, uma cultura igualitária. 
113  MORAES, João Quartim de. O humanismo e o homo sapiens. In: Crítica Marxista, n. 21. São 
Paulo: Booitempo / UNICAMP, 2009, p. 28, 32-33. Para o ponto de vista oposto, de que o marxismo é um 
humanismo, com o que concordamos, ver: SCHAFF, Adam. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1967, p. 185.  
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A afirmação de uma ontologia do trabalho, em Marx, com as devidas cautelas já 

assinaladas anteriormente no que concerne ao uso do termo, deve levar em conta seus dois 

significados principais114: 

a) Quanto ao método: significa reconhecer como pressuposto a existência 

independente do mundo objetivo, dado que as premissas de onde partem as afirmações de 

tal ontologia não são arbitrárias, são reais e sua abstração, ou seja, a autoconstrução do 

conceito é apenas processo no qual sua base é verificável empiricamente e, mesmo que não 

seja isenta de pressupostos, parte sempre de premissas fáticas; 115 

b) Quanto à perspectiva filosófica: não se trata de uma ontologia especulativa já que 

não procede à base do conceito, pelo contrário, parte de uma manifestação concreta do 

trabalho, a mercadoria, que representa só e tão somente trabalho humano materializado.116 

Ora, mantidos os pilares de organização capitalista (e ainda que se leve em conta as 

modificações no âmbito da produção, tais como a perda de hegemonia do trabalho 

subordinado, o surgimento do trabalho à distância e por apresentação de tarefas, a 

volatilização dos capitais e supremacia do capital financeiro) como se poderia falar em 

alteração substancial das relações de trabalho que legitimassem conceitualmente o 

surgimento de uma nova forma de produção? 

A questão da alienação e o estranhamento dela derivada como fenômenos 

característicos do trabalho sob sujeição permanecem de forma clara e, apesar do 

desenvolvimento incomensurável da técnica não seria correto dizer que ela libertou o 

                                                           
114  Marcuse, ao tratar dos escritos teológicos do jovem Hegel lembra que, sendo a ontologia a doutrina 
das formais mais gerais do ser e refletindo, enquanto tal, a visão humana da estrutura geral da realidade, não é 
de se admirar que os conceitos básicos das ontologias aristotélicas e hegeliana sejam os mesmos. MARCUSE, 
Herbert. Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1978, p. 52. 
115  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, pp. 10 e 20. 
116  MARX, Karl. O capital: crítica da economia política, Volume I, Livro primeiro, Tomo I. São Paulo: 
Abril, 1983, p. 51. 
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homem das imposições do labor, o trabalho longe de ser um prolongamento do prazer e 

forma de realização humana segue mais coisificado que antes, dado que não libertou o ser 

humano de sua canseira, como apregoou Galileu Galilei, na peça homônima de Brecht117, 

nem o beneficiou com a redução de seus ritmos, o que seria de se esperar numa sociedade 

humana e que apropriasse socialmente os avanços da técnica. 

Hoje, muito mais que antes, o labor tornou-se algo exterior a quem o executa e fez 

lamentavelmente atual o diagnóstico de Marx, na medida em que cada vez mais é atividade 

que segue se constituindo não em satisfação de uma necessidade e sim e tão somente um 

mero meio de suprir outras necessidades, pelo que o indivíduo só se sente livre exatamente 

no desempenho daquelas funções que mais o identifica com o reino animal. 118 

A hipótese pela qual a pós-modernidade nada mais é que um modelo, isto é, uma 

forma de legitimação política, ideológica e sócio-cultural do capitalismo em sua fase 

global119 tem sido considerada cada vez mais uma referência analítica correta120, e desde 

muito já não é mais tida como exotismo de saudosistas de um mundo bi-polarizado. 

As esperanças da chamada globalização, de sua forma de atuação econômica, o 

neoliberalismo e de sua lógica cultural, o pós-modernismo, revelaram sua fragilidade muito 

antes que o “Consenso de Washington” e o diagnóstico otimista de Fukuyama 

completassem duas décadas. 

                                                           
117  “Considero que a finalidade da ciência consiste em aliviar a fadiga da existência humana. Se os 
homens da ciência, intimidados por detentores egoístas do poder, se contentarem com o saber apenas pelo 
prazer de saber, a ciência não passará de uma coisa enferma”. BRECHT, Bertolt. A vida de Galileu. In: 
Teatro Completo. 6º volume. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 175.      
118  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 83. 
119  MAGALHÃES, Fernando. O discurso filosófico da pós-modernidade: a filosofia do espetáculo 
contra o marxismo. In: Ciências Sociais Unisinos, Volume 43, Número 3, set-dez 2005. Vale dos Sinos: 
Unisinos, 2005, p. 193.  
120  Não podemos deixar de levar em conta – apesar de hoje ser considerado fora de moda citá-lo na 
academia – que o diagnóstico de uma fase global do imperialismo nada tem de novo e foi formulado no início 
há quase cem anos por Lênin no “Imperialismo, fase superior do capitalismo”, quando já se falava em 
predomínio completo do capital financeiro e das grandes corporações e monopólios. Ver: LENIN, V. I. O 
imperialismo, fase superior do capitalismo. In: Obras Escolhidas. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980. 
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O esvaziamento desse termo da “moda acadêmica” evidenciou, no mínimo, o uso 

ideológico que se fez dessa categorização no sentido de legitimar a intensificação do 

processo de agravamento dos controles não mais apenas sobre o que se produz 

materialmente, mas, fundamentalmente, do que se pensa, e isto se fez pela via de se tentar 

desqualificar qualquer crítica ao mundo do capital.  

E é exatamente no sentido até aqui posto que se procura identificar se não tanto o 

termo mas o seu uso como forma de constituição de um discurso de legitimação de uma 

deformação que se trata de superar. 

 

2.5. PÓS-MODERNIDADE COMO DISCURSO DE LEGITIMAÇÃO E A 
NECESSIDADE DE SUA SUPERAÇÃO 
  

Nos limites da temática do presente capítulo a partir daqui trata-se de ressaltar 

problemas adicionais em relação à caracterização da ambiência contemporânea enquanto 

período pós-moderno. 

 Se, como reconhece o próprio Jameson, um dos estudiosos mais autorizados da pós-

modernidade, a época pós-moderna sugere a ocorrência de mudanças significativas na 

esfera econômica, mas no interior da lógica de funcionamento do capital, há que se 

salientar – como ele mesmo aponta nas passagens aqui citadas e em outras – que se o 

mundo não ultrapassou a existência dos conflitos de classe, ainda que tenha havido 

mudanças de vulto no âmbito científico e tecnológico, o capitalismo não deixou de ser 

capitalismo, mas, tão somente adentrou a uma nova etapa, ou seja, numa fase de 

predomínio das grandes corporações e monopólios, mas sem a mudança dos paradigmas 

fundamentais que estruturam seu perfil.  
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Sendo assim, e pelo fato de intervir fundamentalmente na esfera cultural, cumpriria 

tal difusão uma referência de legitimação ideológica da atual forma de acumulação de 

capital sendo, portanto, tão alienador da mesma forma que o é a intensa propaganda sobre 

globalização, fim da história, mundo unipolar.  

Note-se que essa possibilidade nada teria de estranha quando se sabe o papel que as 

artes e as idéias cumprem no interior da luta política. 

Ora como já foi apontado, a alienação para ser superada requer a conjunção de duas 

exigências práticas, a primeira delas é que o seu próprio mecanismo tenha feito do 

conjunto da humanidade uma massa de desapossados, em contradição com o mundo da 

riqueza e da cultura existentes e, em segundo lugar, que o desenvolvimento das forças 

produtivas se generalize, pois sem ele o que se teria seria tão só a difusão da miséria. E esse 

desenvolvimento é requisito para o intercâmbio universal entre os seres humanos. 121 

A chamada época pós-moderna é, em nosso ver, a ratificação de um diagnóstico 

que, se não foi feito em detalhes (e historicamente não poderia sê-lo), já se era possível que 

se a prognosticasse em linhas gerais enquanto manifestação de uma recomposição das 

forças do capital em vista da crise do chamado “socialismo real”, ao final do século XX.  

Trata-se, portanto de concluir tal projeto e libertar a humanidade de limites, cuja 

existência é condição mantenedora de todos os demais limites aos quais os seres humanos 

são submetidos e que lhes impedem de afirmar a sua própria humanidade genérica. 

A concepção burguesa do ser humano enquanto, nos termos da “Questão judaica”, 

indivíduo egoísta, divorciado de seus semelhantes e descomprometido com a vida 

comunitária é um modo totalmente estático de pensar a vida. 

                                                           
121  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, pp. 30-31. 
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É ver o indivíduo ainda enquanto mera imitação do ideal antigo da polis e tão só 

como pessoa alegórica, moral, ser abstrato e estático. Qualquer coisa, menos - como 

assinalou Bloch - um instrumento para a liberdade social. 122  

Enfrentados os problemas da aplicabilidade das categorias marxistas no exame das 

questões éticas e da falácia que advoga um ambiente amplamente relativista, hoje, resta 

pensar onde se situam, no pensamento de Marx, os fundamentos pelos quais a tradição que 

se reivindica herdeira de suas idéias (referindo-se especificamente aos que enxergam um 

problema ético, mesmo que implícito, nessa corrente) lidou com a escolha moral sob o viés 

da autonomia e sem abrir mão das determinações em última instância que a vida social 

exerce no tocante a essa esfera. É dessa questão que tratará o próximo capítulo. 

 

                                                           
122  BLOCH, Ernst. El hombre y el ciudadano en Marx. In: Humanismo socialista. Buenos Aires: 
Paidós, 1974, p. 248. 
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CAPÍTULO 3 
 

COMO MARX LIDOU COM A TRADIÇÃO GREGA NO TRATO DO PROBLEMA 
DA ESCOLHA MORAL: A recepção do epicurismo – Entre determinismo e 

valorização da autonomia 
 
Sumário: 3.1. As bases da reflexão moral em Marx; 3.2. A recepção da ética epicurista 
como elemento de uma atitude moral não ontológica; 3.3. Marxismo e epicurismo; 3.4. O 
problema da autonomia; 3.5. Causalidade e acaso em Demócrito e Epicuro; 3.6. Os 
resultados, em Marx, do confronto entre um pré-socrático e um helenista. 
 
 
3.1. AS BASES DA REFLEXÃO MORAL EM MARX 
 
 As considerações do chamado Marx da maturidade acerca das questões 

concernentes à moral, ainda que nem sempre explícitas e sistemáticas, revelam que elas não 

surgiram por mero reflexo de seu amadurecimento, mas sim que resultaram de um processo 

de maturação vindo desde textos da juventude, alguns deles sequer sem a intenção ou 

preocupação de publicação e, talvez por isso mesmo, bem mais reveladores do próprio 

processo de desenvolvimento dessas concepções. 

 Pode-se aqui, grosso modo, sem pretensão de um recorte epistemológico novo para 

as obras de Marx, distinguir quatro etapas de sua evolução intelectual:  

1. Primeiras leituras para fundamentar um esboço primitivo de sua própria concepção 

de mundo, situando-se aqui os escritos de 1837 (quando redige a carta de novembro 

de 1837, em que dá conta de seu progresso intelectual e dirigida ao pai) e vai até 

1841, período da tese doutoral, na qual, conforme Lukács, já se percebem 

momentos importantes do pensamento de Marx123; 

2. Evolução de uma visão que podemos chamar de democrata-radical, visto que não se 

colocava a necessidade de supressão da exploração capitalista para uma passagem 

ao comunismo como depois veio a ser feita (este período vai desde quando dirigiu o 

                                                           
123  LUKÁCS, Gyorgy. Marx, Ontología del ser social. Madrid: Akal, 2007, p. 67-68.  
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jornal “Gazeta Renana” - 1842 - até o que depois veio a ser descoberto e divulgado 

sob o nome de “Manuscritos econômico-filosóficos”, em 1844); 

3. Consolidação teórica e o chamado ajuste com a consciência filosófica anterior, 

através da “A sagrada família”, de 1844 e, no ano seguinte, “A Ideologia Alemã” 

(1845-1846); 

4. Textos a partir de 1847, notadamente “A miséria da filosofia” e o “Manifesto 

Comunista”, obras de um pensamento plenamente amadurecido, aqui incluso, 

óbvio, sua obra magna, plena, como se verá, do exame da moral positiva burguesa e 

de esparsas considerações normativas acerca de uma moralidade plenamente 

humana. 

Reafirme-se logo aqui uma tese específica, para a qual nos apoiamos em Rubel, e 

que foi explicitada na introdução e no primeiro capítulo desta tese, e que a própria trajetória 

de Marx evidencia: o critério de optar-se por pugnar em favor de uma ou de outra classe na 

sociedade, antes de ser movida pela compreensão científica da teoria, reflete uma escolha 

de caráter eminentemente moral, ainda que aquele que exercita a opção nem sempre disso 

se dê conta. 

A motivação científica é sempre um critério de justificação de algo anteriormente já 

feito, na medida em que a adesão a uma causa sempre foi fruto de decisão ética acerca de 

em que lado lutar e não, no caso do próprio Marx, da crítica científica que encetou a 

economia política. 124 

Por isso que, num de seus primeiros escritos que se tem conhecimento, datado de 

1835, uma redação acerca da escolha de profissão, na qual já se evidencia os primeiros 

                                                           
124  RUBEL, Maximilien. Science, éthique et idéologie. In: Marx critique du marxisme (essays). Paris: 
Payot, 1974, p. 219-220. 
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elementos da interação entre as escolhas e os limites sociais e históricos em que elas são 

feitas: “as nossas relações na sociedade, em certa medida, já começam a estabelecer-se 

antes de estarmos em condições de determiná-las”. 125 

Sua evolução posterior, que se deu na direção do hegelianismo que, por sua rejeição 

aos dualismos, se afasta da cisão kantiana entre os mundos do ser, dominado pela 

necessidade e o da vida ética, regido pelo deve-ser.  

Marx acaba se aproximando do hegelianismo, embora de princípio rejeitasse a 

Hegel e acerca dele afirmasse que “tendo lido fragmentos da sua filosofia, sua grotesca 

melodia me era desagradável, mas, na tentativa de uma explicação filosófico-dialética da 

divindade, verifiquei que minha última proposição era o começo do sistema hegeliano”126. 

Na escolha da temática de sua tese doutoral, ainda sob influência da esquerda 

hegeliana (a quem se vinculou, como visto acima, a partir dos anos 37 do século XIX), 

Marx se ocupava, teoricamente, de questões eminentemente mais filosóficas do que 

políticas e, talvez em razão de sua maior aproximação de Bruno Bauer do que de Arnold 

Ruge, este mais voltado à ação prática.127 

A preocupação ética, ainda que não proposta na tese doutoral de Marx como objeto 

sistematizado, explicita-se já numa das proposições iniciais quando ele aborda a superação, 

pelo ser humano, daquela situação na qual ele é ainda e apenas um produto da natureza.  

Ele indica uma direção que viria a se clarificar nos Manuscritos de 1844 ao ressaltar 

que só se deixa de ser mero produto da natureza naquele momento em que o outro com 

quem me relaciono seja reconhecido na sua singularidade. E aponta a condição para que o 
                                                           
125  MARX, Karl. Escritos de juventud. (Traduccion: Wenceslao Roces)México: FCE, 1987, p. 2. 
126  Idem, p. 5, 13. Para uma análise desse período e da relação de Marx com o hegelianismo: 
LEFEBVRE, Henri. O pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 70, 1966, p. 117-120 
127  Para a relação Marx e Ruge, ver: Mc LELLAN, David. Marx y los jovenes hegelianos. Barcelona: 
Martinez Roca, 1969, p. 54-58; CORNU, Auguste. Karl Marx et Friedrich Engels: Leur vie et leur oeuvre 
(Tome second). Paris: PUF, 1958, especialmente da p. 3 até p.14.  



85 
 

 

ser humano se converta em seu objeto real e singular: superar sua própria existência 

relativa. 128  

Pode parecer, pelo título, um tema estritamente acadêmico, mas - como assinalou 

Flickinger129 - a tese visava enfrentar uma temática tipicamente hegeliana: como a 

autonomia e a liberdade do indivíduo podem ser construídas a partir de uma filosofia de 

conceitos pré-determinados, tema de traços idealistas, mas de potencial revolucionário 

numa Prússia carente exatamente dessas duas esferas supramencionadas. 

Note-se, nesse sentido, um interessante paralelismo: Demócrito é um clássico da 

filosofia antiga e ocupou, na época, um lugar similar ao de Hegel. Epicuro, por sua vez, 

discípulo brilhante, poderia ter sua situação comparada aos, também, brilhantes adeptos de 

Hegel, o que pode nos dar uma pista de que, além da temática, Marx talvez se preocupasse 

em refletir sobre a atitude dos próprios hegelianos em relação à Hegel. 

Assim, só a primeira vista é que se pode ver o tema como estritamente acadêmico. 

O jovem Marx soube antever na problemática um conteúdo pertinente ao contexto em que 

vivia: Demócrito é um clássico da filosofia da antiguidade e fundador de sua escola mais 

importante e, neste sentido, cabível a correlação com Hegel. Epicuro foi o discípulo mais 

notável daquele e conseguiu, com a discussão da autonomia, dar um passo adiante em 

relação ao sistema filosófico do antecessor, situação que permite a comparação com os 

jovens hegelianos130, que desejavam ir além da racionalidade do real, superando-a para 

realizá-la.  

                                                           
128  MARX, Carlos. Diferencia entre la filosofia democriteana y epicurea de la naturaleza (Tesis 
doctoral). In: Escritos de juventud (Org.; Wenceslao Roces). Mexico: Fondo de Cultura, 1987, p. 35.  
129  FLICKINGER, Hans-Georg. Marx e Hegel: o porão de uma filosofia social. Porto Alegre: L&PM, 
1987, p. 27. 
130  LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983, p. 48. 
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É exatamente em Epicuro, o primeiro filósofo a pregar a morte de deus, que Marx 

começa a construir seu referencial que, mesmo implicitamente, perpassa todas as suas 

críticas ao padrão moral da sociedade de classes: o combate desalienador à ética e à religião 

tradicionais.  

O limite, encontrável tanto em Epicuro quanto posteriormente na crítica da religião 

em Feuerbach, é que mesmo lidando com um materialismo que sustenta uma filosofia 

libertária, essa liberdade cinge-se ao horizonte da liberdade interior. 131 

Por isso que, neste ponto, em que se trata da recepção da ética epicurista, por Marx, 

faz-se necessário mencionar uma aparente contradição na opção de Marx por Epicuro e que 

desmente os que vêem aquele como um determinista rígido: ele opta, ao invés do defensor 

da causalidade, por aquele que formula um dos movimentos do átomo como resultante do 

acaso. 

Ou, como assinala Maximilien Rubel, no seu estudo intitulado “Introdução à ética 

marxiana”, em que apresenta extratos de textos de Marx nos quais se manifestam reflexões 

de natureza moral, a preferência do pensador de Trièr por Epicuro ao invés de Demócrito se 

dá pelo fato de que o primeiro se opõe à causalidade objetiva, isto é, estrita e que, em 

última análise, nega qualquer autonomia e instaura a necessidade cega, mesmo no âmbito 

da conduta. 132 

Tal escolha, como se passará a tratar, tem rebatimento num problema moral 

relevante que é a questão da autonomia, visto que numa sociedade que explicava o nomos - 

isto é, a regra de ação - pela physis, ou seja, a lei natural, é evidente que ao se introduzir o 

                                                           
131  PESSANHA, José Américo Motta. As delícias do jardim. In: Ética. (Org.: Adauto Novaes). São 
Paulo: Cia. de Letras, 1992, p. 60. 
132  RUBEL, Maximilien. Introduction a l’éthique marxienne. In: MARX, Karl. Pages choisies pour 
une éthique socialiste. Paris: Marcel Rivière, 1948, p. XVI. 
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acaso na explicação do movimento, com muito mais razão deveria se levá-lo em conta para 

justificar a autonomia do indivíduo livre. 

 

3.2. A RECEPÇÃO DA ÉTICA EPICURISTA EM MARX 
 

A discussão que se procura estabelecer nessa altura do capítulo é a de que a 

afirmação que finaliza a primeira parte, acerca da autonomia do indivíduo livre, deve ser 

entendida com as devidas cautelas, visto que, ao se opor a Demócrito, mesmo adotando 

parte da física desse para fundamentar sua ética, Epicuro promove uma inovação na 

reflexão filosófica de seu tempo. 

E, não obstante a diferença no tocante a autonomia, Epicuro, seu leitor Marx e toda 

tradição materialista posterior é caudatária de Demócrito, pois, como assinala Nietzsche, 

Demócrito foi o primeiro filósofo a excluir da reflexão todo elemento mítico. Foi o 

primeiro racionalista e é nesse campo que se situam suas obras morais. 133 

E é esse o marco dado que o objetivo que Demócrito desejava conhecer era a phýsis, 

o mundo da natureza. A afirmação, tipicamente materialista, de que nada existe além de 

átomos e vazio não apenas influenciou Marx, mas fez com que ele, para valorizar o 

problema da autonomia, vital para o contexto do debate na Prússia de então, potencializasse 

ao limite as diferenças entre os dois filósofos. 134 

A diferença não reside, portanto, num confronto entre campos distintos, mas na 

natureza determinística do materialismo de Demócrito e, por isso mesmo, da sua negação 

da autonomia. 

                                                           
133  NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da filosofia na época da tragédia grega. In: Os pré-
socráticos: Fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 312. 
134  CARTLEDGE, Paul. Demócrito e a política atomista. São Paulo: UNESP, 2001, p. 23. 
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Por isso, e para acentuar o contraponto é que Marx traz, na sua leitura de Epicuro, e 

com status de questão central, o exame do que chamamos de conduta (nada mais que um 

código comportamental que sociedades e indivíduos adotam em determinado momento da 

história para justificar suas escolhas morais) e a temática do livre-arbítrio. 

Tal livre-arbítrio, embora não apareça na ocasião com esta denominação, se 

expressaria no conceito de clinamen enquanto aspecto de autonomia do átomo na medida 

em que os desvios de trajetória ocorreriam sem nenhuma explicação causal. 

Por isso que Marx, por sua vez, em sua tese doutoral, afirma que os doxógrafos de 

Epicuro coincidiam num ponto: o de que esse filósofo buscou em Demócrito os 

fundamentos de sua física. 135 

Assim, a idéia do clinamen introduz, na causalidade do modelo de Leucipo e 

Demócrito, a questão da autonomia, da declinação, isto é, da casualidade. 

Ora, se se levar em conta a amplitude que tinha para os gregos o conceito de physis 

e transpor tal modelo de autonomia para a esfera da conduta, a teoria do átomo tornar-se-ia 

apta para conceber os humanos enquanto individualidades determinadas pela necessidade, 

mas também agindo conforme um livre-arbítrio. 

Physis não é apenas mundo físico. Ela é a natureza do todo: dos átomos, dos corpos 

e natureza dos mundos, é processo de crescimento e de gênese, é princípio e modo de ser 

do todo ilimitado. 136 

Entretanto, para entender-se com mais rigor a razão das diferenças de visão de 

mundo entre os dois pensadores não se deve deixar de ter em conta que enquanto 

                                                           
135  MARX, Carlos. Diferencia entre la filosofia democriteana y epicúrea de la naturaleza (tesis 
doctoral). Mexico: Fondo de Cultura, 1987, p. 23; Na edição brasileira: MARX, Karl. Diferença entre as 
filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro. São Paulo: Global, s/data, p. 21. 
136  SILVA, Markus Figueira. Epicuro: sabedoria e jardim. Rio de Janeiro / Natal: Relume Dumará / 
UFRN, 2003, p. 24-27.  
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Demócrito produz suas reflexões no final do século V a.C., Epicuro o faria mais de um 

século depois e numa Grécia tremendamente marcada pelo caos da decadência grega pós-

Alexandrina. 

A perda da liberdade política, através da dominação por impérios externos, alterou 

os marcos de vivência no interior dos quais os gregos - e Epicuro provavelmente não foi 

indiferente a isso - desenvolviam sua experiência cultural mais marcante: a especulação 

filosófica. 

Assim, optar por um universo limitado e ordenado por uma sociabilidade restrita a 

um grupo circunscrito e isolado acabou por ser o caminho natural para todos que exerciam 

aquela forma de reflexão e para Epicuro foi a resposta à impossibilidade de se associar, no 

contexto da polis histórica e decadente. 137 

As novas condições impostas ao mundo grego impossibilitam a participação do 

indivíduo na polis e a aquisição de conhecimento deixa de ser requisito para a preparação 

para a vida pública. 

Distanciada de preocupações tão mundanas, a filosofia volta-se aos problemas de 

estabelecer regras de validade universal para a conduta humana e o problema ético torna-se 

central para a maioria dos filósofos de então. 

A ética então produzida centra-se na conduta individual e na busca da ataraxia, isto 

é, na busca incessante da imperturbabilidade da alma com o bem passando a ter acepção 

estritamente existencial. 

                                                           
137  Idem, p. 91-92. 
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Para traçar as diretrizes que conduzam a tal serenidade, o epicurismo parte de uma 

visão de mundo racionalmente fundamentada e da natureza vista de forma bem lata (physis) 

para construir sua moral. 138 

Por isso, dizer que Epicuro simplesmente copia a física de Demócrito é tomar um 

aspecto do problema como se fosse o todo. A questão fundamental é que ele deduz um 

elemento de espontaneidade no movimento dos átomos - a autonomia e a declinação da 

linha reta - para justificar e fundamentar sua noção de liberdade, o que repercute na própria 

formulação de toda sua ética dado que, ao mundo da natureza democriteano, determinado 

por leis mecânicas, adiciona um mundo de natureza animada e no qual o elemento vontade 

age. 

E tal desdobramento, agudamente captado por Marx, é que nos leva a apontar a 

existência nesse pensador alemão de uma atitude ética cujas raízes podemos localizar na 

opção por Epicuro, ao invés de Demócrito, no momento em que buscava resgatar uma 

problemática hegeliana para fundamentar seus textos de juventude. 

E, ainda que este não seja o problema da presente tese, é de se notar que há quem 

discorde da leitura da filosofia epicúrea feita, entre outros, por Marx. Esses opositores 

afirmam que a hipótese do clinamen, desvio ou declinação, não se apoiaria em nenhum 

texto de Epicuro.139  

Para os fins que se propõe o presente capítulo, a primeira tarefa que se impõe é fazer 

um breve apanhado das relações entre Epicuro e a tradição Grega e o faremos por via de 

sua relação com o helenismo. 

                                                           
138  JOYAU, Emmanuel. Estudo Introdutório sobre Epicuro. In: Antologia de Textos: Epicuro, 
Lucrécio, Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. VI-XIV. 
139  Tal (in)compreensão da filosofia epicúrea é críticada pelo Professor Quartim de Moraes. Ver: 
MORAES, João Quartim de. Epicuro: as luzes da ética. São Paulo: Moderna, 1998, p. 48.  
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3.3. MARXISMO E EPICURISMO 

 

É no contexto do chamado helenismo - período marcado pela predominância da 

cultura grega - que se consolida o rompimento de fronteiras entre países e tradições as mais 

diversas.  

Na religião predomina o sincretismo, que, no limite, levaria ao questionamento da 

própria idéia de religiosidade por parte da reflexão filosófica. Essa negação se manifestou 

através das filosofias materialistas. 

Na ciência e na cultura da época também se manifestam a interpenetração de 

vertentes e tradições as mais diversas: dos pré-socráticos até Sócrates, Platão e Aristóteles, 

tudo criando o cenário que acabou por permitir que a cultura grega transitasse para outras 

civilizações e, especialmente, para Roma: Cínicos, céticos, estóicos e epicuristas e 

neoplatônicos são expressões desse período, caracterizado pela contínua disseminação 

daquela cultura no mundo mediterrâneo ao mesmo tempo em que em solo grego ela se 

dissolvia.  

As principais escolas surgidas naquela ocasião sempre formularam suas reflexões 

tendo como foco a incorporação de temas platônicos e/ou aristotélicos: o estoicismo, 

centrando-se nas noções de dever e o ceticismo questionando o próprio conhecimento. 

Em tal contexto, o epicurismo promove uma inovação nunca suficientemente 

valorizada ao fazer a síntese da noção de prazer ligado ao exercício da virtude e com as 

concepções atômicas de Leucipo e Demócrito, fundamentando uma visão de ética ao 

renovar o pensamento daqueles mediante a idéia do clinamen visto que, diferentemente do 
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sistema democriteano, as proposições de Epicuro negam qualquer nota de determinismo 

mecanicista ao introduzir a idéia de acaso e da declinação. 140 

Para Hegel141, estóicos, céticos e epicúreos fazem valer o conceito enquanto sujeito, 

ainda separado abstratamente ou – conforme a explicação do próprio Hegel – ainda não 

como forma livre e concreta e sim como universalidade abstrata e formal. 

Mas, para entender o epicurismo – e qual seu aspecto fundamental absorvido por 

Marx – não devemos deixar de considerar que mesmo primordialmente devendo ser 

considerada em si mesmo, toda corrente filosófica, para uma compreensão mais profunda 

do que se propõe, deve ser contextualizada e, portanto, examinada em relação à sociedade, 

à cultura e ao momento histórico em que foi elaborada. 

O epicurismo, em regra, é associado tanto ao hedonismo quanto ao atomismo, 

embora Epicuro não tenha elaborado nenhuma das duas doutrinas. Seu mérito, 

inegavelmente, situa-se não só na síntese que construiu entre as duas, mas – e este é o ponto 

central – nas decorrências que formulou em relação ao pensamento do atomismo, bem 

como na construção de uma ética que valorizou a autonomia, num contexto que tendia cada 

vez mais a negá-la. 

Por isso que, e examinado sob outra ótica, à homogeneidade materialista do 

universo de Epicuro correspondia uma ética igualitária. 142 

                                                           
140  SILVA, Markus Figueira. Epicuro: sabedoria e jardim. Rio de Janeiro / Natal: Relume Dumará / 
UFRN, 2003, p. 31. 
141  HEGEL, Georg W. F. Lições sobre história da filosofia. In: Os pensadores: Hegel. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996, p. 457. 
142  QUARTIM DE MORAES, João. Epicuro: as luzes da ética. São Paulo: Moderna, 1998, p. 10-11. 
Deste livro, a tese tirou parte das informações sobre o contexto do epicurismo, embora tenha chegado a 
algumas conclusões diferentes das do autor em questão. 
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Para Epicuro, o todo (o universo) é constituído de corpos e vazio. 143 O que torna 

inevitável a comparação com Demócrito: por convenção (nomos), o quente e o frio, na 

realidade, só átomos e vazio. 144 

No que diz respeito a sua ética, ela representa como um todo o esforço para libertar 

o indivíduo de equívocos e crenças infundadas.  

A filosofia deveria ser um instrumento à disposição do homem para libertá-lo e 

utilizada como via de acesso à felicidade. Fundado nesse ponto de partida, Epicuro define a 

filosofia como um saber para a vida e, ao mesmo tempo, define a vida feliz como o 

exercício da própria filosofia. 145 Esta consistiria na serenidade espiritual resultante da 

consciência que é ao ser humano que compete o domínio de si e de suas faculdades, 

inclusive a plena razão.  

Para tal nível de autodomínio seria imprescindível aos humanos libertarem-se da 

submissão às falsas opiniões e à conquista do conhecimento pleno, verdadeiro e seguro da 

realidade. 146 

Com sua visão materialista do mundo Epicuro pretendeu libertar o homem dos 

temores que o escravizavam, quais sejam os deuses e a morte, por isso mesmo desenvolveu 

a teoria da declinação do átomo como: Forma de encontrar na physis uma justificação para 

a sua defesa intransigente da autonomia do indivíduo; e como forma de recusar a estrita 

necessidade natural e de instaurar, por via de conseqüência, a idéia, de teor profundamente 

progressista, para aqueles tempos, de um movimento incausado, como se verá a seguir. 

                                                           
143  EPICURO. Carta a Heródoto. In: QUARTIM DE MORAES, João. Epicuro: as luzes da ética. São 
Paulo: Moderna, 1998, p. 86.  
144  VVAA. Os pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova Cultural, 1996, 
p. 226. 
145  SILVA, Markus Figueira. Epicuro: sabedoria e jardim. Rio de Janeiro / Natal: Relume Dumará / 
UFRN, 2003, p. 97.  
146  JOYAU, Emmanuel. Estudo Introdutório sobre Epicuro. In: Antologia de Textos - Epicuro, 
Lucrécio, Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. (Os pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. VIII. 
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3.4. O PROBLEMA DA AUTONOMIA 

 

O resgate no pensamento do jovem Marx da tese da declinação – que aqui se 

interpreta como negativa clara não só de uma atitude rigidamente determinista como de 

uma imputada postura teórica intolerante147 – retoma um problema dos jovens hegelianos 

acerca do valor do epicurismo. 

E tal se dá na medida em que este resolve o conflito sobre se tudo é determinado – 

inclusive a conduta humana –, através da recepção da idéia de autonomia (no caso, pelo 

movimento de declinação) e pela extensão da visão dos indivíduos enquanto átomos (isto é, 

entes isolados) na sociedade que emergia. 

Diferentemente de Demócrito, que só admitia dois movimentos para o átomo: a 

queda em linha reta e a repulsão dos átomos entre si, Epicuro formula a proposição segundo 

a qual haveria desvios da trajetória em linha reta.  

Tais desvios, além de não terem causas determinadas, fazem os átomos chocarem-se 

entre si e através disso gerar o tudo e o todo, refletindo exatamente o princípio da 

autonomia, que Epicuro estenderia ou derivaria, para sua ética. 

Marx, na sua defesa do princípio da autonomia formulado por Epicuro, além da 

carta dirigida por este ao discípulo Heródoto (não se trata do historiador, que vivera um 

século antes) se apóia em Cícero para afirmar a declinação148. 

A noção de clinamen, formulada por Epicuro, é destituída de qualquer explicação 

mecânica: os átomos em dado momento de sua trajetória podem se desviar e se chocar. 

                                                           
147  FEITOSA, Enoque. Direito e humanismo no jovem Marx. (Dissertação de mestrado). Recife: 
UFPE, 2003, p. 36 e ss. 
148  MARX, Carlos. Diferencia entre las filosofias democriteana y epicúrea de la naturaleza (tesis 
doctoral). Mexico: Fondo de Cultura, 1987, p. 30 e 57; Na edição brasileira: MARX, Karl. Diferença entre 
as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro. São Paulo: Global, s/data, p. 33 e 65. 
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Logo, a noção de desvio aparece como o reconhecimento de um dado grau de arbítrio e do 

imponderável numa correlação até então estritamente causal: é a ruptura da necessidade, no 

plano da física, para acolher o humano e a contingência. 

A justificativa do clinamen estaria na Canônica – uma das partes do sistema de 

Epicuro e que equivaleria ao que chamamos hoje de lógica. 149 E esta indica que se existe 

um ser que, como tudo, é formado por átomos, ele é dotado de arbítrio, pelo qual altera sua 

vida e modifica sua atitude perante o mundo, pois pela lógica seria impossível que o 

composto (o homem) tivesse qualidades inexistentes em seus componentes (o átomo). 150 

 O clinamen torna-se então categoria explicativa que, na filosofia epicúrea, justifica 

o fato de que dentro de um universo regido pela causalidade exista a espontaneidade, a 

liberdade humana e a autonomia da vontade, ou seja, Epicuro utiliza esta teoria para, num 

primeiro movimento superar um determinismo mecanicista e, por outro, dar conta da 

liberdade individual. 151 

 Por isso, se Marx lembrava, em sua tese doutoral, que todos os doxógrafos eram 

unânimes em afirmar que Epicuro fora buscar sua física em Demócrito, há de se 

acrescentar: mas, foi em sua própria percepção da física democriteana que ele (Epicuro) 

baseou as premissas de sua ética, embora haja nuances a distinguir as relações que ambos 

fazem entre acaso e necessidade, uma relação tormentosa na reflexão filosófica, como se 

verá na próxima secção. 

 

                                                           
149  DUVERNOY, Jean-François. O epicurismo e sua tradição antiga. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p. 
19 e 51. 
150  Mas é preciso ressaltar – como lembra ULMANN – que a Canônica de Epicuro não é uma theôría, 
como em Aristóteles, mas um saber para a vida. Ver: ULMANN, Reinholdo Aloysio. Epicuro: o filósofo da 
alegria. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006, p. 57-63. 
151  Tal conclusão encontra-se num estudo introdutório de José Vara para a edição espanhola das obras 
completas de Epicuro. Ver: EPICURO. Obras completas. Madrid: Cátedra, 1995, p. 34.  
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3.5. CAUSALIDADE E ACASO EM DEMÓCRITO E EPICURO 

 

Por sua concepção de physis torna-se compreensível que a posição de Demócrito 

resultasse numa ética determinista. O que se trata de indagar é: como um determinista pode 

defender uma ética normativa (por convenção) que pretende descrever o dever ser da 

conduta?  

E esse foi um dos pontos – mesmo se ressalvando que Marx potencializou a 

oposição entre ambos ao limite – em que a ética democriteana se chocaria com a de Epicuro 

ao este introduzir o elemento do arbítrio para dar conta da complexidade das escolhas 

individuais. 

No determinismo democriteano o “desvio” na conduta não pode ser explicado. 

Disto decorre que sua ética é coerente com a sua física, pressupondo valores norteadores da 

conduta.  

Em outras palavras: o cientista físico e racional é também um moralista rígido, que 

traças normas para conduta com o fim de refrear o relativismo e o individualismo que 

permeavam a sociedade grega de sua época. 152 

E, ao examinar as formulações sobre casualidade e causalidade, em um e outro, 

Marx o faz para mostrar que o único ponto comum entre aqueles dois era a identidade 

materialística – e esta decorria da formulação similar para a teoria do átomo. 

Mas ressalta o simplismo de ver a segunda filosofia como plágio da primeira dado 

as diferenças completas quanto aos fundamentos e pontos de partida, fato que o levaria, 

obrigatoriamente a conclusões opostas. 

                                                           
152  PESSANHA, José Américo Motta. Os pré-socráticos: vida e obra. In: Os pré-socráticos – 
Fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 30-32. 
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Embora ambos defendam a mesma doutrina, pela qual o substrato de tudo são 

átomos que se movem no vazio, um (Demócrito) é cético quanto às possibilidades do 

conhecimento – o homem deve reconhecer que está afastado da verdade – e empírico no 

que diz respeito à valorização do mundo físico. Já o outro (Epicuro), para Marx, é 

dogmático e filosófico; 

O cético e empírico afirma que o mundo sensível é mera aparência subjetiva – e, no 

entanto, não se pode chegar ao pleno conhecimento do que a coisa realmente é153 -, ao 

passo que o dogmático e filosófico afirma que o mundo sensível, isto é, dos fenômenos, é 

real e objetivo; 

O cético valoriza o conhecimento positivo e representa a tensão, a inquietude do 

observador da natureza, o outro (Epicuro) despreza o empirismo, vai para o Jardim e se 

entrega à filosofia, expressando assim o ideal filosófico da ataraxia e da autonomia que cria 

o saber a partir do autodesenvolvimento; 

E, por fim, na contradição mais gritante, quanto à forma de reflexão, isto é, as 

relações entre pensamento e ser, o cético e empírico vê a natureza do ponto de vista da 

necessidade e usa-a para buscar explicar e compreender a existência real das coisas; já o 

filósofo e dogmático valoriza totalmente o acaso.  

Para ele, a necessidade, convertida por alguns em dominadora absoluta, não 

existe154, e o seu modo de explicação, por abstrato e filosófico, não se fundamenta na 

observação da realidade objetiva.   

                                                           
153  BORNHEIM, Gerd (org). Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 2002, p.107. Fragmentos 
6 e 8. 
154  MARX, Karl. Diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro. São Paulo: 
Global, s/data, p. 26. 
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Ou seja, Marx se vale da extensão das idéias físicas de Epicuro ao mundo social 

(átomo = indivíduo), valorizando a idéia de autonomia e acentuando o potencial da reflexão 

epicurista pela via da exacerbação das diferenças com Demócrito.  

Com isso o próprio Marx dá o primeiro passo do que viria a ser sua atitude perante a 

filosofia: vinculá-la sempre e ao máximo com a realidade, procurando dar conta de seu 

papel transformador. Esta é, pois, a conclusão que se defende ao longo da reflexão aqui 

encetada e que se procura sistematizar na próxima parte do presente capítulo, recenseando 

os resultados do confronto entre o pré-socrático Demócrito e o helenista Epicuro. 

 

3.6. OS RESULTADOS, EM MARX, DO CONFRONTO ENTRE UM PRÉ-
SOCRÁTICO E UM HELENISTA 
 

Marx, fixando-se no pressuposto metodológico supracitado e cujo objetivo era o de 

levar aos limites o contraponto a que se propunha, acentua as diferenças entre Demócrito e 

Epicuro, mas reconhece, desde o início, os elementos comuns entre eles. 

E, desde o início da tese, acentua propositadamente – como já se disse – um 

contraste, um paradoxo na relação entre os sistemas dos dois filósofos: 

a) A filosofia de Epicuro tinha todos os lineamentos de uma concepção 

objetivamente centrada na realidade, entretanto como na ética buscasse preservar a 

liberdade, negou o mundo como governado por leis imutáveis, o que soava como uma 

rejeição à objetividade da natureza; 

b) Já a filosofia de Demócrito era céptica quanto à realidade do que aparecia ao 

sujeito, mas, no entanto, sustentava a causalidade e era determinista. 
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Marx criticava esse determinismo de Demócrito e mostra – ao longo de sua tese – 

uma clara identidade com a ética epicúrea da liberdade. E foi, para alguns doxógrafos, a 

visão de ética de liberdade de Epicuro que pesou na preferência visto que, como filósofo e 

cientista, Demócrito parecia mais qualificado e original. 155 

E ainda que, mesmo aparentemente, estivesse – do ponto de vista do materialismo – 

mais próximo de Demócrito, seria, ao ver do autor da presente tese, pouco crível que Marx 

deixasse de levar em conta a situação da Alemanha, caracterizada pela inexistência de uma 

vida pública democrática, e o potencial crítico que inevitavelmente existiria num filósofo 

que, além de solapar o misticismo religioso, defendia também uma ética de liberdade 

expressa na autonomia do átomo / indivíduo. 

Ele “opta” por Epicuro fundamentalmente por dois motivos: 

a) A ênfase que Epicuro dava sobre a absoluta autonomia do espírito humano 

contribuía para a libertação da superstição acerca do transcendental. Para ele, “é estupidez 

pedir a deus coisas que não se é capaz de encontrar em si mesmo”. 156 Ora, numa Alemanha 

onde a crítica da religião era base de toda crítica157, é de se supor, ao ver do jovem Marx, o 

potencial explosivo de tal posicionamento, 

b) Também a ênfase com que Marx trata, em Epicuro, a questão da autoconsciência 

individual livre apontava para um caminho no sentido de se ir além, de superar o sistema de 

uma forma de reflexão total (no caso, a filosofia de Hegel). 

Ou seja, já estava ficando claro para o advogado recém-formado que a reflexão não 

se poderia fazer de costas para o mundo: se Marx concluiu, corretamente, que a física de 

                                                           
155  Ver, por exemplo: MC LELLAN, David. Marx – vida e obra. Petrópolis: Vozes, 1990, p. 50. 
156  Ver: Sentencias Vaticanas. In: EPICURO. Obras completas. Madrid: Cátedra, 1995, p. 104, s. 65. 
157  MARX, Karl. Introdução à Crítica da Filosofia do direito de Hegel. In: Manuscritos econômico-
filosóficos e outros escritos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 45. Marx abre o texto exatamente com essa 
afirmação. 
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Epicuro era apenas uma parte de sua compreensão ética, esta sim, o centro de seu sistema, 

não deixou também de perceber que foi pela recepção crítica das concepções de Demócrito 

que Epicuro formulou sua física e sua moral. 

Foi por não se dar conta dessas diferenças que parte da tradição posterior, como se 

apontou anteriormente, viu em Epicuro apenas um plagiador de Demócrito. 

Por fim, diga-se que a admiração por Epicuro não se prendeu tão só ao filósofo que 

acabou por se tornar objeto da tese doutoral: Na Ideologia Alemã ele aponta Epicuro como 

a mente mais radicalmente esclarecida da Antigüidade. 

E mais, não devemos subestimar que, ao tratar das diferenças entre as concepções 

de Demócrito e de Epicuro o que Marx objetivava abordar era um tema caro ao contexto do 

debate de então e que tinha rebatimentos na política – através e por meio da filosofia – e na 

compreensão da situação da Alemanha de então: a questão de como coadunar num sistema 

determinista – e aí Hegel era apenas o motivo para a discussão – a coexistência de uma 

consciência livre. 

Por isso a “consciência de si” (ou autoconsciência) se constituía em conceito-chave 

nas reflexões dos chamados “jovens hegelianos de esquerda”. Sua tarefa – e a da crítica 

filosófica – era desnudar todas as formas e forças que se opunham ao seu livre 

desenvolvimento. 

O fato de Marx ter logrado desvencilhar-se de tal tarefa com êxito e dado um passo 

adiante em relação ao sistema hegeliano deve, em grande parte, ao fato de ter tomado 

contato com a filosofia epicúrea.  

Se Marx conseguiu ser fiel ao projeto daquele que, junto a Aristóteles, foi sua 

principal influência filosófica, já é motivo para o desenvolvimento do próximo capítulo 

desta tese que trata da relação entre fatores subjetivos e escolha moral.  



101 
 

 

CAPÍTULO 4 

 

O MARXISMO E O PAPEL DOS FATORES SUBJETIVOS  

NA ESCOLHA MORAL 

 

Sumário: 4.1. Escolha moral e vida interior; 4.2. A tradição marxista e os fatores não-
conscientes na escolha moral; 4.3. A crítica marxista no tocante à questão do inconsciente e 
dos seus limites. 
 
4.1. ESCOLHA MORAL E VIDA INTERIOR 

 

 Ainda que a moral objetive dar conta da necessidade social de regular as relações 

dos indivíduos numa certa direção, a atividade moral é vivenciada também pelo sujeito, 

como um processo subjetivo.  

Como aponta Vazquez, para a elucidação desses mecanismos a psicologia (e aqui 

deve se acrescentar a psicanálise) contribui fundamentalmente para a compreensão da 

escolha moral ao por em evidência as leis que regem as motivações internas do 

comportamento e contribui no esclarecimento das condições internas, ou seja, subjetivas, 

do ato moral.158  

Assim, constitui, nesta altura da tese, como problema específico do capítulo, buscar 

refletir acerca das relações entre marxismo, moral e psicanálise sob a luz da prática social 

dos humanos, os problemas morais daí decorrentes e como eles lidam, no plano emocional 

– quer consciente quer inconscientemente – com os valores, isto é, com problemas éticos.  

 Visa discutir, aliado às relações entre marxismo e psicanálise, se pode se falar de 

uma ética ou mesmo de uma exaltação explícita dos valores morais no pensamento 

marxista e do reconhecimento de como um elemento central da subjetividade, isto é, a 

                                                           
158  VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985, p. 19-20. 
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emotividade é tratada por essa corrente de pensamento e como elementos inconscientes 

podem – e em que medida o fazem – interferir nas escolhas éticas, visto que o acento do 

marxismo, ao contrário da psicanálise, foi a valorização do fator consciência na vida social.  

 Dentro do próprio marxismo as tentativas de afastamento da problemática da 

escolha moral – e como elas se refletem como conflito entre racional e emotividade – não é 

algo que se diga marcado por grandes êxitos. 

 Tal dificuldade se manifesta – é esta a perspectiva desta parte da tese – porque 

mesmo a opção de um indivíduo em pugnar por determinados demandas de uma classe ou 

setor da sociedade, ainda que historicamente motivada e fundamentada numa concepção 

científica da história, só de ser escolha de uma entre várias opções postas, já denota o seu 

caráter ético e emotivo, como já visto anteriormente nesta tese, e não meramente histórico-

científico, no sentido determinista e causal que tal termo indica e ainda que se possa afirmar 

que as opções que lhes foram postas não é fruto de mero acaso, mas do próprio contexto em 

que ele vive. 

 Como assinala Magalhães159, citando Maximilien Rubel, “a adesão de Marx às 

idéias socialistas é anterior à sua justificação científica”, ou seja, desde sua tese doutoral 

sobre as relações, na especulação Grega, entre as filosofias de Demócrito e Epicuro, como 

se pôde observar mais atrás, no capítulo segundo, suas opções políticas foram frutos – antes 

de tudo – de uma decisão ética e não da crítica da economia capitalista, que não estava 

sequer, em seu pensamento, in status nasciendi. 

 Isto ocorre – em Marx, bem como em qualquer ser humano consciente de seu papel 

ativo na sociedade – porque a interpretação do real em função de um critério prévio da 

                                                           
159  MAGALHÃES, Fernando. A opressão dos mortos: o testamento não-escrito de Marx. In: 
Perspectiva filosófica. V. 5, n. 10, jan. – dez. 1997-1998. Recife: UFPE, 1998, p. 63. 
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necessidade de sua transformação (e nem mesmo a própria atividade transformadora) pode 

se dar sem um juízo crítico sobre o que há de ser transformado.  

 Sendo assim, e como se frisou anteriormente, não se constitui em questionamento 

destituído de significação saber se uma filosofia que pretenda oferecer não apenas uma 

nova interpretação do mundo, mas também sua transformação, esteja não apenas isenta de 

um exame moral, mas também seja ela mesma, imune à ética – e ainda que racional, como 

se pretende o marxismo, esteja dispensada de compreender aquele âmbito nem sempre 

manifesto de forma racional, a emoção. 

 Se há que se falar num imperativo ético em Marx só pode ser o de fazer mudar o 

estado de coisas vigentes, na medida em que se o ser humano é aquele formado pelas 

condições, o que se faz necessário, pois é torná-las humanas.  

 Assim, o ponto nodal que deve ser afirmado não é louvar ou condenar esta ou 

aquela motivação que impulsiona o indivíduo. Se o interesse – ou seja, um componente que 

tem fortes componentes emotivos – é o princípio basilar de qualquer moral, passa a 

importar então, como aspecto fundamental, que o interesse privado de cada um coincida 

com os interesses gerais da humanidade, como assinalado pelo próprio Marx, em passagem 

já examinada de “A sagrada família”. 160 

 Afinal, a ação interessada, não obstante, é um componente essencial e substantivo, 

ineliminável, portanto, do ser social. A questão central, como notou Marx, é definir o 

caráter desses interesses ou, nos termos de Lukács, “do fazer interessado”. 161 

                                                           
160  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 149-150. 
161  LUKÁCS, György. Marx, ontologia del ser social. Madrid: Akal, 2007, p. 79-80. 
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 Marx sabia que o conflito egoísmo versus abnegação – conflito marcado pelo 

componente emotivo supracitado – não tem porque ser interpretado como uma antítese 

desligada do desenvolvimento social e histórico da humanidade.  

 Não é gratuito que na sua principal obra de maturidade, O capital, ele reconheça que 

a determinação do valor do trabalho contém elementos históricos e morais. 

Literalmente, como convém a uma citação que contém um conceito-chave: 

O âmbito das assim chamadas necessidades básicas, assim como 
o modo de sua satisfação é, ele mesmo, um produto histórico que 
depende grandemente, por isso, do nível cultural de cada país (...) 
e, portanto, com que hábitos e aspirações de vida se constituiu a 
classe dos trabalhadores livres. Em antítese às outras 
mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho 
contém, por conseguinte, um elemento histórico e moral. 162 

       

 O que ele não sabia – ou o desenvolvimento da ciência de então não lhe permitia 

ainda ter claro163 – era que tal escolha sofria profundas interferências daquele mundo que 

foi pouco explorado pelo continente científico que desenvolveu, qual seja, o âmbito do 

inconsciente e o próprio caráter emotivo das escolhas, o que pode resultar profundos 

conflitos entre consciente e inconsciente, entre razão e emoção. 

Marx nasceu em 1818. Seu primeiro escrito de vulto (ainda que não se possa 

exatamente dizer que represente seu pensamento já amadurecido) foi a tese doutoral em 

1841 acerca das relações entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro (tratada na 

segunda parte desta tese). Por sua vez, as obras de maturidade (quando começa a se 

manifestar um pensamento autônomo) datam de 1843 em diante.  

Note-se que Freud nasce em 1856 e Marx morre em 1883. E foi somente em 1891 

que Freud publica seu primeiro livro – um estudo sobre as afasias, que um de seus mais 

                                                           
162  MARX, Karl. O capital. Livro I, 1º volume. São Paulo: Abril, 1983, p. 141. 
163  GAY, Peter. Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: Cia. de letras, 1989, p. 73, 109, 537-
538 (para uma apreciação de Freud quanto às idéias comunistas). 
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autorizados biógrafos, Peter Gay, considera apenas “uma obra de revisão”. O termo 

psicanálise, Freud só usa, pela primeira vez, em 1896 e A interpretação dos sonhos só é 

publicada em 1899, dezesseis anos após a morte de Marx. 

Cotejando aproximações entre Marx e Freud, este último assume sem rodeios sua 

dívida para com Feuerbach que é certamente ao lado de Hegel, quem mais influenciou 

pensamento de Marx: Hegel com a dialética; Feuerbach com o humanismo radical e a 

crítica à religião. 

É o próprio Freud quem assinala que “no primeiro ano de Universidade iria dedicar-

se aos estudos humanísticos e entre todos os filósofos o que leria com mais proveito, 

conforme suas palavras, seria Feuerbach, ‘este homem que mais venero e admiro’ ”.164 

Do mesmo modo, Marx reconhecia esse legado. É ele quem afirma, num escrito de 

juventude, que “se se quer ver as coisas tais quais elas são, isto é, se se quer descobrir a 

verdade e chegar à liberdade, é imprescindível ultrapassar um rio de fogo e este rio de fogo 

de nosso tempo é Feuerbach”. 165 

A questão que se coloca é que não apenas não seria possível, naquele momento, aos 

fundadores do campo de pensamento que aqui ora se estuda ter uma compreensão de como 

a situação de estranhamento do sujeito na sociedade capitalista se reflete na sua vida 

interior, como também lhes foi impossível detectar os mecanismos que o próprio indivíduo 

forja para resistir às deformações que uma vida emocional devastada, produto das cisões da 

sociedade em que os sujeitos são feitos objetos, os leva. 

                                                           
164  GAY, Peter. Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: 1989, p. 43.  
165  Marx faz um jogo de palavras visto que, em alemão Feuerbach significa “rio de fogo”. MARX, 
Carlos. Lutero, arbitro entre Straus y Feuerbach. In: Escritos de juventud. Mexico: Fondo de Cultura, 1987, 
p. 147-148. 
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A grande descoberta do marxismo foi, por um lado, desnudar os mecanismos do 

desapossamento do indivíduo e as vias de superá-lo e, por outro, a percepção do ser 

humano enquanto essencialmente natural, mas não como os demais animais que encontram 

o mundo já anteposto para si.166 

Faltou, na época, perceber que o ser humano além de estabelecer relação com os 

outros e com a natureza, adequando-a para si, no processo de primazia da consciência sobre 

o instintivo, perceber também a relação estabelecida com a vida instintiva. 

Há uma primazia da vida consciente, claro. Mas, os fatores instintivos não podem 

ser subestimados, inclusive quanto ao modo como atuam sobre a atividade humana de se 

situar no (e perante o) mundo. E isso complementa e esclarece a tese da primazia da 

consciência, que dessa forma adquire inteligibilidade.  

Por isso mesmo, excetuadas algumas observações isoladas sobre os tipos de 

impulsos que movem os indivíduos, praticamente pouco se encontra nos escritos de Marx, 

que aborde problemas psicológicos, mas o que se tem, é da maior relevância e revelam uma 

capacidade de indagar profundamente as motivações inconscientes que honraria a qualquer 

psicanalista. 

Quando se refere ao problema, Marx insiste, de forma correta e recorrente, em 

conectar a compreensão da estrutura emocional ao seu caráter social, como sucede nos 

“manuscritos de 1844” em que ele aponta que a história da produção e da sua existência 

objetiva é o livro aberto das faculdades essenciais do ser humano, a sua exposição aos 

sentidos da psicologia humana e como toda atividade humana até então tem sido o trabalho. 

                                                           
166  OLIVEIRA, Manfredo. Ética e sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1997, p. 249. 
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Dessa forma, prossegue mais adiante, uma psicologia para a qual esta parte 

essencial da histórica contemporânea, acessível aos sentidos, permanece um livro fechado, 

isto é, incompreensível, não pode tornar-se uma ciência autêntica, geral e real. 

Ele arremata, com propriedade, acerca da necessidade da conexão entre psicologia e 

o mundo do trabalho, perguntando: o que pensar, realmente, de uma ciência que, 

aereamente, se abstrai dessa grande parte do trabalho humano e que deixa de sentir sua 

própria insuficiência? 167 

  Assim, a razão da pouca referência ao problema, conforme aponta Fromm, não 

residiria na falta de interesse em analisar problemas dessa ordem. Reside, como apontado 

acima, no fato de na época em que viveram Marx e Engels a psicologia ainda não tinha 

adquirido uma dinâmica e autonomia científica tal que pudesse proporcionar uma massa de 

informações sistematizadas em forma de conhecimento. 168 

Por outro lado, entender o movimento da sociedade capitalista, não apenas no 

terreno da economia, ou seja, no seu momento infra-estrutural, mas também localizar suas 

repercussões no mundo das idéias, nas crenças e, contemporaneamente, na vida emocional 

e no seu componente inconsciente, permite não apenas situar historicamente as 

contradições, mas compreender que uma teoria descritiva destituída de um forte apelo no 

sentido de mudar o estado de coisas, tornar-se-ia algo sem sentido.  

 E é por entender como histórica tais contradições que o marxismo, ao mesmo tempo 

em que tenta questionar as pregações de natureza ética, não tem como se colocar como uma 

forma de reflexão isenta de apelo moral.  

                                                           
167  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 111. 
168  FROMM, Erich. La aplicación del psicoanálisis humanista. In: Humanismo socialista. Buenos 
Aires: Paidós, 1974, p. 250.  
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 Fromm trata de mostrar, quando aborda as zonas comuns entre os dois pensadores 

(objeto desse capítulo), que o principal ponto de identidade entre eles foi o esforço para 

fornecer aos seres humanos uma visão correta da realidade, que rompesse com as cadeias 

da ilusão. 169 

Essa superação das ilusões se daria através de três elementos:  

a) a dúvida metódica cartesiana (“o duvidar de tudo e não aceitar como verdadeiro 

algo que não seja evidente enquanto tal” 170);  

b) o reconhecimento, herdado de Publius Terentius, pelo qual aquilo que é humano 

não pode ser tratado como algo estranho (“nada que é humano me é estranho” 171) e, por 

fim, talvez pela herança judaico-cristã;  

c) a idéia que a verdade liberta o ser humano (“Conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará” 172). 

 Por isso é que se há que se falar em ao menos uma diretiva ética primordial na 

filosofia marxista. Esta é apontada no texto de apresentação (inadequadamente chamado de 

“Introdução”, visto que foi escrito depois, em dezembro de 1843) da Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel, escrita em julho do mesmo ano, pelo qual tal imperativo categórico é o de 

por fim a todas as condições em que o ser humano surge como ser aprisionado, diminuído e 

desamparado.  

                                                           
169  FROMM, Erich. Meu encontro com Marx e Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 18.  
170  DESCARTES, René. Discurso do método (com comentários de Denis Huisman). Brasília: UnB, 
1989, p. 44. 
171  Publius Terentius Afer, jurista e dramaturgo romano. Viveu entre 185 – 159 a.C. A sentença 
mencionada, uma das preferidas de Marx, mas erradamente atribuída a ele, aparece em uma das peças de 
Terêncio, intitulada “O castigador de si mesmo”. In: http://www.dec.ufcg.edu.br/Terencio.html. Acesso em 
05/12/2008. 
172  VVAA. Bíblia sagrada. Novo Testamento, Evangelho de João: Cap. 8, versículo 32. In:  
http://virtualbooks.terra.com.br/biblia/PDFnovo/EvangelhoSaoJoao.pdf. Acesso em 27/12/2008. 
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Esse humanismo radical e não isento de considerações emotivas se dá porque para 

quem é humano não é custoso admitir que o homem deva ser, para o próprio homem, o 

único ser supremo. 

Ocorre que, para superar as forças que subjugam a possibilidade de efetivação de 

um humanismo pleno só se pode contar (e tornar possível de efetivação essa nova 

configuração) pela via da subjugação do passado exatamente pelas forças materiais que 

impulsionam o futuro. 173 

Tal constatação permite perceber o marxismo ao mesmo tempo como uma filosofia 

da ação humana sem viés moralista, o que não lhe impede de ter forte apelo ético e nem 

tampouco de que os que atuam socialmente o façam, e ao mesmo tempo por uma 

compreensão histórica do real e, simultaneamente, motivado por razões éticas, visto que o 

agir é, sempre, escolha entre alternativas. 

Assim, as relações entre marxismo, escolhas morais e o componente emocional que 

as envolvem devem ser vistas no contexto de um intenso debate e de uma série de 

equívocos antes do marxismo em relação à psicanálise do que do oposto. 

 Vários teóricos procuraram enfrentar, sob diferentes enfoques, o problema de tal 

relação e aqui se examinam alguns desses aspectos dos quais, desde já, dois deles chamam 

atenção: a) um, onde se mostram claros elementos psicanalíticos, é a questão da relação da 

esquerda marxista com as correntes que lhes foram antecedentes e o que tem de 

emotivamente contido nessa relação; b) o segundo diz respeito a como conciliar uma teoria 

que advoga que os elementos fundamentais da prática situam-se no terreno da consciência 

com outra teoria que situa tal importância exatamente no papel que o inconsciente joga na 

estruturação do sujeito. 

                                                           
173  MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 151, 
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 Assim, não é questão de somenos importância aquele que chama para si a tarefa de 

situar a relação problemática entre o campo do saber fundado por Marx, a prática social que 

envolve e como esse complexo lida com a questão da escolha moral que, ainda que 

histórica e classista nem sempre se apresenta clara e consciente ao sujeito. 

 

4.2. A TRADIÇÃO MARXISTA E OS FATORES NÃO-CONSCIENTES NA 
ESCOLHA MORAL 

 

Assim, não é de se surpreender que uma teoria que, no campo da gnosiologia, 

defenda a primazia ontológica do real em relação às idéias174 e que, no terreno da ação, 

formule a consciência como fator fundamental para que se transformem as relações sociais 

tenha tido, através de seus seguidores, dificuldades em lidar com o universo teórico que 

advoga o papel do inconsciente não apenas na estruturação da personalidade, mas – e aí 

reside o ponto fundamental – na vida consciente do indivíduo. 

Engels defendia, em um de seus escritos, a tese pela qual determinados estados 

mentais eram expressão fisiológica de fenômenos materiais.  

Para ele, as influências do mundo exterior sobre os seres humanos se refletiam em 

suas mentes enquanto emoções, pensamentos, impulsos e desejos175, o que mostra, no 

essencial, uma concepção não tão estranha à idéia psicanalítica do papel daquela como a 

fonte das pulsões, aqui entendida, para efeitos da abordagem, embora se trate de um termo 

com gênese imensamente complexa, de instintos, impulsos naturais, força, ímpeto, que está, 

                                                           
174  LUKÁCS, György. Marx, Ontologia del ser social. Madrid: Akal, 2007, p. 97. 
175  ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica Alemã. In: Marx e Engels: 
Obras escolhidas, volume 1. São Paulo: Edições sociais, 1977, p. 95. 
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conforme a literatura especializada, na origem semântica do trieb (do alemão, pulsão) 

freudiano. 176 

E, contemporaneamente, Agnes Heller quando discute o sistema das necessidades 

em Marx, abrangendo tanto aquelas necessidades escravas da causalidade como as que 

dependem de escolhas do indivíduo, chama atenção para o fato de que mesmo a forma de 

organizar tais necessidades envolve “atitudes valorativas não-conscientes”177, isto é, as 

opções que as fundamentam nem sempre se apresentam de forma tão clara ao sujeito. 

Resta então deduzir que uma supervalorização da consciência como motor da 

atividade humana – com conseqüente subestimação dessas outras fontes não-conscientes de 

atividade – promoveu um afastamento do marxismo e da psicanálise, em prejuízo de 

ambos.  

Assim, a concepção freudiana pela qual o que convencionalmente se chama de 

‘caráter’ de um homem constrói-se, em boa medida, a partir do material das excitações 

sexuais e se compõe de pulsões fixadas desde a infância178 não foi devidamente percebido 

pelos estudiosos marxistas.  

Uma das raras exceções é Erich Fromm, que tentou esboçar, através da formulação 

de um link entre os pensamentos de Marx e Freud, uma visão diferente desse problema, o 

que se tem oportunidade de abordar já neste capítulo. 

                                                           
176  Para um exame detalhado da história desse conceito remeto o leitor à: LOPARIC, Zeljko. O 
conceito de trieb na psicanálise e na filosofia. In TORRES MACHADO, Jorge (org). Filosofia e psicanálise. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999, p. 97-157 e FREUD, Sigmund. Esboço de psicanálise. Rio de Janeiro: 
Imago, 2001, p. 15-19. 
177  HELLER, Agnes. Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Península, 1986, p. 27. Mais 
adiante (p. 33-35) ela subdivide as necessidades em “necessárias”, isto é, surgidas historicamente, não 
dirigidas a mera sobrevivência, para as quais os elementos culturais são decisivos e geradas mediante a 
produção material. 
178  As aspas são do próprio Freud, talvez para enfatizar o caráter vago e ambíguo do termo. Ver: 
FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 2002, p. 115-116. 
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Resultou dessa limitação que o acento na intervenção concreta dos humanos na vida 

social e o insuficiente desenvolvimento dado aos fatores do inconsciente, além da atitude 

preconceituosa perante a psicanálise, não pode, anteriormente, permitir à teoria marxista 

lograr um diálogo com essa outra vertente da cultura ocidental moderna. 

Marcuse aponta, mesmo que numa direção diferente de Fromm – mais crítica – para 

a construção de uma ponte entre os dois campos, na medida em que, para ele, pelo fato de a 

teoria da civilização de Freud derivar de sua visão da vida emocional, a sua visão do 

processo histórico emanaria da análise dos mecanismos mentais dos indivíduos, que é a 

substância viva da história.179 

Essa concepção permite, como esta tese advoga, o entendimento das motivações 

inconscientes no agir humano e ajuda a entender algumas das funções clínicas da 

psicologia, psiquiatria e psicanálise, notadamente naquele aspecto que Ash chama atenção 

que é exatamente o fato de que o tratamento psiquiátrico, apenas para tomarmos um 

exemplo da aplicação burguesa das descobertas de Freud, acaba por tomar a forma de uma 

ajuda para que os indivíduos se adaptem à vida num mundo alienado tal como o que 

vivemos. Embora, com muita probabilidade, seja exatamente essa alienação responsável em 

boa parte pela raiz de nossos problemas psicológicos individuais. 180 

 E isso se dá pelo fato de que o trabalho mecânico afeta enormemente o sistema 

nervoso, além de confiscar a atividade livre quer física quer espiritual do operário. Até 

mesmo as medidas que tendem a facilitar o trabalho se convertem em meio de tortura, pois 

a máquina não livra o operário do trabalho, apenas priva-o de seu conteúdo. 181 

                                                           
179  FROMM, Erich. Eros e civilização: Uma crítica filosófica ao pensamento de Freud. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1975, p. 104.  
180  ASH, William. Marxismo e moral. Rio de Janeiro: Zahar, 1965, p. 155. 
181  MARX, Karl. O capital. Livro I, 2º volume. São paulo: Abril, 1983, p. 43. 
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Algumas das tentativas de aproximação entre esses dois campos foram repudiadas 

bilateralmente. Uma delas teve como mentor Reich (Wilhelm Reich, 1897-1957), que foi 

membro da Associação Psicanalítica Internacional (freudiana) e do Partido Comunista da 

Alemanha, posteriormente excluído das duas organizações (da Associação Psicanalítica Ψ, 

fundada por Freud, em 1934). 

Para Reich, a repressão sexual derivaria do domínio da sociedade pelos homens, em 

geral, e a forma de organização capitalista, em particular. 182 Reich foi refutado pelas duas 

correntes porque não levava devidamente em conta – conforme Freud apontava – o fato de 

que a repressão dos instintos sexuais cumpre, em alguns níveis, um papel na estruturação da 

vida social. 

E foi precisamente no exame dessa questão que Freud faz uma afirmação que seria 

subscrita por qualquer marxista: se uma cultura não foi além do ponto em que a satisfação 

de uma parte de seus membros depende da opressão da outra parte, parte esta talvez maior, 

é compreensível que pessoas assim oprimidas desenvolvam uma intensa hostilidade para a 

cultura cuja existência elas tornam possível pelo seu trabalho, mas de cuja riqueza não 

possuem mais que a cota mínima. 183 

De outra parte, entre os marxistas, Reich teve sua teoria rejeitada por subestimar os 

elementos políticos, ideológicos e econômicos na constituição de uma teoria da revolução e 

que ficavam secundarizados pela concepção reicheana de “combate sexual” como elemento 

de proa na luta de emancipação. 

Outra tentativa, no campo da tradição marxista, de abordar esse novo saber, ocorre 

com Georges Politzer, numa obra de 1928, intitulada Crítica dos fundamentos da 

                                                           
182  REICH, Wilhelm. O combate sexual da juventude. Porto: Dinalivros, 1975, passim. 
183  FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1997, 17-24. 
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psicologia 184, obra esta ainda situada nos marcos dos preconceitos que o movimento 

comunista nutria em relação à obra de Freud. 

Esta resistência se deve muito mais por uma recusa atávica em se abrir ao estudo 

das inovações de um campo do saber que, de certa forma, parecia enfraquecer a tese central 

da valorização dos elementos conscientes na estruturação da personalidade, ou seja, por 

uma resistência ao novo, do que mesmo por um suposto “stalinismo”. 

Essa palavra, quase que mágica na medida em que tudo explicava, respondia e 

justificava, acabou por servir para encobrir os erros dos que reivindicavam a herança do 

campo marxista e com a vantagem de permitir que todos se isentassem de assumir suas 

responsabilidades (no caso, a não percepção de que Freud inaugurara um novo continente 

do saber pela via da eleição de um objeto até então não explorado: o inconsciente). 

Note-se que, da mesma forma que a necessidade de oferecer uma fundamentação ao 

debate sobre as escolhas morais carecia de um maior aprofundamento pela cultura marxista, 

as relações entre a vida interior não consciente e a atividade consciente dos indivíduos 

também carecia desta mesma fundamentação. 

O problema que aqui se coloca é o seguinte: em que nível essas escolhas morais 

também não sofrem a influência dos elementos da vida interior, ainda que, diferentemente 

de qualquer irracionalismo, considere-se, na presente tese, a escolha moral como algo 

passível de racionalidade na medida em que ela pode ser situada historicamente no 

ambiente do conflito por interesses. 

                                                           
184  BOTTOMORE, Tom (org). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: JZE, 2001, p. 
308. 
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O movimento comunista viveu esse debate, notadamente no Partido Comunista 

Francês e por um de seus principais teóricos - e com formação em psicologia - Georges 

Politzer. 

Esse mesmo debate vem a ser, posteriormente, resgatado por Althusser, em seu 

permanente diálogo com a obra de Lacan. 

Um breve apanhado dessa discussão é o que se passa a expor na próxima parte e 

seus rebatimentos na construção de uma explicação marxista para o problema de uma 

interpretação histórica e classista para o problema da escolha moral. 

 

4.3. A CRÍTICA MARXISTA NO TOCANTE À QUESTÃO DO INCONSCIENTE E 
OS SEUS LIMITES 

  

A crítica de Politzer à psicanálise acabou por servir de fonte a um texto de 1949, 

texto este intitulado Autocrítica: psicanálise, uma ideologia reacionária, publicado na 

revista La nouvelle critique, órgão teórico do Partido Comunista da França e onde 

renomados profissionais do ramo o assinam, afirmando que “ao fim de nossa autocrítica, a 

convicção de que o conjunto das teorias psicanalíticas está contaminado pelo que nós 

podemos denominar de um princípio mistificador”. 185 

A questão que ficou ao largo, tanto na crítica quanto na defesa dogmática da 

psicanálise, é que da mesma forma que não se pode situar o marxismo enquanto uma meta-

teoria cuja função – dentre outras – seria criticar os pressupostos dos demais campos do 

saber, sem ter quem o critique, isto é situando-o num ponto eqüidistante das demais formas 

do saber enquanto “padrão de verificação”, também há que se entender que não é razoável 

crer que uma teoria psicanalítica que se preze não tenha o dever metódico de examinar suas 

                                                           
185  ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan, Marx e Freud. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p.11. 
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próprias condições de possibilidade isto é, encetar o exame dos seus próprios pressupostos 

teóricos. 

 Estes pontos de partida básicos que Freud considerou essencial serem assumidos em 

bloco para alguém reivindicar a pertença à sua psicanálise seriam: a) a aceitação do 

pressuposto acerca da existência de processos mentais inconscientes; b) o reconhecimento 

da teoria da resistência e da repressão (recalque); c) a apreciação da importância da 

sexualidade e do complexo de Édipo. 

 Tais temas constituíam-se, para Freud, nos pontos principais e nos fundamentos da 

teoria psicanalítica.  

E note-se que, nesses campos, fica estabelecida uma identidade entre Marx e Freud, 

pois, como assinala Fromm, a base comum entre eles foi, fundamentalmente, o esforço em 

romper “as cadeias da ilusão e dar ao ser humano uma nova visão da realidade”. 186 

 Aqui se tem, também, um campo minado de atos falhos, ocultações e 

racionalizações ligadas às próprias condições com que pensadores examinaram as 

vicissitudes do reconhecimento da psicanálise e da ética pelo campo teórico ao qual 

pertenciam. 

Parece, pois, não restar dúvida, a essa altura do trajeto teórico percorrido, que 

consciente e inconsciente – ou em outra forma de apresentar a antítese, razão e emoção – 

jogam papel decisivo em qualquer atividade humana e, a fortiori, nas atividades que 

constituem a essência do ser humano e do mundo, ambas, fundamentalmente, 

transformadoras, o que situa a problemática emocional como algo carente de maior 

                                                           
186  FROMM, Erich. Meu encontro com Marx e Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 18-29. A 
tradução portuguesa, de Waltensir Dutra, omite a primeira parte do título: Beyond the chains of illusion: my 
encounter with Marx and Freud. 
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fundamentação por este campo de pensamento, da mesma forma que os moralistas erram ao 

abstrair de suas análises os problemas estruturais. 

Se for reconhecido, de forma explícita, por via da célebre sentença contida na 

Introdução à Crítica da Economia Política pela qual não é a consciência que determina o ser 

social e sim o oposto, não é também razoável considerar que se possa excluir, em função 

desse papel dos fatores da consciência, qualquer possibilidade de algum nível de 

determinação do inconsciente. E mais ainda, as já provadas possibilidades de como esses 

elementos inconscientes rebatem sobre a própria atividade humana. 

 Ademais, não existe sociedade humana, mesmo as mais primitivas, que não vise 

tornar seus membros responsáveis mesmo pelos comportamentos não motivados, atitudes 

por meros reflexos e aquelas cujos móveis foram fatores alheios à consciência. 187 

Diferentemente do marxismo, cuja visão da história é claramente otimista do ponto 

de vista do desenvolvimento humano, a teoria psicanalítica é um tanto mais cética. É o que 

se evidencia, de imediato, da leitura, por exemplo, de textos de Freud tais como O mal estar 

na civilização e de O futuro de uma ilusão. 

E isso se explicaria por uma peculiaridade: Marx analisou a sociedade do ponto de 

vista do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, isto é, do ponto 

de vista coletivo.  

Ele funda uma ciência: o materialismo histórico, enquanto Freud foca os obstáculos 

emocionais, isto é, individuais, que se opõem ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades que cada um pode desenvolver e vai buscar as raízes desse obstáculo com 

                                                           
187  LUPORINI, Cesare. As raízes da vida moral. In: Moral e sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1985, p. 62. Trata-se de um debate entre marxistas europeus, ocorrido na Itália, nos anos sessenta, promovido 
pelo Instituto Gramsci e com intervenções de Roger Garaudy, Jean-Paul Sartre, Adam Scahff, Karel Kosik, 
Galvano Della Volpe, entre outros. 
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as ferramentas do que hoje se pode considerar um novo continente científico, com método e 

objeto próprios: o inconsciente. 

A diferença entre a visão de futuro de Freud e Marx pode ser situada na relativa 

descrença de Freud quanto a um desenvolvimento positivo dessas contradições. Seu 

otimismo não é algo tão estabelecido, ao contrário.  

Existe na psicanálise certo pessimismo radical visto que, para ele, os grandes 

antagonistas, o amor e o ódio, estão em permanente luta pelo controle da vida social do 

homem, de forma idêntica à luta pelo seu inconsciente, com modo e táticas muito 

parecidos.   

Para Freud, os instintos de agressividade além de cumprirem um papel positivo no 

desenvolvimento humano, não foram criados por via da instituição da propriedade privada 

e, portanto, não seriam eliminados com a sua supressão.  

Por fim, se trata de notar que se constituiu lugar comum da teoria psicanalítica o 

reconhecimento que, no conjunto das formulações freudianas, duas questões foram 

amplamente confirmadas, teoricamente e pela experiência, elevando-se ao status de 

princípios daquele campo do saber: 

a) O princípio do determinismo psíquico (ou da causalidade) que, grosso modo, 

advoga que na mente, assim como na natureza física, nada é casual ou fortuito, fato que 

Freud captou com agudeza, ao assinalar que “certos atos aparentemente não intencionais 

revelam-se, quando os confiamos ao exame psicanalítico, como perfeitamente motivados e 

determinados por razões que escapam à consciência”, não existindo assim descontinuidade 

na vida emocional. 188 

                                                           
188  FREUD, Sigmund. Psicopatologia da vida quotidiana. Lisboa: R.A. Editores, 2003, p. 267.  
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Basta uma leitura de qualquer manual de iniciação ao marxismo para ver como esse 

princípio se assemelha com a primeira característica da dialética ou lei da ação recíproca e 

da conexão universal, pela qual tudo se relaciona.  

E isso ocorre – e é uma via de aproximação entre marxismo e filosofia – porque os 

contextos de estruturação das duas formas de reflexão são muito semelhantes. Assim, tem-

se uma primeira relação entre marxismo e psicanálise (visto que se trata apenas de um 

reconhecimento, por parte de dois cientistas, ainda que em contextos diversos, de uma lei 

natural).  

Outra similitude a anotar é a de que não se deve ignorar que Freud tinha uma visão 

materialista, científica e bem positivista do mundo, muito embora tal não se deva confundir 

com uma visão otimista ou escatológica.  

b) O segundo princípio traz uma novidade – e este é o aspecto não percebido e/ou 

não valorizado pela tradição marxista: a existência (e o significado extremamente 

relevante) de processos mentais dos quais o indivíduo não se dá conta, isto é, acerca dos 

quais não tem consciência (o que é evidente não o torna casual e sim apenas que suas 

conexões, extremamente determinadas, não se apresentam de forma consciente).  

Ora, é notável que o desenvolvimento da teoria marxista, especialmente por Lênin, 

não levou em conta esses aspectos, mas apenas os da consciência, para a formação de uma 

ideologia de classe, o que faz com que o domínio, pelos membros de uma classe social, dos 

fatores que os sujeitam e limitam em suas potencialidades dependa unicamente (e não 

principalmente) de elementos claramente perceptíveis e não de outros fatores que nem 

sempre agem explicitamente (mais precisamente o background propiciado pela vida 

emocional, fato que não poderia, objetivamente, ser percebido nos marcos de uma 
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psicologia do reflexo como o foi a de Pavlov que, não obstante sua grandeza produziu o 

saber que as condições da época permitiram-lhe produzir). 

A crítica que se encetou à história do marxismo, dos anos vinte aos anos cinqüenta do 

século XX, evoca não apenas um problema consciente de como lidar com três elementos 

fundamentais na estruturação do indivíduo: tradição, a emoção e a própria história, mas, 

notadamente, como os elementos inconscientes. Estes – estruturantes na atividade política e 

ideológica e, coincidentemente ignorados por essa mesma tradição no interior do marxismo 

– elaboraram a relação com a figura dos líderes, indubitavelmente uma projeção da figura 

do pai. 

Talvez por não ter feito um movimento de compreender a relação com aquilo que 

simbolizava a figura paterna e por não ter aprofundado a compreensão do que essa tradição 

– que do ponto de vista da emoção seria um sucedâneo da figura do pai – jogou na 

constituição de sua própria história, é que essa geração que sucedeu aos dirigentes do 

período mais complexo da história (consciente) da humanidade passaram a destilar toda sua 

pulsão de morte, isto é, seu ódio, contra o seu próprio passado, tal como Édipo em relação 

ao seu.  

A história recente do que se convencionou chamar socialismo real e que ruiu, entre 

tantas causas fundamentalmente por uma limitação quanto à própria consciência de si 

talvez seja uma releitura moderna da tragédia de Édipo. Muito embora Althusser tenha 

tentado encetar uma reaproximação entre a consciência (o marxismo) e a compreensão das 

pulsões (a psicanálise), sua releitura estava irremediavelmente prejudicada pela 

incompreensão da sua própria história e de como (não) se reconheciam, tanto moral como 

emotivamente, na trajetória que em um dado momento percorreram. 
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CAPÍTULO 5 

 

ÉTICA PRÁTICA E PROBLEMA MORAL NA TEORIA MARXISTA 

 

Sumário: 5.1. O marxismo e os problemas éticos; 5.2. Marxismo e moralidade: A ética e as 
questões materiais; 5.3. As contraposições entre as morais parciais e uma moralidade 
humana no pensamento marxista; 5.4. O discurso prático como justificação e a escolha 
moral. 
 

5.1. O MARXISMO E OS PROBLEMAS ÉTICOS 

 

Embasado na discussão do capítulo anterior o que neste capítulo se busca refletir é 

acerca dos valores que interferem - e em que medida o fazem - nas relações entre a prática 

social dos humanos e como eles lidam com as suas possibilidades de escolha. 

Quer se diga que a afirmação segundo a qual uma dada atitude é “moral” seja 

apenas um selo que se apõe a determinadas constatações e que ela consiste tão somente em 

considerar mais coerente, numa dada situação, uma atitude do que outra; quer se diga que a 

moral é contingencial; que são juízos aos quais todos recorrem para justificar suas posições; 

que alguns sejam céticos em relação à mesma; e ainda que dela se valham apenas como 

parte de um arsenal retórico pelo qual se busca fornecer razões para o agir no mundo, todos 

se apóiam na mesma como parte da estratégia de justificação dos atos que praticam. 

Isto se dá pelo fato de que quando se discute questões ligadas à valoração das 

condutas pode-se perfeitamente conectá-las a uma teorização epistemológica acerca de 
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como conhecemos/ apreendemos o real, ou seja, imbricando questões pertinentes ao âmbito 

da ética com as teorias da verdade. 189 

É evidente, e isso já foi suficientemente tratado em capítulos anteriores desta tese, 

que existe uma imensa disputa teórica acerca de se há, ou não, uma moralidade no 

pensamento de Marx. Alguns (como Althusser) consideram que tal autor funda um novo 

continente científico, a descrição do movimento da história, pelo que não caberia ao 

marxismo - e se o fizesse seria uma regressão - nenhum humanismo, nenhuma teorização 

acerca de como o mundo deve ser. 

Evidente que não cabe a um campo de pensamento que se estrutura em torno de um 

projeto radical de transformação da sociedade entregar a bandeira do humanismo aos seus 

adversários. É verdade que o humanismo é uma construção histórica de formações sociais 

do passado. Mas renegá-lo sob esse argumento forçaria a esquerda a também abrir mão da 

imensa contribuição dos gregos, fato, aliás, que Marx, nos copiosos elogios notadamente a 

Aristóteles e a Epicuro, sempre reconheceu.  

Pode-se, de imediato, enxergar duas vias interpretativas acerca da (in)existência de 

um projeto ético marxista: a primeira delas é de que tal projeto ético se consistiria única e 

tão somente em abolir a alienação e isso exige que se instaure uma sociedade de 

abundância, definida enquanto tal pela plena satisfação de todas as necessidades. 

A segunda interpretação do projeto ético central do marxismo articula-se com 

uma concepção radicalmente igualitária de justiça, tratando-se, mais precisamente, de 

abolir a exploração do homem pelo homem, característica de toda sociedade de classe e, 

                                                           
189  Ver, por exemplo: PUTNAM, Hilary. Are moral and legal values made or discovered? In: Legal 
Theory. Massachusetts: Cambridge University Press, 1995, p. 5-19.  
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particularmente, do capitalismo. Para esta vertente, a vantagem crucial do socialismo não é 

apenas que seja mais eficiente e sim pelo fato de ser mais justo. 

Outros consideram que a opção de Marx pela transformação antes de ser motivada 

por uma compreensão científica do real, foi permeada por uma escolha ética acerca de a 

favor de quem e contra quem lutar. 190  

Mas há também aqueles que, como Tucker, próximos do que se pode chamar de um 

ponto de vista mais tradicional em relação ao marxismo, entendem que há uma imensa 

distância entre esse campo e a filosofia moral, isto se esta for vista - num sentido bem 

restrito - como atividade caracterizada por uma inquirição crítica amplamente livre. 

Com essa estratégia de limitação do campo do que seria a filosofia moral ele 

termina por equiparar o marxismo a uma construção mítica, na qual centralmente não se 

encontra uma teoria ética, mas um livro da “verdade revelada”.  

Não é gratuito que Tucker considere O capital, de Marx, uma obra moralista do 

começo ao fim191 e, não uma explicação do movimento da mais-valia, analisando tal obra 

na condição de uma gigantesca prescrição de como o mundo deveria ser, algo que já seria o 

extremo oposto da concepção rígida e unicamente descritiva que se quis fazer do marxismo. 

Aqui vale lembrar a observação de Kain, no sentido de que se deve encarar com 

cautela a interpretação de que Marx rejeite radicalmente a chamada “oposição idealística” 

entre o que é e o que deve ser. 192 

                                                           
190  ARNSPERGER, Christian; VAN PARIJS, Philippe. Éthique économique et sociale. Paris: Éditions 
La Découverte, 2000, p. 46, 49-50. 
191  TUCKER, Robert. Philosophy and Myth in Karl Marx. New York: Cambridge University Press, 
1972, p. 218-232. 
192  KAIN, Philip. Marx and ethics. New York: Oxford University Press, 1991, p. 50.  
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Se for levado em conta um comentário de Engels, num artigo que escreveu acerca 

da obra prima de Marx, as concepções ali poderiam, com muita ressalva, ser assim 

tomadas.  

E tais ressalvas se explicam pelo fato de que nem sempre a expressão “dever ser” 

indica uma prescrição. No artigo citado, Engels afirma que “o que o leitor observará nesta 

obra [Engels refere-se a’O Capital] não é exatamente como as coisas têm de ocorrer e sim 

como não deveriam ser”. 193 

Por isso, e para refletir sobre o desdobramento dessas questões, e na tentativa de 

mostrar onde há acertos da análise marxista acerca da moral, ainda que nele nem sempre as 

questões morais compareçam explicitamente, necessário se faz buscar os elementos 

valorativos e prescritivos nesse campo de pensamento. 

Mas note-se que, mesmo se, de fato, inexistisse no marxismo um tratamento que 

exalte a moralidade (o que não corresponde a uma leitura correta e contra a qual se teria as 

afirmações de Engels, no Anti-Dühring, acerca da moral comunista) ou ainda que houvesse 

questionamentos quanto à viabilidade desta teoria em forjar uma teoria da moral, o dado 

evidente dela propor não apenas interpretar, mas transformar o mundo torna-a, não apenas 

uma teoria descritiva, mas um chamado à ação de cunho claramente normativo. 

Como chamam atenção Tom Bottomore e Maximilien Rubel, em estudo 

introdutório para alguns textos de Marx, “ele foi incomum e seu trabalho, 
                                                           
193  O artigo de Engels, de onde foi extraída a citação, foi publicado no Düsseldorfer Zeitung, em 17 de 
novembro de 1867 (edição nº 316). Esse trabalho foi publicado sem a assinatura do autor visto que a 
estratégia fazia parte de um esforço dele (e de Marx) em quebrar a “conspiração de silêncio dos literatos 
alemães”, na expressão usada por Marx, em carta de 28 de dezembro de 1862, dirigida a Kugelmann - cinco 
anos antes - para protestar contra o silêncio com que foi recebida a sua obra de 1859, “Contribuição para a 
crítica da economia política”. ENGELS, Friedrich. Siete artículos sobre el tomo primero de “El Capital” (4º 
articulo). In: MARX, Carlos. El capital. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 740. Ver também a 
respeito do artigo de Engels: MAGALHÃES, Fernando. O Legado do Pensamento de Marx: A presença do 
marxismo na sociedade pós-moderna. In: Novos Rumos. Ano 15, nº 32, São Paulo, 2000, p. 47. E quanto a 
carta a Kugelman: MARX, Karl. O dezoito Brumário (Apêndice com cartas de Marx a Kugelmann). Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 163-165.    
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excepcionalmente interessante, pelo fato dele ter sido um líder reconhecido de um 

movimento político organizado, combinando análise científica com julgamentos 

morais”.194
. 

Ao examinar a conduta positivada na sociedade burguesa, ele afirma, por exemplo, 

que, para o proletariado, direito, moral, religião, surgem aos seus olhos como preconceitos 

burgueses, por detrás dos quais se escondem interesses de classe. 195 

Quando se afirma, por exemplo, que a força de trabalho humana alcançou tal grau 

de desenvolvimento que oferece as condições materiais de, pela primeira vez na história 

humana, de produzir uma repartição racional do trabalho196, está se oferecendo uma 

descrição de determinado estágio de desenvolvimento econômico e social e uma 

possibilidade, dentre outras, que dele pode resultar. 

No entanto, logo em seguida a passagem supramencionada se afirma que “tudo que 

seja digno de ser conservado, em vez de ser monopolizado pelas classes dominantes se 

converterá em bem comum”, passando-se, assim, a fazer afirmações que imbricam 

asserções de fato com julgamento de valor. 

Tais afirmações, que misturam os dois tipos de asserção, versam sobre a natureza 

das relações humanas numa sociedade cindida por conflitos produtivos, a exemplo da 

afirmação do parceiro intelectual de Marx, segundo a qual a existência da divisão de classes 

constitui-se num obstáculo real para o livre desenvolvimento das forças produtivas da 

mesma forma que tolhe a ciência, a arte e, em especial, o avanço das diferentes formas de 

                                                           
194  MARX, Karl. Selected Writings in Sociology & Social Philosophy. (Org.: Tom Bottomore and 
Maximilien Rubel). New York: McGraw-Hill, 1964, p. 8, 13, 25. 
195  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Rio de Janeiro: Vozes, 2007, p. 26. 
196  ENGELS, Friedrich. El problema de la vivienda. Barcelona: Gustavo Gilli, 1977, p. 23.  
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trato social visto que, para Engels, com uma boa dose de razão, não existem estúpidos 

maiores que os burgueses modernos. 197 

E é este o aspecto fundamental quanto à opção de levar o debate acerca da escolha 

moral por um viés marxista, entendendo aqui tal escolha como um discurso de justificação 

do agir. 

Concretizar tal objetivo significa, antes de tudo, fazer uma análise marxista do 

problema da escolha moral que deve ter como pressuposto a desmistificação de todo e 

qualquer tratamento da mesma como algo em si e prévio. 

A moral, portanto, há que ser entendida como fenômeno social, o que não exclui – 

ao contrário, pressupõe – a tarefa premente de uma atualização da própria concepção do 

marxismo quanto à questão. 

Assim a moral será tomada como discurso de justificação para fundamentar 

decisões concernentes àquelas condutas humanas que não podem ser exigidas por vias 

coercitivas.  

No presente capítulo, para dar curso à abordagem, faz-se, ainda que 

incidentalmente, um contraponto entre a concepção marxista da moral e algumas das 

leituras contemporâneas do problema ético. 198  

Mas, ressalte-se que, nesses “autores-tipo” não se procurou confrontar propriamente 

o conjunto da obra, porém, especificamente, sua apreciação acerca da moralidade marxista 

em algumas passagens quando esses e alguns outros autores tentam tratá-la de forma mais 

detalhada. 

                                                           
197  Idem, p. 23.  
198  Entre outros: SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, MACINTYRE, 
Alasdair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001. 
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  O objetivo, assim, não é o de discutir especificamente a obra de um ou outro autor, 

por mais relevante que se possa considerar e sim, ver, através da análise pontual de seu 

exame no tocante à ética marxista, se se pode falar de uma moralidade ou mesmo de uma 

exaltação explícita dos valores morais e se o discurso marxista seria unicamente prescritivo 

(um guia para a ação).  

 E isso se faz pela abordagem, no presente capítulo, de alguma das obras 

fundamentais do pensamento marxista e, pelo menos, e especialmente uma delas – o Anti-

Dühring – na qual esse problema é discutido de forma mais abrangente ao longo de três 

capítulos nos quais são abordadas as relações entre moral e vida social em três perspectivas: 

a) se há verdades eternas; b) em torno do problema da igualdade e; c) acerca das relações 

entre liberdade e necessidade. 199 

Para problematizar tal exame – e dele retirar o caráter mais óbvio de uma polêmica 

entre a tradição de um pensamento e críticas específicas que lhes são feitas – foram 

contrapostas passagens de algumas dessas obras com alguns textos referenciais da recepção 

do marxismo no século XX. 

Tratar-se-á, então, de se tentar compreender o sentido a que se refere a tradição 

marxista no que se convencionou de chamar, não sem um razoável grau de imprecisão, de 

“agir ético”. 

Para enfrentar tal problemática alguns optam em definir negativamente a ética e a 

moral (com todos os problemas que se tem de enfrentar ao se optar por definições por 

negação200) descrevendo pelo menos quatro coisas que elas não são: a) nem proibições de 

                                                           
199  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 71-99.  
200  Mas é de se reconhecer que, na parte seguinte do capítulo em exame, ele busca formular uma 
concepção afirmativa da ética, muito embora ao adentrar nas justificações, ele recaia em exemplos negativos. 
Ver: SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 16-23.  
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determinadas condutas, b) nem um sistema ideal em teoria e inaplicável na prática (no que 

faz uma crítica ao conjunto das concepções de Kant quanto ao tema201), c) nem algo que só 

seja inteligível a partir de um contexto de escolhas em razão de crenças religiosas e, por 

fim, e não menos polêmico, d) que a ética seja relativa ou subjetiva. 202 

E, embora se possa se deduzir aproximações dessa concepção de Singer com uma 

visão da ética como algo marcado pela contingência ou vinculado a escolha em torno do 

que é mais útil em cada contexto, deve se preceder tal entendimento de cautelas visto que 

ele também acentua que a idéia de viver de acordo com padrões éticos está ligada à 

concepção mais geral de defender o modo como se vive, de dar-lhe uma razão de ser, 

enfim, de justificá-lo, isto pelo fato de que, mesmo os interesses de uma pessoa –

simplesmente por serem seus – não podem contar mais que os dos outros. 203  

E por mais que busquem se diferenciar, os teóricos liberais, quando pensam a moral 

a partir do interesse (como é o caso do citado Singer), acabam por admitir que seu modo de 

pensar seja, efetivamente, uma forma de utilitarismo, ainda que marcado por aspectos 

distintos em relação ao utilitarismo clássico, especialmente quando defendem que a postura 

utilitária é uma postura mínima à qual se chega ao universalizar a tomada de decisões com 

base no interesse próprio. 

E ainda que alertem que esse argumento em favor da tese utilitarista seja provisório, 

não conseguem se desvencilhar da explicação da moral pelo interesse e, portanto, 

reconhecem, mesmo de forma envergonhada, a vinculação de classe no que concerne aos 

problemas do agir. 

                                                           
201  Ver: KANT, Immanuel. En torno al topico: Tal vez eso sea correcto em teoria pero no sirve para la 
practica. In: Teoría y Práctica. Madrid: Tecnos, 1993, p. 3-7.  
202  SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 9 e 16.   
203  SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 16-23. 
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De outra parte – e para melhor examinar a afirmação pela qual os marxistas nada 

mais fizeram do que adaptar o relativismo, na forma expressa no século XIX, às suas 

teorias – se tentará reconstruir, visando uma análise crítica através do confronto, a idéia 

exposta pela qual só uma sociedade humana poderia produzir uma moralidade também 

humana. 

A questão que aqui se procura situar é que, conforme assinala a concepção marxista, 

apesar de todos os progressos, ninguém ainda encontrou (por mais que se busque) uma 

forma ou modelo para explicar a questão da moralidade sem que se tenha de levar em conta 

sua vinculação com a origem de classe de cada concepção em disputa. 

Por isso a leitura mais reconhecida de Marx no século XX opta em responder 

afirmativamente ao questionamento acerca da existência de uma moral comunista. Isto 

juntamente com a obra da polêmica de Engels contra Duhring, acabou por se tornar o que 

se poderia chamar de concepção marxista da moral. 

Para Lênin, o sentido em que o marxismo nega a moral é a que a interpreta como 

um conjunto de preceitos transcendentes e, nesse sentido, acentua que “os comunistas 

negam esse tipo de moralidade, tomada de concepções à margem da sociedade e dos 

conflitos de classe”. 204 

E, em seguida, não apenas oferece um critério teleológico para a moralidade, como 

evidencia o caráter normativo – portanto não se referindo a uma determinada moralidade 

positiva – do modelo de moral que se tornaria paradigmática para os marxistas: “não 

                                                           
204  LENIN, Vladimir. As tarefas da juventude na construção do socialismo. São Paulo: Expressão 
popular, 2005, p. 17. 
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cremos na moralidade eterna. A moralidade serve para que a sociedade humana se eleve à 

maior altura, para que se liberte da exploração”. 205 

O acento classista que o marxismo deu a sua concepção de moralidade tem razão de 

ser visto que, mesmo a apropriação da mais-valia – o fenômeno mais cruel da relação de 

trabalho – é feita, ressalte-se aqui, em meio (e por meio!) de querelas altamente edificantes, 

de engodos e trapaças. 

Note-se, no entanto, que não é um problema centralmente moral e sim de classe, 

não é feito “por maldade” e na maioria das vezes sem que os envolvidos tenham 

consciência disso. 

Boas pessoas, pias, realizam tal extração, ainda que edulcorada por prédicas 

edificantes ou pela convicção de que essa ou aquela concepção de moral é mais justa ou 

menos justa que outra, abstraindo e sem notar que sua visão de justiça não é nunca outra 

coisa que não a expressão, no plano ideológico e metafísico, das condições concretas 

existentes. 206 

Com isso não se quer dizer que haja um reflexo automático ou rebatimento imediato 

entre um indivíduo ou grupo de indivíduos e a classe a que pertençam. 

Os que, em nome de negar as conseqüências de uma análise marxista do problema 

moral, querem combatê-la com o argumento de que ela tão somente desdobra a metáfora 

base-superestrutura, devem ter em conta que se as relações sociais são também relações de 

classe, o indivíduo, em última instância, sofre determinação derivada do fato de pertencer a 

                                                           
205  Idem, p. 22. 
206  ENGELS, Friedrich. El problema de la vivienda. Barcelona: Gustavo Gilli, 1987, p. 16, 82.  
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tal ou qual classe, o que não abstrai os estratos, grupos profissionais e todo o complexo de 

crenças que estruturam sua personalidade. 207 

Mas, por outro lado, se há concordância com a afirmação supra isso implica que a 

idéia engelsiana de que, para se chegar a tal moral essencialmente humana, subtraída de 

todo o antagonismo, se teria, antes, que alcançar uma sociedade na qual não somente esse 

antagonismo tenha sido abolido, mas que, principalmente, ele tenha sido esquecido e 

afastado das práticas da vida. 208 

 Assim, trata-se então de voltar o olhar ao problema de como se operam as escolhas 

morais; para, em seguida, abordar alguns dos limites que se pode perceber na crítica que 

tenta equilibrar – como se afirmou mais acima – uma concepção utilitarista acerca da 

moral, com a negação de que toda moral é relativista e circunstancial. 

Por isso, o objetivo aqui se expressa através do exame dos problemas derivados da 

pretensão de se tentar formular um discurso prático geral em contraponto a opinião pela 

qual cada época e suas circunstâncias respectivas constroem uma moral. 

Este modo de ver a questão, ainda que menos seguro de si, é muito mais consciente 

de que terá tanto menor chance de erro quanto mais se constituir a partir do reconhecimento 

do outro e simultaneamente de cada um como sujeito livre e independente, como pode se 

inferir da concepção de Marx, especificamente a que comparece na crítica à alienação que é 

tecida nos manuscritos de Paris, quando explica que a base desse conflito reside no 

                                                           
207  No mesmo sentido aqui defendido ver: SCHAFF, Adam. A concepção marxista do indivíduo. In: 
Moral e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 84. 
208  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 79-80. 
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completo desapossamento – espiritual e econômico – do sujeito enquanto parte de uma teia 

de relações sociais209, fato que o debate moral tenta, por vezes, ignorar. 

O diagnóstico marxista corre numa direção oposta ao indagar em que consiste a 

natureza mesma do fenômeno da alienação. 

 Ela se caracteriza, antes de tudo e em primeiro lugar, tomando o trabalho como 

externo ao trabalhador, não sendo uma parte de sua natureza. Dessa forma o indivíduo, 

conseqüentemente, não se realiza e nem desenvolve livremente suas energias físicas e 

mentais. 

 Na análise feita por Marx, o trabalhador durante o lazer sente-se em casa e, no 

entanto, em seu trabalho ele sente-se um desabrigado. Seu trabalho não é voluntário e sim, 

imposto. Não satisfaz uma carência, mas tão somente um meio de satisfazer as 

necessidades.  

 Esse caráter alienado fica claramente evidenciado pelo fato de que sem uma 

compulsão física, ou de outro tipo, o trabalhador foge da atividade como de uma praga, 

visto que, para ele, o trabalho não se constitui numa fonte de prazer. 

 E Marx finaliza apontando que o caráter alienado do trabalho aparece no fato de que 

ele não é reconhecido como algo que pertença ao produtor, mas apenas, e tão somente, 

trabalho para os outros, enfim, que o trabalho que ele faz não é para si, mas para outra 

pessoa. 210
 

 Tal diagnóstico nos conduz ao exame das relações entre a ética e a vida concreta 

dos indivíduos, isto é, o seu âmbito material.   

                                                           
209  A esse respeito ver: PELLIZOLI, Marcelo. Sobre o sujeito e as Liberdades em Marx e Levinas. In: 
Vozes silenciadas: ensaios de ética e filosofia política. Ijuí (RS): Ud. Unijuí, 2003, p. 133-156; MARX, Karl. 
Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 79-90. 
210  MARX, Karl. Selected Writings in Sociology & Social Philosophy (Editors: Tom Bottomore and 
Maximilien Rubel). New York: MacGraw-Hill, 1964, p. 169-170.   
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5.2. MARXISMO E MORALIDADE: A ÉTICA E AS QUESTÕES MATERIAIS 

 

Ora, se o ser humano é, de fato, como aqui se defende, o conjunto de suas relações 

sociais211, essa essência se materializa no trabalho enquanto atividade humana em que o 

indivíduo transforma o mundo exterior e com isso também se transforma.  

Mas se não se deixa também de levar em conta que o homem não é um ser abstrato, 

situado fora e para além do mundo, padeceria de incompletude se a tal afirmação, feita na 

Introdução à Crítica da filosofia do direito hegeliana, não se acrescentasse que o homem é 

o mundo do homem, o Estado, a sociedade. 212 

Por outro lado, ainda que possa parecer um truísmo, não custa lembrar o razoável 

consenso em torno da característica, com status de ontológica (visto que se deve distinguir 

com precisão, nesse problema, entre a prioridade ontológica e a gnosiológica, moral etc. 

213), pela qual o que distingue o ser humano autoconsciente de todos os demais animais é a 

capacidade de reflexão que aquele possui acerca de seus atos, ou seja, antecipar no cérebro 

o caráter do que produzirá como mero objeto externo a si, como assinalou Marx. 214 

Assim, o que aqui se quer chamar atenção é para a circunstância de que esse ser 

humano não reflete apenas sobre objetos, antecipando-os, visto que no terreno da escolha 

moral o processo é fundamentalmente o mesmo, naquilo no que concerne às opções de 

conduta que tem diante de si. 

                                                           
211  MARX, Karl. Ad Feuerbach. In: Ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 534. Na sexta tese 
Marx aponta: “A essência do ser humano não é uma abstração que reside em cada indivíduo. Em sua 
realidade ela é o conjunto de suas relações sociais”. Ver também: LABICA, Georges. As ‘Teses sobre 
Feuerbach’ de Karl Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, p. 113-134. 
212  Marx, Karl. Critica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 145. 
213  LUKÁCS, György. Marx  - Ontologia del ser social. Madrid: Akal, 2007, p. 92. 
214  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 84-85. 
Posteriormente, em O Capital, ele complementará essa afirmação, lembrando que o ser humano também se 
distingue pelo modo como produz. 
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Ora, se fazer escolhas consiste em eleger entre essas e sopesar valores e alternativas, 

já que nem sempre elas têm caráter meramente técnico, portanto, incontornável se torna o 

problema ético, não apenas no marxismo, mas em qualquer visão do mundo. 

Claro que a “bandeira da ética” tem sido objeto tanto de usos ignorantes quanto 

motivadas por interesses, ao ponto de tornar-se lugar comum afirmações estapafúrdias 

como a de que alguém é “desprovido de ética”. 215 

 Essa confusão envolve desconhecimento das bases e da origem da ética e da moral. 

Na formulação original grega, a ética significa tão somente um modo de ser assentado em 

opção de comportamento adquirido pela reflexão ou conquistado pelo hábito e não como 

algo que correspondesse a uma suposta “disposição natural”. 216 

Por isso autores de origens tão diversas como Horkheimer e MacIntyre concordam 

substancialmente que a categoria “moral”, incorporada à filosofia durante o período do 

renascimento, não tem muita coisa em comum com as idéias dos gregos acerca da ética217 e 

que a linguagem da moralidade vive um estado de grave confusão porque o que dela os 

estudiosos obtêm são os fragmentos de um esquema conceitual do qual atualmente faltam 

os contextos em que se extraiu seu significado. 218 

A questão é que ao se perder o chão concreto no qual se constituem os valores 

morais se perde também a conexão com os contextos de extração de significados. 

E o fato de que, numa dada circunstância, os membros de uma classe ajam dirigidos 

pela moralidade típica de outra classe em nada muda o que aqui se afirma, visto que nem 

sempre cada classe da sociedade tem desenvolvida a consciência de si mesma, de seus 
                                                           
215  COGGIOLA, Osvaldo. A cruzada ‘ética’ contra o marxismo. In: Critica Marxista, n. 14. 
Campinas: UNICAMP, 2002, p. 116-122. 
216  VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1985, p. 12-14. 
217  HORKHEIMER, Max. Materialismo e moral. In: Teoria crítica I. Rio de Janeiro: Perspectiva, 
1990, p. 61.  
218  MACINTYRE, Alasdair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001, p. 15, 192. 
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valores e de seus interesses. Nessa hipótese, bastante usual, por sinal, nada impede que eles 

atuem, objetivamente, em dados momentos, contra seus próprios interesses. 

Hoje, a questão que se trata de superar é aquele entendimento pelo qual seria 

possível se obter uma inteligibilidade do problema da escolha moral ainda que a apartasse 

do ambiente conflitivo em que ela surge. 

Parece claro que essa separação só se viabiliza quando se assume, na condição de 

verdadeira, a vetusta formulação pela qual a moral se constitui num dado prévio, teológico 

ou metafísico, só restando aos humanos descobri-los. 

É verdade que pela má-fé ou ignorância (ou ambas) dos chamados formadores de 

opinião, a discussão ética adquiriu alguns sentidos surpreendentes. Por isso trata de se 

separar o sentido vulgar pelo qual, no que concerne ao exame do problema moral, se 

sancionam aquelas visões que se presta a vulgarizações tais como as que afirmam que um 

indivíduo “a” ou “b” seria desprovido de ética, gerando um paradoxo pelo qual um ser não 

teria um “modo de ser”.  

Ou seja, trata de situar a ética, corretamente, como um exame de segunda ordem das 

questões morais, ou seja, uma atenção reflexiva sobre esta. 

Portanto, a questão é de saber, desde já, e como se assinalou em capítulos 

anteriores, que não há uma moralidade explícita, pelo menos de forma sistemática, muito 

embora se localize vários momentos de uma exaltação explícita dos valores morais no 

pensamento marxista e, portanto, de em sede de conclusão, examinar o contexto nos qual 

esse problema comparece de forma mais abrangente. 

Por outro lado deve-se se tentar compreender em que sentido se refere o marxismo 

ao se referir ao que seja o agir ético e sua relação com as escolhas entre opções no que 

concerne aos problemas da moralidade. 
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Alguns estudiosos, no campo da tradição marxista, propõem uma interpretação da 

moralidade desse campo de pensamento nos seguintes termos: a moral seria entendida 

como formas específicas da conduta humana, individual ou coletiva. Já a ética, por sua vez, 

seria a atenção dada à moral em forma de reflexão. 219  

Dessa forma teria a moralidade um duplo sentido: como objeto de reflexão e 

também como conjunto de diretivas numa sociedade. Uma como descrição a outra como 

prescrição. 220 

Ainda que assim vista a questão da escolha moral não é algo simples. Dentro do 

próprio marxismo as tentativas de afastamento da problemática não é algo que se diga 

propriamente marcado por grandes êxitos, visto que mesmo a opção de um indivíduo em 

combater por determinados interesses de uma classe da sociedade, ainda que historicamente 

motivada, só de ser eleição de uma entre várias alternativas já denota o seu caráter moral. 

Absorver essas questões não elimina o caráter centralmente histórico-científico do 

marxismo como advogou Althusser quando afirmou que toda reflexão que se pretenda 

baseada em Marx para, a partir dele, restaurar uma forma de antropologia ou ainda um 

humanismo, seria teoricamente reduzida a cinzas e teria apenas o condão de recolocar em 

cena tão somente a ideologia pré-marxista, isto é, do jovem e idealista Marx. 221 

                                                           
219 SANCHEZ VASQUEZ, Adolfo. Ética e marxismo. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros>. Acesso em 20/11/2008. 
220  Outros, por sua vez, localizam o ético nas instituições sociais e a moralidade na interioridade 
subjetiva. É o caso de: OLIVEIRA, Manfredo. Ética e sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1997, p. 249-250. 
221  ALTHUSSER, Louis. Marxismo e humanismo. In: A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, 
p. 202-203. Essa mesma posição, que se pode chamar de “anti-humanista”, é repercutida no Brasil, além de 
Quartim de Moraes, por autores, para os quais “os homens são essas estruturas [...] O existencialismo de 
Feuerbach foi inteiramente extirpado [do pensamento de Marx]”. Cf. GIANOTTI, José Arthur. Origens da 
dialética do trabalho: Estudos sobre a lógica do jovem Marx. Porto Alegre: L&PM, 1985, p. 219. Sobre a 
crítica encetada por Althusser, tal é contaminada por sua tese da separação radical entre o jovem e o velho 
Marx. Se ela é, por um lado, metodicamente útil, por outro incorre no grave problema de se ler Marx como se 
ele fosse um herói intelectual que “ascendeu a ciência sem ter atravessado o inferno da dúvida”. Para uma 
crítica ontológica à tese do corte, ver: FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser 
social. São Paulo: Cortez, 1995, p. 11-12.  
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A análise althusseriana e uma leitura apressada de Engels sancionariam a idéia de 

que há em Marx uma crítica a toda moralidade como igualada a uma moral burguesa?  

A hipótese desenvolvida nesta tese e que aqui, desde logo, se aponta é que não. 

E é o próprio Engels que justifica, historicamente, o caráter relativo das escolhas no 

que diz respeito aos negócios humanos, o que não conduz a um relativismo, ao lembrar que 

se em outros campos científicos (ele se referia às ciências exatas e à biologia) nada se 

ganha com conceitos tão rigidamente dogmáticos como verdade e erro – os quais 

funcionam como antíteses que só adquirem sentido em faixas muito restritas da reflexão e 

da experiência – menos ainda se alcançaria com a antítese acerca do bem e do mal, na 

medida em que ela só consegue ser inteligível dentro de faixas também limitadas da ação 

moral, terreno que não pode ser compreendido fora da história. 222 

É evidente que não é questionamento de menor monta o problema de se saber se 

uma filosofia que pretenda oferecer não apenas uma nova interpretação do mundo, mas 

também transformá-lo, esteja não apenas isenta de um exame moral, mas também seja ela 

mesma, imune à moralidade, visto que a interpretação do real em função de um critério 

prévio da necessidade de sua transformação (e nem mesmo a própria atividade 

transformadora) pode se dar sem um juízo crítico sobre o que há de ser transformado. 

Em um texto de juventude, Marx já apontava que a tarefa primordial da filosofia 

seria a de desmascarar a auto-alienação humana nas suas formas não-sagradas223, ou seja, 

na esfera mundana, na qual se inclui a moral enquanto forma laica e não-coercitiva de 

regulação de conduta. 
                                                           
222  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 78. 
223  O grifo na expressão é do próprio Marx que, não incluiu nesse rol a religião visto que, conforme ele, 
a auto-alienação já fora desmascarada em suas “formas sagradas”, através da crítica da religião. MARX, Karl. 
Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 147, citação que se encontra na 
“Introdução”, escrita entre dezembro de 1843 e janeiro do ano seguinte e publicada no mesmo ano nos “Anais 
Franco-Alemães”. 
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E tal juízo não se pode exercer sem escolhas que ocorrem – ainda que classistas, 

históricas, políticas ou quaisquer nomes que se lhes dêem – em função de atitudes, crenças 

e valores e, portanto, o exercício de opções de raiz moral visto que, como lembra Heller, 

quem quer que seja que pretenda envidar esforços, individual ou coletivamente, para atuar 

sobre o real na direção de um objetivo pretendido, assume a responsabilidade pelas 

finalidades desejadas e quanto à natureza e os próprios rumos das ações empreendidas e 

daquelas pretendidas. 224 

Para ela a aceitação de qualquer outra afirmação acerca desse tormentoso problema 

nos forçaria a negar qualquer valor moral ao marxismo e sim apenas da moralidade das 

pessoas privadas que a ele aderem. 225  

Como não se ver permeadas de intenso juízo ético as afirmações de Engels em A 

situação da classe operária na Inglaterra, obra publicada em 1845 e que traz, no próprio 

dizer do autor, no que tem de bom e no que tem de ruim, a marca clara da juventude 

(Engels tinha 24 anos ao escrever tal obra).  

Nela, ele assinala já no prefácio, que concessões à justiça e à filantropia nada mais 

são do que meios de legitimar o poder do capital ou a de que um autêntico assassinato é 

cometido quando a sociedade coloca uma imensidão de trabalhadores numa situação que os 

leva, de forma inevitável, a fins antinaturais. 226 

Ao mesmo tempo é um erro querer negar – como fez Althusser sob a alegação de 

que o marxismo era tão somente uma ciência – qualquer pregação moral oriunda de tal 

corrente filosófica.  

                                                           
224  HELLER, Agnes. A herança da ética marxiana. In: HOBSBAWM, Eric J. História do Marxismo, 
volume XX, segunda parte (O marxismo hoje). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 103. 
225  Idem, p. 103-104, 111-112. 
226  ENGELS, Friedrich. A situação da classe operária na Inglaterra. In: Marx e Engels – Textos 
(volume 1). São Paulo: Edições Sociais, 1977, p. 121-134. 
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O erro aqui consiste em não se observar que o exame dos problemas morais pode 

ser feito sob um duplo foco: por um deles a moral é tratada como objeto de reflexão teórica, 

o que, diga-se de passagem, não tem nada de original e, numa outra perspectiva, como 

conjunto de valores que se considera que deveriam nortear as relações sociais.  

Note que na primeira acepção tem-se uma abordagem descritiva da moral, no 

segundo ela adquire aspecto prescritivo/ normativo. 

Marx e Engels trataram a temática sob ambos os aspectos.  

 Basta se observar em mais de um texto – e aqui se remete ao opúsculo Sobre a 

Autoridade –, a ênfase ao debate acerca do problema das escolhas e das condutas, quer 

livres, quer coercitivas.  

Há no citado texto, como no conjunto da formulação de Marx e Engels, inúmeras 

considerações éticas. Se, no entanto, há acordo com elas ou não, é um problema de outra 

natureza e que não pode ter o condão de fazer ignorar uma opção de caráter 

fundamentalmente ética no conjunto de tal formulação.  

Para um leitor atento de Aristóteles, como o foi Marx, que em passagens copiosas 

de sua obra reconhece sua dívida para com tal filósofo, a preocupação com a discussão de 

uma moralidade verdadeiramente humana não pode soar estranha.  

Ademais não é excessivo lembrar que já em Aristóteles a ética seria, entre outras 

finalidades, uma preparação para a vida política, o que a torna uma disciplina não-

autônoma e cujo status de validade se refere à convivência na polis. 

Ora o reconhecimento, por todos os outros, da existência de uma esfera de 

autonomia no sentido de responder ao tradicional problema axiológico acerca de como 

devo agir fica evidente na histórica polêmica de Engels exatamente com os autonomistas. 
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Nela, ele assinala com veemência que autoridade e autonomia são coisas relativas e 

cujas esferas variam conforme as distintas fases do desenvolvimento social. E aponta que se 

os seus oponentes de então circunscrevessem sua afirmação de que a vida social no futuro 

restringirá a autoridade até limites estritos, poderia haver um entendimento [dos marxistas] 

com eles. 

E, portanto numa compreensão que o problema moral e ético da autoridade é de 

natureza mais perene, ele arremata: todos socialistas concordam que a revolução social 

suprimirá o Estado político e, com ele, a autoridade política. Assim, as funções a ela 

correspondentes perderão seu sentido e a administração das pessoas seria substituída pela 

das coisas. Mas, pontua: erram os críticos do socialismo científico ao exigirem que o 

primeiro ato da transformação social seja a abolição da autoridade, sem perceber que o 

reconhecimento da mesma não anula a autonomia. 227 

 Moral (bem como o direito) são, para a filosofia marxista, expressões, mais ou 

menos adequadas, positivas ou negativas, favoráveis ou não, das condições sociais e 

políticas, enfim, históricas, em que se vive. 

 Ela se constitui – fazendo aqui um paralelo com a análise de Marx acerca da 

emergência de uma revolução política na Alemanha – porque as parcelas que hegemonizam 

a sociedade ao justificarem sua emancipação e dominação o fazem pela via da tentativa de 

universalizar as crenças e valores que defendem. 

Ou seja, no sentido em que Marx e, posteriormente, Gramsci228, se referem, a 

pretensão dessas parcelas, frações, blocos históricos ou classes sociais (no momento em que 

                                                           
227  ENGELS, Friedrich. Sobre a autoridade. In: Marx e Engels – Obras, volume 2, p. 119-121. 
228  A idéia de hegemonia moral, desenvolvida por Gramsci, nos Cadernos do cárcere, tem toda uma 
relação com construções teóricas do marxismo clássico. Ver: FEITOSA, Enoque. Estado e sociedade civil em 
Gramsci: Entre coerção e consentimento. In: Novo Manual de Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 367-392.  
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uma classe dada adquire força para tanto) é o de serem reconhecidas na condição de 

representantes gerais (portanto, chamando para si a representação também no que concerne 

a questão moral). 

Isso se dá quando os seus objetivos e interesses passam a ser na consciência senão 

de todos, ao menos da maioria, os objetivos e interesses da própria sociedade, da qual se 

torna, de fato, cabeça e coração social. Só em nome dos interesses gerais da sociedade é 

que uma classe particular pode reivindicar a supremacia geral. 229 

 Entretanto não se deve olvidar que, provavelmente, uma das funções originárias da 

moral – ao contrário do direito em sua forma mais tardia – foi principalmente a de fazer 

aceitar, pelo consentimento e através dos resultados da convivência social que os objetivos 

e valores da sociedade aos quais os indivíduos se submetem não sejam absorvidos como 

coerção. 230 

 Mas o fato de que esses valores não sejam absorvidos como coerção não deve levar 

a que se ignore – como ressalta o próprio Marx – que determinadas pressões das massas por 

direitos podem ter um caráter também moral, o que mostra o quão amplamente se tratou a 

problemática. 

É o próprio Marx quem observa que o direito das massas populares em exercer, com 

sua presença, uma influência moral sobre a posição das Assembléias é um velho direito 

revolucionário do povo e que foi utilizado em todas as épocas tormentosas. 231 

                                                           
229  MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel (Introdução). São Paulo: Boitempo, 2005, p. 
154. 
230  LUPORINI, Cesare. As ‘raízes’ da vida moral. In: Moral e sociedade. Rio de Janeiro: Paz e terra, 
1985, p. 63; FEITOSA, Enoque. Estado e sociedade civil em Gramsci: Entre coerção e consentimento. In: 
Novo manual de ciência política. São Paulo: 2008, p. 367 ss; GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere. 
Torino: Einaudi, 2007, vol. 3, p. 1708-1709 
231  MARX, Karl. La libertad de los debates en Berlin. In: Sobre la revolución de 1848-1849. Moscu: 
Progreso, 1981, p. 139-141. 
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 A moral – como assinalou Adorno232 – baseia-se na diferença, ou seja, no conflito 

entre interesses e deveres. Compatibilizá-los é impossível na forma societária atual visto 

que o materialismo vê na moral uma manifestação de vida dos humanos e tenta 

compreendê-la a partir das condições de seu surgimento e de sua extinção, não por causa de 

sua suposta “verdade em si”, mas em conexão com determinados impulsos históricos. 

 O modo de o marxismo tratar da moral, tanto na forma de teoria descritiva quanto 

ao prescrever uma moralidade essencialmente humana, destituída de todo antagonismo, 

contrapõe-se radicalmente a qualquer forma de moral parcial, visto que se trata de superá-

la. 

Confundir essa crítica e a constatação de que toda moral classista é relativa com 

qualquer forma de relativismo e/ou utilitarismo constitui-se um erro, embora certas leituras, 

notadamente de “A sagrada família” pretendam fazê-lo porque ali Marx reconhece 

claramente o papel do interesse no estabelecimento de certos aspectos da moralidade e do 

papel do sistema de Bentham no estabelecimento, por Robert Owen, das bases teóricas do 

chamado comunismo inglês. 233 

Mas, se por essa via se produz certa aproximação entre Marx e o utilitarismo, vale 

notar que existem diferenças substanciais entre este e o humanismo de Marx, notadamente 

nos seus textos de juventude. 

Se puder ser afirmado que, em ambos os autores o homem ocupa um lugar central, 

não se pode olvidar que enquanto o utilitarismo atua “dentro do sistema” tomando os 

desejos do homem em cada momento como se tivessem um caráter definitivo, o 

                                                           
232  HORKHEIMER, Max. Materialismo e moral. In: Teoria crítica I. Rio de Janeiro: Perspectiva, 
1990, p. 68-74.  
233  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 150. 
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humanismo de Marx pretende transformar e enriquecer esses mesmos desejos empíricos do 

ser humano. 234 

E é através desse humanismo que fundamenta uma moralidade humana em Marx, 

contraposta as morais parciais, utilitaristas e movidas pelo frio interesse egoístico, que se 

passa a tratar das concepções do aludido pensador, nesse campo específico. Ou seja, trata-

se de saber como enfrentar a contraposição existente entre as moralidades parciais e o 

projeto de uma moralidade verdadeiramente humana.  

  

5.3. AS CONTRAPOSIÇÕES ENTRE AS MORAIS PARCIAIS E UMA 
MORALIDADE HUMANA NO PENSAMENTO MARXISTA 
 

Assim, no que toca a afirmação de certo relativismo na concepção marxista, não há 

diferença substancial entre a defesa desse ponto de vista em outros autores (cite-se 

especialmente MacIntyre235, o mais representativo) e o conjunto da formulação de Singer, 

inclusive quando este, para justificar sua versão utilitarista, conceitua a conduta ética 

apenas por sua possibilidade de ser justificada através de argumentos razoáveis236, sem 

levar em conta que ao não definir o que é razoável se incorre numa petição de princípios. 

Todos os que não enfrentam adequadamente o problema das raízes da vida moral se 

equivocam por não responder previamente ao seguinte problema: se a moral está posta a 

serviço da vontade de alguém, se vai dar conta da justificação de determinados interesses, 

se vai legitimar a visão de mundo de determinados setores, perguntar quem é o dono dessa 

                                                           
234  KAMENKA, E. Marxism and ethics. London: MacMillan, 1969, p. 22. 
235  MACINTYRE, Alasdair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001, p. 149-150, 190-191, 361-
362, 423 e, especialmente, 437-438. 
236  SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 18. 
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vontade, do interesse ou da visão de mundo a ser justificada, tem importância tanto política 

quanto, inclusive, moral, como percebe um dos críticos contemporâneos de Marx. 237 

Ressalve-se, no entanto, que o texto de Peter Singer não é um estudo da moral 

marxista. Sua pretensão e seu objeto são outros. Mas ao fazer um apanhado acerca das 

teorias éticas, ele nos remete a um exame das idéias do marxismo acerca da moral, a partir 

não só do Anti-Dühring, mas de outras obras marxistas que, ainda que perfunctoriamente, 

incidem sobre tal problemática. 

O seu desacordo não é estranho e nem inédito: ele diz respeito ao choque com a 

idéia pela qual os juízos morais nada mais são do que reflexos dos costumes das sociedades 

nos quais são criados e difundidos. 

Para ele, o campo marxista nada mais fez senão adaptar, como se disse mais atrás, 

essa forma de relativismo às suas concepções238, visto que como assinalam seus 

fundadores, na Ideologia Alemã, as idéias dominantes de cada época são as idéias das 

classes dominantes. 239 

Portanto, também assim seria – para os fundadores do socialismo científico – o que 

ocorreria no âmbito moral que, junto com a religião, a metafísica e todo o restante da 

ideologia e as formas de consciência a elas correspondentes, perdem logo toda aparência de 

autonomia. 

Ora, o que isso tem a ver com um relativismo ético pelo qual em assuntos de moral 

todos estão certos porque cada um tem os seus próprios valores?  

O que se pode deduzir dos textos que servem de base para a crítica ao relativismo é 

exatamente o oposto: o reconhecimento de que a moral de uma dada sociedade sofre 

                                                           
237  MACINTYRE, Alasdair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001, p. 423. 
238  SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 13 
239  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 18-19 
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influência fundamental de quem nela exerce a hegemonia no campo da formação das idéias, 

mostrando o caráter relativo da moral. 

Mas, apesar da acirrada polêmica que mantém em face do que chama de relativismo 

ético do marxismo, Singer não consegue sustentar seu ponto de vista e faz uma concessão 

ao campo que critica, quando lembra que a abordagem de Engels foge de qualquer 

esquematismo. 

E isso ocorre na medida em que ele reconhece que Engels se opõe à rigidez 

relativista em favor de uma afirmação mais restrita no sentido de que a moralidade de uma 

sociedade dividida será sempre referenciada na moral dominante (que é também a da classe 

dominante) e tal afirmação só pode ser plenamente compreendida se acrescentada àquela 

outra, supramencionada, no sentido de que só a moralidade de uma sociedade destituída de 

antagonismos seria, de fato, uma moralidade humana. 240 

A afirmação por alguns autores acerca do reconhecimento de um relativismo moral 

na teoria marxista, adicionado de uma estratégia discursiva utilitarista não é algo que se 

pode se perceber só na concepção do próprio Singer. 

E embora ele admita isso, deve ser ressaltado que esse modo de ver o problema é 

solo comum da imensa maioria dos que, em filosofia, buscam examinar as motivações do 

agir humano e descobrem que o centro motor, na imensa maioria dos casos, é o frio 

interesse. 241  

Não é acidental que um leitor atento de Marx – e também um duro crítico dentre os 

contemporâneos – lembra que nossa sociedade não pode almejar alcançar consensos morais 

                                                           
240  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 79. 
241  Marx e Engels, em “A sagrada família”, historiando as raízes do materialismo Francês lembram que, 
para Helvetius, “as qualidades sensíveis e o amor próprio, o gozo e o interesse pessoal são o fundamento de 
toda a moral” naquilo que concerne a relação do materialismo com a vida social. Ver: Marx, Karl; ENGELS, 
Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 148-149. 



146 
 

 

e que por isso, entre outras razões, o pensador de Trièr estava certo ao afirmar que ao se 

pugnar pela justiça em geral sempre se comete erros na medida em que existem concepções 

rivais acerca da mesma e que o conflito – e não o consenso – constitui o vértice da vida 

social moderna e contemporânea. 242 

O que, como aqui se posiciona a tese, limita a crítica de Singer ao suposto 

relativismo moral de Marx (que ele critica a partir de uma posição relativista, o que o põe 

em uma antinomia razoável) é o não levar em conta que em Marx – como em Hegel – o 

sujeito é histórico, não é centralmente um sujeito moral como o foi para Kant. 

E foi essa visão de moral afastada da história que leva a razão prática em Kant a 

uma série de paradoxos, primeiramente porque afasta a moralidade de qualquer 

contextualização, o que implicaria em reconhecer seu caráter relativo, dificultando o lidar 

com as mudanças de valores, bem como o conduziu a uma rigidez de forma tal que a 

realização de determinados imperativos conduziria a resultados absurdos. 243  

Marx, herdeiro da tradição da filosofia clássica alemã, se desvencilha de boa parte 

de tais paradoxos. 

E o faz como? Pela inserção da história e da luta de classes como centro de suas 

análises.  

                                                           
242  MACINTYRE, Asladair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001, p. 423. 
243  Ele definia, por exemplo, na “Metafísica dos costumes”, na parte concernente a doutrina do direito, 
que “o casamento se constitui na união de duas pessoas de sexos diferentes com a finalidade de posse 
recíproca de suas qualidades sexuais” e no opúsculo “Acerca do suposto direito de mentir por amor a 
humanidade” ele defende que mesmo para salvar a vida de alguém vitima de perseguição, não seria licito, 
ainda assim, mentir. Ver: KANT, Immanuel. Doutrina do direito. São Paulo: Ícone, 2007, p. 105-107; 
KANT, Immanuel. Teoria y practica. Madrid: Tecnos, 1993, p. 37. 
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Por isso que, para ele, se há que se falar num imperativo moral só pode ser o de 

fazer mudar o estado de coisas vigente na medida em que se o ser humano é aquele 

formado pelas condições, o que se faz necessário, pois, é tornar tais condições humanas. 244 

Não é gratuito que em sua tese doutoral Marx se apoiou numa sentença de um dos 

filósofos que deu título ao trabalho ao lembrar que infelicidade é viver na necessidade, mas 

que não se faz necessário nela viver. 245  

Assim, o que ele visa é não discutir moral como um dado ontológico prefixado e 

rígido e sim a situando – e aos interesses humanos – como algo na história e não fora dela. 

Para ele, portanto, o problema não é louvar ou condenar este ou aquele interesse, 

esta ou aquela motivação que move o indivíduo. Se o interesse é o princípio basilar de 

qualquer moral, passa a importar então, como aspecto fundamental, que o interesse privado 

de cada um coincida com os interesses gerais da humanidade. 246 

Assim, focado no problema do interesse é que se passa a abordar os elementos da 

justificação das escolhas morais e seu uso no discurso prático. 

 

5.4. O DISCURSO PRÁTICO COMO JUSTIFICAÇÃO E A ESCOLHA MORAL 

 

Ainda que não se tenha proposto nesta tese formular uma teoria moral, todo o 

trajeto até aqui percorrido mostra que no pensamento de Marx – e porque não dizer no 

conjunto do marxismo – há um debate sobre moral nos dois sentidos estabelecidos 

anteriormente. Estes dois sentidos são o descritivo, quando coloca a nu o caráter das 

                                                           
244  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. La Sagrada Familia. Havana: Prensa Latina, 1976, p. 212.  
245  Aqui Marx cita uma carta de Epicuro a Meneceu. Ver: MARX, Karl. Tesis doctoral. In: Escritos de 
Juventud. Mexico: Fondo de Cultura, 1987, p. 18. 
246  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. La sagrada familia, Havana: Prensa Latina, 1976, p. 213.  
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relações na sociedade burguesa como o faz no Manifesto Comunista, e o prescritivo, 

quando advoga em defesa de uma moralidade humana como padrão moral da futura 

sociedade comunista. 

Ademais, quando se tenta tratar a moral como esfera absolutamente autônoma, nada 

mais está se fazendo, como assinalou Heller, do que apresentar uma moral alienada, na qual 

suas exigências se chocam rigidamente com as particularidades da vida individual, pelo que 

a moral acaba por se tornar um fator de esmagamento. 247 

O fato de afirmar, n’A Ideologia alemã, que os comunistas não predicam nenhum 

tipo de moral, taxando-a de um conjunto de preconceitos burgueses, denuncia muito mais o 

caráter daquele tipo de moralidade do que nega a existência da escolha moral. 

Nesse sentido, ainda que não livre de problemas teóricos, a explicação da 

moralidade pela práxis humana, ao invés da explicação da práxis pela moralidade, acaba 

por oferecer respostas mais realistas do que a teoria intuicionista e do que o emotivismo 

ético. 

Os intuicionistas porque ao considerarem que os conceitos morais são indefiníveis e 

meramente intuitivos248 excluem que eles são propriedades socialmente constituídas. Com 

isso tanto uma conduta “a” como uma “b” podem ser corretas porque sendo intuitiva 

dispensa o problema da justificação.  

Os emotivistas, por sua vez, também caem no relativismo porque atribuem as 

decisões que os indivíduos tomam a escolhas subjetivas – portanto não justificáveis –, 

retirando-lhes qualquer inserção na história. 

                                                           
247  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 156. 
248  MOORE, E. G. Principia Ethica e outros textos. São Paulo: Abril, 1983, p. 14-15.  
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Mas não se trata de afirmar que o discurso prático é isento de problemas, em Marx. 

Este pensador para ser entendido deve antes de tudo ser contextualizado, como se fez ao 

longo desta tese. 

Por outro lado não há estranheza quando alguns intérpretes situam a forma de 

reflexão quanto à moral como eivada de relativismo, algo nada estranho para um filósofo 

do século XIX, embora isso implique em confusão, como já se examinou antes, entre moral 

relativa ao contexto político e o relativismo moral como aquela situação na qual a valoração 

da moral independe do grupo social e passa a ser visto como algo unicamente subjetivo.  

Alasdair MacIntyre lembra que, quando destacou a justiça como sendo a virtude 

primordial da vida na polis, o próprio Aristóteles o fez de modo a deixar patente que o 

grupo social carente de concordância no sentido de estabelecer seu conceito de justiça 

também deve se ressentir da base necessária ao estabelecimento de uma comunidade 

política. 249 

Marx também não ignorara esse dado na medida em que reconhecia, de forma clara, 

que a sociedade na qual o conflito de motivações se explicita de forma mais aberta possível 

será sempre aquela que se encontra cindida por conflitos radicais.  

A contradição, portanto não é externa, ela está no âmago daquelas formas 

específicas de sociabilidade marcada pela luta de classes. 

É por entender como histórica tal contradição que o marxismo, ao mesmo tempo em 

que abdica de pregações morais, não é uma forma de reflexão (muito pelo contrário) que 

não tenha em si mesmo um forte apelo moral, ainda que, por ser um leitor atento de 

Aristóteles, Marx sabia que o conflito egoísmo versus abnegação também não poderia ser 

lido como uma antítese desligada do desenvolvimento social e histórico da humanidade.  

                                                           
249  MACINTYRE, Asladair. Depois da virtude. São Paulo: EDUSC, 2001, p.409. 
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Assim, a crítica de Marx ao capitalismo não se colocava como parte de um discurso 

prático predicante. Muito pelo contrário! 

Ele entendia que a moralidade da economia política – isto é, da economia burguesa 

– era o lucro máximo, que tinha como problema intrínseco o impedimento do sujeito social 

satisfazer as suas necessidades. Interessante é que o autor que Marx escolheu para 

empreender a sua crítica da economia burguesa, Adam Smith, tenha sido - antes mesmo de 

se tornar um teórico da economia - um estudioso atento, escritor e professor de filosofia 

moral. 250 

Paralelamente, a economia da moral seria a riqueza em termos de ter “boa 

consciência e virtude”. Mas, perguntava ele, como posso ser virtuoso e cônscio se, de fato, 

não o sou? 

Embora sua crítica ao capitalismo além de científica tenha sido moral, como se 

examina nesta tese, ele foge de toda tentação moralista e foca o próprio problema moral à 

luz da luta de classes e da alienação. 

E faz isso de forma tão insistente que, ao analisar a linguagem da teoria ricardiana 

no que concerne ao exame da composição dos salários ele ressalta que tal linguagem não 

poderia ser mais cínica, na medida em que coloca na mesma dimensão os custos da 

fabricação de chapéus e os custos da manutenção de seres humanos. E isso, prosseguia 

Marx, acaba por constituir, no fundo, num modo de “transformar os homens em chapéus”.  

Logo em seguida, alertava que não se devia gritar tanto por isso, pois o cinismo está 

nas coisas e não nas palavras que tão somente exprimem as coisas. E argumentava que os 

“autores franceses dão a inocente satisfação de provar sua superioridade sobre os 

economistas ingleses buscando observar uma etiqueta de linguagem humanitária” para, em 
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seguida, arrematar: “no entanto, se eles reprovam em Ricardo e em sua escola o uso de uma 

linguagem cínica é porque estão vexados ao ver expostas as relações econômicas em toda 

sua crueza”. 251 

Para Marx, a natureza intrínseca da miséria moral e de sua crueza expressa na 

linguagem realista da economia, estaria na alienação e esta seria fundada no fato de que 

cada esfera da vida oferece um critério de conduta diferente e oposto ao outro, a moral 

oferta um e a economia oferta outro, pelo que cada uma dessas esferas seria apenas um 

modo específico da alienação humana. 252 

Esta, por sua vez só poderia, no contexto de uma concepção de mundo que critica os 

pilares da sociabilidade burguesa, ser entendida na condição de uma cisão, um afastamento 

do indivíduo não apenas da consciência de si, mas, principalmente, condição de existência 

numa sociedade que colocou em pólos opostos o produtor e o seu produto, estabelecendo 

uma relação reificada e fetichista sob o comando do objeto, isto é, da mercadoria. 

Dessa forma, os produtos da atividade humana surgem como potências estranhas, 

seres como que independentes e aparentemente dotados de vida própria, que parecem 

estabelecer relações entre si e com quem lhes produz. 253 

Assim, se o problema mais profundo da moralidade de uma sociedade (cindida, 

como no caso supra da alienação ou no caso de uma sociedade verdadeiramente humana) 

encontra-se no âmbito da justificação, trata-se então de, concomitantemente, cotejar 

criticamente o referencial marxista quanto à escolha moral, o que situa a tensão que se 

analisa neste ensaio entre como Marx analisa a realidade social, o funcionamento dos 

                                                           
251  MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: Ícone, 2004, p. 46. 
252  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Abril cultural, 1981, p. 119. 
253  Para o conceito de fetichismo da mercadoria, ver tanto os Manuscritos de 1844, na parte referente ao 
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problemas atinentes ao problema da escolha moral, e esta como locus onde o exercício das 

escolhas não-coercitivas encontra justificação.  

Sucede que conceber o problema da escolha moral focada na sua justificação resulta 

num efeito prático: a crença fortemente estabelecida segundo a qual a moral seria algo 

intrínseco e, portanto, prévio, ao invés de ser visto como uma construção social.  

 Tal erro de apreciação leva a que parte dos que lidam com questões de filosofia 

prática ignorem o aspecto de justificação da vida moral. 

 Com tais desenvolvimentos pensa-se respondido os questionamentos quanto a um 

possível reducionismo do marxismo, acusado de dominado pela idéia de uma causalidade 

mecânica pela qual o sentido de sua teorização nada mais é que uma visão dotada de um 

determinismo que o tornaria inapto a perceber questões subjetivas, o que servia tão só para 

abrir caminho e justificar uma concepção escatológica da sociedade.   

O que se evidencia é que há uma aptidão descritiva do pensamento de Marx para dar 

conta, somado as outras correntes filosóficas, do entendimento da realidade, na qual se 

inclui como não poderia deixar de ser, o problema da moralidade, fenômeno aqui visto 

enquanto um dos meios voltados a produzir respostas para a vida social dos humanos. 

E, para tanto, uma postura apta a recepcionar os dados de uma realidade complexa 

deve ter como pressuposto epistemológico uma atitude crítica, o que constitui a idéia 

central aqui defendida acerca das formulações desse autor. 

 O argumento repetido à exaustão pelo qual as suas idéias só seriam dotadas de valor 

histórico não apenas embute certo preconceito, como significa um fechamento às 

possibilidades e contribuições que o conjunto de tal formulação pode dar às ciências 

humanas em geral e ao pensamento filosófico em particular.   
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 A afirmação pela qual a vida material condiciona, dentro de certos limites, a vida 

social, política e moral e de que as relações sociais, os sistemas religiosos e, enfim, todas as 

idéias teóricas que brotam da história humana só são compreendidas em profundidade 

quando se desvendam as condições materiais de vida, foi (e é), sem dúvida, uma tese que 

confere inteligibilidade às ciências históricas.  

Portanto, o eixo central da tese aqui defendida remete a discussão dos problemas da 

aplicabilidade de tais formulações a uma compreensão mais adequada da moral e de sua 

finalidade social.  

 Se olhado em sua origem, os fundadores de tal corrente de pensamento já 

lembravam, como já afirmado anteriormente nesta tese, que no âmbito de uma atividade 

verdadeiramente científica os trabalhos dignos de tal nome se abstêm de usar termos tão 

rigidamente dogmáticos como os de verdade e erro. 254 

Por isso, e para evitar ilusões, trata-se de analisar o fenômeno moral, discutindo-se 

qual o papel, caráter, conteúdo e funções. 

E tais pressupostos só adquirem potencial heurístico se e na medida em que 

reconhecem os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as já 

existentes como as resultantes de sua ação, pressupostos constatáveis, portanto, por via 

empírica, o que não quer dizer que não possam ser abstraídos por necessidades metódicas. 

255 

 Por outro lado é de se frisar que na análise das questões supramencionadas, que o 

ponto de partida não é o indivíduo isolado e sim o ser social porque a moral perde 

inteligibilidade fora desse contexto.  

                                                           
254  ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, pp. 75-77. 
255  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 86-87.  
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Ver o sujeito moral como ente isolado – e é assim que o vê a concepção liberal – e 

não como resultado histórico, constitui-se num erro metodológico de imaginar uma suposta 

produção desse indivíduo fora da coletividade.  

Portanto, fica clara a opção já vislumbrada na fixação do pressuposto de começar 

pelo concreto o que não impede de lembrar – para evitar um empirismo tosco – que mesmo 

esse concreto ao ser selecionado como ponto de partida se torna um “concreto idealizado”, 

na expressão de Marx – visto que ele conduz a outras abstrações na medida em que é um 

concreto que sintetiza outras determinações, agindo como uma totalidade que se afigura ao 

cérebro como produto da reflexão, isto é, de um concreto reelaborado no qual mesmo as 

categorias mais abstratas são produtos de determinadas condições concretas. 

E é por isso que se há que se falar em qualquer prescrição moral primordial na 

filosofia marxista haveremos de assinalar aquele que nos foi indicado num dos escritos da 

Questão Judaica pelo qual o único imperativo categórico é de por fim a todas as condições 

em que o ser humano surge como ser aprisionado, diminuído e desamparado. 

Para quem é humano, aponta Marx, o homem é para o homem o único ser supremo 

o que, ao entendimento aqui defendido, permite compreender o marxismo ao mesmo tempo 

como uma filosofia da ação humana sem viés moralista, o que não lhe impede de ter forte 

apelo moral nem tampouco de que os que atuam socialmente o façam, ao mesmo tempo, 

por uma compreensão histórica do real e, simultaneamente, motivado por razões morais, 

visto que o agir é, sempre, escolha entre alternativas. 

 Saliente-se que numa sociedade dividida por conflitos distributivos e na qual a 

oposição entre os diversos setores da comunidade afetados por tal cisão se manifesta 

através da existência do Estado que aparece como mediador neutro e imparcial desse 

conflito, acaba fazendo com que a moral concretamente tome formas políticas. Ressalte-se 
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que algumas destas tomam formas inusitadas, a exemplo da famosa reivindicação de “Ética 

na Política” quando, em sendo o ethos o modo de ser dos humanos quanto ao agir, leva ao 

espanto de alguns a afirmação de que todos têm uma ética e que o problema a se discutir é 

o grau de concordância da mesma com o que a sociedade, num contexto dado, considera 

socialmente aceitável. 

 Evidente que em havendo o conflito, a forma Estado passa a ser necessária pelo fato 

de que ainda que ele não os resolva, os neutraliza por mecanismos de decisão estruturados 

pela tecnologia social que é o direito.  

A supressão do Estado sem que os conflitos que o originaram sejam extintos não 

pode ser levada a sério, e não é disso que aqui se trata. 

 Por isso mesmo se está correto quando se afirma que numa sociedade sem classes, a 

política - que é uma esfera ainda alienada256 porque pressupõe a existência do Estado, da 

forma jurídica e do mercado enquanto espaços de regateio da força de trabalho e dos 

interesses humanos vitais - toma a forma de moralidade social. Nesta, a presença de um 

aparato de coerção se torna desnecessário pelo fato de que o indivíduo já não mais participa 

do seu mundo como se fosse um átomo isolado e egoísta. 

 Compreender o caráter cindido da moralidade positiva e, ao mesmo tempo, apontar 

para uma moralidade diversamente constituída, numa sociedade também diversa da de hoje, 

exige a ferramenta metodológica da história. 

Não é de se estranhar – e Marx o percebeu – que a compreensão das categorias que 

expressam as relações sociais burguesas e das suas articulações deve ser buscada de forma 

                                                           
256  ASH, William. Marxismo e moral. Rio de Janeiro: Zahar, 1965, p. 174-176. 
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retrospectiva, ou seja, nas formas sociais anteriores e superadas pelo modo de produção 

burguês, com cujos restos e escombros ela se constituiu. 257 

As alusões ao mais elevado nas formas subordinadas só adquirem inteligibilidade 

quando se projeta também o mais avançado. E o mais avançado, para que o gênero humano 

se reencontre é construir as bases estruturais de uma forma de sociabilidade em que o ser 

humano não seja inimigo de si mesmo. 

Essa forma de sociabilidade constituirá, a depender dos esforços humanos para sua 

construção, um novo modo de convivência, consoante com a superação das esferas parciais, 

mas a pré-condição de sua constituição é a de seres humanos conscientes, que optem por 

superar as condições que tornam sua existência presente parcial. E essa opção não é só feita 

em torno de um critério científico pelo qual um novo mundo é inevitável, mas pela escolha 

moral sobre a qual ele deve ser construído. 

Se a escolha moral é uma imposição ontológica visto que o ser humano não vem ao 

mundo com idéias morais inatas, a opinião do que é bom, do que é mau, digno ou indigno, 

é dada socialmente. 258 

Como os fundadores do marxismo assinalaram, se o ser humano é fruto das 

condições, trata-se, pois de tornar humana essas condições.  

  

                                                           
257  MARX, Karl. Grundrisse: Elementos fundamentales para la crítica de la economia política. 1º v. 
Madrid: Siglo XXI, 1988, p. 26. 
258  SCHAFF, Adam. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, p. 71-72. 
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CONCLUSÃO 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ANÁLISE MARXISTA 
 DA QUESTÃO DA ESCOLHA MORAL 

 
 
 A crítica que, na maioria das vezes, se dirige a Marx e ao marxismo, é no sentido de 

que fundar as opções do agir, isto é, da escolha moral na vida material da mesma sociedade, 

na luta de classes e no interesse, estreitaria a perspectiva da ética, enquanto moralidade de 

segunda ordem. 

 Como já se teve oportunidade de tratar ao longo da tese – e, em sede de conclusão, 

volta-se a enfatizar – conflitos que envolvem escolhas acerca de como agir se tornam 

extremos em todas aquelas situações em que, para se tomar uma decisão, a motivação 

moral torna-se fator determinante. 259  

Foi baseado neste pressuposto que se desenvolveu a presente tese, desde o momento 

em que se contextualizou o ambiente contemporâneo do debate moral e, em seguida, os 

fundamentos éticos do pensamento de Marx, passando pela discussão da autonomia na tese 

doutoral para, nos momentos seguintes, discutir o papel dos fatores inconscientes e as 

objeções ao caráter supostamente relativista da concepção moral marxista. 

E, após este trajeto, começa-se esta conclusão tentando-se extrair algumas 

derivações das objeções feitas ao marxismo.  

Ao mesmo tempo se busca tanto as conseqüências da crítica marxista à moral 

positiva, como também ao seu “projeto ético” (ainda que, como se viu, seja um projeto 

implícito). 

                                                           
259  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 41. 
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A crítica liberal ao marxismo (e a moralidade que dele se deriva) é compreendida (e 

respondida) na mesma perspectiva do ataque que Marx, na Miséria da Filosofia, dirige a 

Proudhon. 

Ali, Marx chama atenção para o fato de que os economistas possuem um singular 

modo de proceder, pois para eles existem apenas dois tipos de instituições: as artificiais e as 

da natureza. 260 

Da mesma forma hoje, e fazendo um paralelo, as instituições que os defensores da 

transformação social querem implantar, enquanto instauradoras de novas formas de 

sociabilidade, seriam artificiais (democracia plebiscitária, mandatos revogáveis, conselhos, 

propriedade coletiva), as criadas pelas revoluções burguesas dos séculos XVIII-XIX, 

seriam instituições constituintes e constituídas pela natureza humana, sagradas e imutáveis 

(representação, mandatos irrevogáveis e sem limites, propriedade privada).  

Se, para Marx, os economistas assemelhavam-se, nesse aspecto, aos teólogos que 

estabelecem dois tipos de religião: toda a religião que não seja a que professe é uma 

invenção humana, ao passo que a que a religião que praticam é uma emanação de deus, leis 

eternas que devem governar a sociedade para sempre; seguindo o paralelo, a moral vigente 

seria, também, uma emanação dos deuses, não podendo ser suprimida por uma moralidade 

autenticamente humana.  

Isto é, até a revolução burguesa, houve história, mas, dela para frente, não mais 

haverá. 261 

 Os que assim pensam – socialistas literários e economistas vulgares – caem no erro 

de considerar a sociedade de maneira falsa, especulativa262 e, com isso, terminam por 

                                                           
260  MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: Ícone, 2004, p. 137. 
261  Idem, p. 137-138. 
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exprimir as relações sociais como categorias fixas, eternas e imutáveis, 263 abstraindo que 

elas nada mais são do que expressões teóricas de relações entre interesses diversos e, na 

maioria dos casos, em oposição, que não podem ser subsumidos em categorias como o 

“bem” e o “mal”, como se isso fosse todo o movimento da dialética que, dessa forma, deixa 

de ser – mesmo em termos hegelianos – o movimento da razão. 

 Se assim fosse, não haveria mais dialética. No máximo restaria a moral toda pura. 

264 

 Do mesmo modo que a forma da moral constituída sob a sociabilidade capitalista só 

deixa de existir quando a regulação da vida social pela lei fria do dinheiro e da mais-valia 

também deixar de vigorar, o sentimento de alienação e estranhamento do ser humano em 

relação a uma moral que, da mesma forma que o mundo do trabalho, lhe cinde, só deixará 

de prevalecer quando aquelas primeiras condições forem resolvidas.  

 Acreditar em pregações moralistas como meio de eliminar conflitos cuja base se 

encontra numa sociedade regulada não por valores humanos, mas pelo valor imposto pelo 

mercado, não passa de ume releitura das utopias moralistas do século XVIII. 

 E mesmo numa sociedade socialista (a derrocada do chamado mundo socialista 

também reflete a sobrevivência de relações individualistas mesmo numa sociedade fundada 

em outros princípios) a construção de uma moralidade humana deve levar em conta que, 

mesmo no curso da afirmação de um novo ethos as relações capitalistas persistem em 

retardar o progresso social na direção de novas formas de organização. 

                                                                                                                                                                                 
262  MARX, Karl. Grundrisse: Elementos fundamentales para la crítica de la economia política. 1º v. 
Madrid: Siglo XXI, 1988, p. 14. 
263  MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: Ícone, 2004, pp. 121 e 125. 
264  Idem, 129 



160 
 

 

 A questão que também procurou se tratar nesta tese é de saber se é pertinente falar 

de um domínio estável, cientificamente definido, que possa ser examinado de forma 

axiologicamente neutra, por cima das classes, atemporal e a-histórico chamado “moral”. 

 Por todo o trajeto aqui percorrido podemos afirmar que, no que concerne às 

escolhas morais, há vários textos e contextos, há a história, as classes, interesses e visões de 

mundo e, portanto, há várias morais e a partir das especificidades históricas, culturais, 

sociais e econômicas, isto é, a partir dos interesses em jogo na arena dos conflitos sociais é 

que pode se descobrir o ponto de unidade que motiva as escolhas por esta ou aquela atitude, 

enfim, pelas escolhas morais: o ponto de vista da classe social ainda que nem sempre as 

pessoas tenham consciência desse fato e ainda que nem sempre ajam coerentemente com 

seus interesses e posição na arena social. 

 Ou seja, a moral é sempre adjetivada: medieval, cristã, burguesa ou proletária, a não 

ser que se esteja fazendo um exame “de segunda ordem” sobre as morais positivas, isto é, 

aquelas empiricamente verificáveis e que, mesmo assim, não elide o olhar histórico sobre a 

moralidade de primeira ordem que se examina. 

 Saliente-se, em sede de conclusão desta tese que, mesmo autores liberais e imunes a 

qualquer simpatia pelo marxismo notam, a partir de uma atitude científica honesta, que se o 

discurso moral existe como caudatário da vontade, essa vontade é vontade arbitrária no 

sentido de elegida de alguém. Perguntar “quem [o destaque está no original] é o dono dessa 

vontade”, assinala, com agudeza, MacIntyre, “tem importância tanto política quanto 

moral”. 265 

 Fugir dessa pergunta, proposta não por um marxista, mas por um filósofo liberal, é 

contornar de forma evidente uma discussão histórica dos problemas morais. E repita-se: 

                                                           
265  MACINTYRE, Asladair. After virtue. Indiana: Notre dame Press, 1984, p. 110. 
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não é uma questão de maldade (portanto, moral) não fazê-lo. Como já se viu no capítulo 

quarto, as questões morais nem sempre se explicitam na consciência, nela também atuam 

elementos inconscientes e muitas vezes o interesse de classe fica embotado por questões da 

psique.  

 Por essa e demais questões vistas ao longo do presente trabalho é que o marxismo 

constitui-se numa abordagem inovadora da moral porque alem de não marcado por um viés 

moralista, como já se assinalou ao longo da tese, busca impulsionar, enquanto filosofia de 

ação, uma modificação de base nas próprias condições sob as quais se dão e se constroem 

os juízos morais. 

 Leis morais não se produzem por encomenda e nem pela atividade cerebrina de 

algum iluminado. 266 A experiência mostra, até hoje, que aqueles que tentam nos salvar 

mediante a proposição de tais códigos de conduta, tornam-se ridículos perante qualquer que 

tenha um mínimo de senso de história. 

 O empreendimento marxista, aqui incluso os fundadores dessa corrente teórica, 

consistiu, pois, e fundamentalmente, numa crítica das morais (positivas) passadas e, em 

desdobramento, com indicações, algumas explícitas e a maioria implícitas, para a 

fundamentação de uma nova moral (ou seja, enquanto discurso normativo). 

 Por isso é que se defendeu, ao longo da tese, tanto quando se discutiu (no primeiro 

capítulo) o contexto histórico do debate moral, criticando a tese de que qualquer moral é 

aceitável, ainda que contra a maioria, pressuposto relativista da chamada ambiência pós-

moderna, quando “tudo vale” e no qual, supostamente pela falência das grandes narrativas, 

inexistem critérios para discutir os negócios humanos; ou quando, no segundo capítulo 

procurou se localizar as raízes da problemática moral em Marx para, em seguida, no 

                                                           
266  SCAHFF, Adam. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro: Civilização Braasileira, 1967, p. 37. 
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terceiro, quarto e quinto capítulos, respectivamente, lançar um olhar sobre as bases 

materiais e a interferência dos elementos inconscientes nas escolhas morais, bem como nos 

excursos nos quais examinamos dois problemas práticos acerca da moralidade burguesa: 

que existe uma moralidade comunista e que ela é fundada nos interesses de classe, ainda 

que, eventualmente, se possa escolher e agir contrariamente a esses interesses. 

 Os que pugnam pela transformação social não são contra a moral enquanto tal. O 

que se contesta, e foi disso que se tratou ao longo da tese, é que a moral não tem como ser 

tratada como mandamentos transcendentes, anteriores e superiores ao ser humano concreto. 

 E esse encobrimento, quando feito, consciente ou inconscientemente, na forma de 

um discurso geral, descontextualizado e a-histórico, tanto sobre como a moralidade positiva 

quanto como ela deve ser (moral normativa), cumpre uma função de controle social, de 

justificação do poder e da ordem dominante, isto é, como ideologia, essa vista não como 

consciência de classe, mas como consciência invertida ou compêndio de ilusões.  
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APÊNDICES 

 
 

PRIMEIRO EXCURSO: 

 

MORALIDADE E DIREITOS HUMANOS: 
A crítica de Marx aos direitos humanos 

(Elementos para a refutação de uma concepção burguesa) 
 

Sumário: 1. Acerca da concepção individualista dos direitos humanos e a crítica marxista a 
tal modelo; 2. A crítica liberal à visão marxista sobre os direitos humanos; 3. A crítica de 
Marx à forma jurídica; 4. O caráter classista do direito e da moral e a luta pela 
concretização dos direitos humanos. 
 

1. ACERCA DA CONCEPÇÃO INDIVIDUALISTA DOS DIREITOS HUMANOS E 
A CRITICA MARXISTA A TAL MODELO 
 

 A questão de se é possível uma fundamentação científica de alguns direitos é um 

problema crucial no debate acerca do status gnosiológico, axiológico e ontológico desse 

campo da ética positiva que é o direito.  

 Nesse tocante, e pelos motivos que serão examinados neste excurso, cuja forma é 

uma maneira de dialogar com a tese que se acabou de expor, é um problema crucial, 

notadamente em face do ensimesmamento que, em regra, caracteriza a atividade deste 

campo da ética prática. Por algum tempo foi erigido, e de certa forma ainda o é, quase que 

como um tabu da atividade jurídica definir o status ontológico dos direitos e de saber se 

eles são fundamentados internamente por cada ordem jurídica ou se há um fundamento 

externo, (isto é, metafísico, religioso, natural), para os mesmos. 

 Ou seja, trata-se de saber se esses direitos teriam uma validade independentemente 

do tempo e do lugar, se eles funcionariam na forma de uma moralidade atemporal, 
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universal, válida da mesma forma quaisquer que sejam suas prescrições, para todos os 

tempos, culturas e lugares. 267 

 Não é gratuito, para a visão de que o direito se auto-fundamenta, que o projeto de 

depuração da teoria do direito, visando “garantir um conhecimento apenas dirigido ao 

âmbito jurídico, excluindo tudo quanto não pertença ao seu objeto e libertando-o de todos 

os elementos que lhes seriam estranhos” 268 - para poder, com tal 'depuração', ser ciência e 

não, conforme seu formulador, Kelsen, “política do direito” - ainda hoje tem um peso 

imenso na consciência e no senso comum teórico dos juristas.269 

 Para o saber tecnicista, cuja tônica é olhar o direito por um viés de mera análise 

econômica de custos e benefícios270, todo olhar ou crítica externa ao direito não teria a 

dignidade de uma ciência (ao menos, de uma ciência do direito), sendo tão só ideologia e 

jamais equiparado à crítica interna, cujo mérito consistiria em lidar com os institutos 

dogmáticos, aceitando-os como dados prévios, isto é, pressupostos indiscutíveis para poder 

examinar a forma jurídica e, assim, mais apta a instaurar uma compreensão exata do seu 

objeto. 

 Um estudioso do porte de Bobbio, sempre buscou se diferenciar no interior desse 

debate, não só acerca dessa visão a-histórica do direito, como o fez também acerca da 

contribuição de Marx à compreensão do universo jurídico.  

                                                           
267  Alguns estudiosos colocam o problema no sentido de que a fundamentação e legitimação dos 
direitos humanos - afirmação com a qual concordamos plenamente - é situacional, sob pena de se cair numa 
fundamentação do direito pelo direito, que é, a nosso ver, a estratégia ideológica de ocultação do caráter e da 
natureza do próprio direito. Para a abordagem situacional ver: MARSILAC, Narbal de. A relegitimação  da 
retórica e os direitos fundamentais do homem. In: Verba Júris (Anuário da Pós-Graduação em Direito), ano 
7, nº. 7. João Pessoa: UFPB / CCJ / PPGCJ, 2008, p. 35-52, especialmente p. 43. 
268  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 1.  
269  Para aqui usar o neologismo proposto por Warat no sentido de que uma teoria do direito que se 
pretenda apta a examinar seus pressupostos, possa contar com um conceito operacional que dê conta da 
dimensão ideológica das, assim chamadas, “verdades jurídicas”. WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao 
direito. v.1. Porto Alegre: SAFE, 1994, p. 13.  
270  Para uma análise desse tipo, ver: COSSÍO DIAZ, José Ramon. Derecho y análisis económico. 
Mexico: FCE,  2001, pp. 225, 247.  
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 Para ele, ao exame da crítica de Marx à forma jurídica, se não havia em Marx uma 

teoria do direito, isto não era uma objeção para não refletir sobre suas contribuições a esse 

campo do saber, visto que o conjunto de sua análise implicava numa “teoria sociológica do 

direito in nuce”. 271 

 O que se ignora, em quaisquer das formas com que a crítica se apresente - ou a do 

senso comum jurídico ou uma crítica de nível, como promove Bobbio -, é que Marx, 

defendendo a extinção, (que é um processo gradativo e, por isso, se diferencia de supressão, 

que é imediato) da forma jurídica, não teria por que elaborar uma teoria do direito e sim 

empreender a formulação da superação dessa esfera parcial da sociabilidade humana que 

deve ser contingente e não, como pretendem alguns, universal. 

 O direito perde inteligibilidade, torna-se um dogma, se visto enquanto dotado de 

uma historicidade autônoma em relação ao processo da sociabilidade 272. 

 Resta saber, e disso que aqui se trata, de saber se o chamado elenco de direitos 

humanos deve ser também assim tratado ou ocuparia posto especial numa concepção de 

direito. 

 Tratar o direito, que é, claramente, uma relação social, só se concebe - numa 

concepção que se reivindique marxista - encarando-o como fenômeno político, histórico, 

societal e, conseqüentemente, vendo-o como uma prática em constante diálogo com outros 

saberes.  

                                                           
271  BOBBIO, Norberto. Marx e a teoria do direito. In: Nem com Marx, nem contra Marx. São Paulo: 
UNESP, 2006, p. 207, 219. Entre os autores nacionais, a inexistência de uma teoria do direito em Marx pode 
ser encontrada em: LYRA FILHO, Roberto. Karl, meu amigo: Diálogo com Marx sobre o direito. Porto 
Alegre: SAFE / IARS, 1983, p. 11-12, 17, 21-22, 25, 30, 38, 41-42.  
272  Fato comentado, ainda que incidentalmente, por Marx e Engels, quando afirmam que “não há 
história da política, do direito, da ciência, da arte, da religião etc.”. Ver: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A 
ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 77-78. Esta frase, que pode conduzir a grandes mal-
entendidos acerca de um suposto “caráter universal” do direito, apenas aponta que o fundamento do direito 
não repousa em si mesmo. Sobre o tema ver: NAVES, Márcio. Direito e transição socialista. In: Práxis. Ano 
4, nº. 10. Belo Horizonte: Projeto, 1997, p. 61. 
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 Para tanto, a primeira tarefa consiste em criticar modelos que o idealizam, afastam 

da vida social e tentam caracterizar o direito como algo fora e acima das classes, neutro e 

supostamente desinteressado quanto aos conflitos humanos com os quais lida, 

evidenciando-as ou enquanto perspectiva ingênua ou como mera abordagem / discurso 

ideológico claramente compromissado em difundir uma imagem invertida do que de fato é 

a forma jurídica. 

 A objeção, geralmente levantada, que o direito é neutro em razão do princípio da 

imparcialidade do juiz é uma falácia visto que não se confunde uma coisa com outra.  

 O exame racional de qualquer problema pede ponderação e não neutralidade visto 

que ninguém, para julgar, abdica de crenças, formação e outros valores como quem muda 

de roupa. Como lembra Marx, é tola e absurda a pretensão de que o juiz seja imparcial, 

quando o legislador não o é. Para ele, a imparcialidade é só a forma, nunca o conteúdo do 

direito. Ademais, nunca é ocioso lembrar, toda forma é sempre forma de um conteúdo. 273 

 Com a crescente afirmação do que se chama cultura dos direitos humanos ganhou 

relevância não só a inserção de tal problemática num conjunto de políticas públicas que 

visem promovê-los, mas, fundamentalmente, a demanda de diversos setores sociais por sua 

concretização, visto que não basta a sua existência formal para que eles possam gozar de 

eficácia. 

 Ora é o aspecto da concretização e a definição de quais são os direitos humanos a 

serem reivindicados que conduz a necessidade de levar em conta as visões que criticam 

alguns dos fundamentos desses direitos, notadamente com aquela que promove uma crítica 

radical às visões particularistas e individualistas acerca dos mesmos.  

                                                           
273  MARX, Carlos. La ley sobre los robos de leña. In: Escritos de juventud. México: FCE, 1987, p. 
281-282. 
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 Daí a importância da crítica de Marx, algo que mesmo em desacordo (ainda que 

reconhecesse parcialmente a correção da crítica, mas, contraditoriamente, não a achasse 

aceitável!) 274, um pensador liberal, Bobbio, fez questão de dialogar. 

 No contexto atual, de um Estado Democrático de Direito - visto que todo Estado é 

“Estado de direito”, expressão que afigura um pleonasmo gritante - a discussão acerca dos 

direitos vive a possibilidade concreta de absorver o conjunto das formulações que lidam 

com sua problemática pelo viés de um caráter fundamentalmente social. 

 Entretanto, para que isso ocorra, é preciso se dar um passo adiante no sentido de 

também lidarmos, sem preconceitos, com os estudos que criticam a concepção liberal-

individualista dos direitos humanos.  

 E isso pelo fato de que, quando se busca debater sua concretização muitas vezes o 

consenso supramencionado se esvai por razões que se examinarão no próximo ponto, a 

principal delas é que tais direitos, como o direito em geral, é uma construção histórica, 

social, dependente do espaço, do tempo e da cultura. 

 O que se propõe, a partir daqui, é abordar os aportes da crítica marxista à concepção 

liberal de direitos humanos, concepção esta oriunda das revoluções burguesas do século 

XIX, que, em razão da correlação política então existente, erigiu sua concepção de direitos 

enquanto garantias do indivíduo egoísta e em contradição permanente com os interesses da 

sociedade. 

 Em 1791, quando se estavam proclamando, “confiadamente”, os direitos do homem, 

as aspirações primogênitas da revolução francesa, “que nunca haviam de se materializar, já 

continham uma dose considerável de reivindicações burguesas” e, na declaração dos 

                                                           
274  Esse desacordo está explicitado, por exemplo, em: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 111-113. 
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direitos do homem e do cidadão, “a propriedade ocupava um lugar destacado em quatro dos 

chamados direitos inalienáveis do homem”. Por isso, “Marx distinguiu, radicalmente, o 

conteúdo egoísta dos direitos do homem, em seu texto originário, da imagem política, 

abstrata e idealista, do cidadão”. 275 

 Destaque-se que essa discussão, suscitada por Bloch, avulta em importância pelo 

fato - nem sempre percebido pelos que formulam modelos para uma teoria sobre 

fundamentação/ justificação dos direitos humanos, mas claramente percebida por Bobbio276 

- de que a única forma de negar o caráter contextual, temporal, relativos, enfim, dos 

mesmos, obrigaria, teoricamente, a afirmá-los como dotados de um fundamento prévio, 

independente da história e acima dos humanos, portanto resgatando uma concepção 

jusnaturalista, de direito, de moralidade positiva e da moralidade normativa - que da mesma 

forma que todo essencialismo, pode fundamentar tanto o bem quanto as piores atrocidades. 

 Ademais, essa visão essencialista, na qual o modelo jusnaturalista se insere 

independentemente das boas intenções de seus formuladores, imobiliza a luta pela 

transformação das relações sociais, das quais a forma jurídica é uma das expressões, na 

medida em que têm em comum o fato de defender um fundamento anterior e superior para 

o direito existente, com o que se desobrigaria da tarefa de se auto-justificar. 

 Na crítica marxista ao jurídico, (da mesma forma que a crítica a moral como algo 

acima e fora das classes) situando-o como fenômeno histórico, subjaz uma objeção às 

idéias de um fundamento supra-positivo para o direito.  

 

                                                           
275  BLOCH, Ernst. El hombre y el ciudadano según Marx. In: Humanismo socialista. Buenos Aires: 
Paidós, 1974, p. 242-243. 
276  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 25, 26, 29 e 35 ss. 
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2. A CRÍTICA LIBERAL À VISÃO MARXISTA SOBRE OS DIREITOS 
HUMANOS 
 

Em razão da crítica contundente que fez, já num dos textos do chamado período 

“jovem” - momento da produção teórica de Marx sobre a qual é comum afirmar-se que era 

marcada por forte crença no direito e na racionalidade moderna, recém-vitoriosa, e que, na 

demarcação althusseriana iria até a Ideologia Alemã, escrita em torno de 1845 - costuma se 

dizer que aí tínhamos um Marx filosófico, tolerante e democrata, em oposição ao “velho 

Marx”, ontologicamente rígido e dogmático. 

Não notam esses críticos mal-avisados que é o Marx jovem e filosófico que produz - 

no texto “A questão Judaica” - a critica mais dura a concepção liberal e individualista sobre 

os direitos humanos. Direitos estes que ele caracteriza enquanto “outra coisa senão os 

direitos do membro da sociedade burguesa, do homem egoísta, do homem separado do 

homem e da comunidade” 277. 

Seria esta uma crítica de um sectário e movido pelos preconceitos, de um democrata 

radical, contra o direito e uma de suas manifestações, a propriedade?  

Que a crítica contida - e não apenas na “Questão Judaica” - não se constituía num 

radicalismo vazio deixou claro (ainda que não fosse esta sua intenção), quase cem anos 

depois, Hans Kelsen, na sua Teoria Pura do Direito, quando, a propósito de examinar a 

questão do “sujeito jurídico”, isto é, do sujeito de direito, ele observa, criticando as teorias 

tradicionais (direitos subjetivos como faculdade de agir, como interesse juridicamente 

protegido, como exercício do poder da vontade) que: 

O conceito de sujeito de direito como portador de direito 
subjetivo é aqui, no fundo, apenas uma outra forma deste 
conceito que, no fundamental, foi talhado pela noção de 
propriedade. (...) A função ideológica desta conceituação de 

                                                           
277  MARX, Karl. Para a questão Judaica. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 63. 
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sujeito jurídico como suporte de direitos subjetivos é fácil 
de penetrar: serve para manter a idéia de que a existência do 
sujeito de direito como portador de direito  subjetivo, 
quer dizer, da propriedade privada, seria uma categoria   
transcendente. (...) A idéia de um direito objetivo como 
portador de um direito subjetivo tem por função defender a 
instituição da  propriedade privada e a sua manutenção 
permanente pela ordem jurídica. 278 

 

Desnecessário é dizer que Kelsen não está a criticar as teorias tradicionais pelo fato 

delas fundamentarem o direito de propriedade e sim por que o fazem de forma teoricamente 

insuficiente, mas o fato é que ele acaba por, ainda que inconscientemente ou não, não é o 

caso aqui discutir isso - com essa crítica – demolindo um dos pilares que permitiria a 

inclusão do direito à propriedade enquanto direito subjetivo. 

O motivo pelo qual Bobbio, um positivista analítico – portanto, da mesma forma 

que Herbert Hart279, Alf Ross280 e outros, um herdeiro do normativismo kelseniano – não se 

atentou para isto tem a ver com a sua defesa, jurídica e política, do pleonástico “Estado de 

Direito” (já que, como se assinalou mais atrás, todo estado é de direito, dado que um não 

existe sem outro, diferentemente da expressão “Estado democrático de direito” que, mesmo 

preservando o pleonasmo, evidencia a opção política pelo poder da maioria).            

 Sabemos que Marx encetou uma crítica de princípio tanto à forma jurídica quanto a 

moral se entendidas como moral “geral”. 281 Mas, o que isto significaria? Uma renúncia ou 

recusa a qualquer reivindicação acerca do direito e da moral? A resposta a estas questões é, 

em ambas, pela negativa. 

                                                           
278  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Lisboa: Armênio Amado, 1979, p. 188-191. 
279  HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2005. Embora critique alguns 
dos pressupostos de Kelsen, a filiação de Hart ao campo positivista é induvidosa. Ver, por exemplo, p. 201 
ss., onde confronta as concepções do direito natural e do positivismo jurídico.   
280  ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2007, especialmente p. 53 ss, onde trata do 
conceito de “direito vigente”. 
281  “Religião, família, Estado, direito, moral, são apenas formas particulares da produção e caem sob 
sua lei geral”. MARK, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 106.  
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 Pelas partes de sua obra onde trata de questões jurídicas, notadamente, nos textos da 

primeira fase, fica patente sua consciência acerca da importância das reivindicações 

democráticas, portanto no campo onde existem e atuam relações de Estado e de poder (até 

pelas raízes etimológicas e históricas do termo “democracia”) e, conseqüentemente, de 

direito.   

 E sua crítica ao direito burguês, direito moderno por excelência, do qual a 

reivindicação ao direito de propriedade privada é expressão, não se situa apenas em A 

questão Judaica, embora este seja o texto mais citado da polêmica.  

 Essa crítica se encontra presente em A sagrada família, uma polêmica contra Bruno 

Bauer e consortes, onde segue a polêmica iniciada na A Questão Judaica, acerca do direito; 

nos Grundrisse, onde em várias partes se reflete sobre a liberdade e igualdade na sociedade 

burguesa; em “O capital”, onde mostra, quando discute a mercadoria, o direito como 

terreno de regulação do intercâmbio de equivalentes e na Crítica ao Programa de Gotha, 

onde caracteriza todo direito como direito da desigualdade282, mas cuja análise não se fará 

aqui por que fugiria ao objeto da exposição e por ter o autor da presente tese a ter 

empreendido em obra mais extensa e, por isso, adequada ao detalhamento da visão geral de 

Marx sobre o direito e não apenas sobre os direitos humanos283, servindo este primeiro 

excurso, muito mais, para evidenciar que o fundamento da crítica à forma jurídica é o 

mesmo da moral, com a diferença essencial de que, enquanto defendia a supressão do 

direito na sociedade comunista, ele não pleiteou o esmo em relação à moral. 

                                                           
282  MARX, Karl. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 44, 113-115, 128, 202, 214; 
Grundrisse: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. México: siglo XXI, 1989 
(1º vol.), p. 184, 249, 419, 431; O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (1º vol.), p. 61-62, 77, 79, 80, 83-
84, 224, 226 ss; Crítica ao Programa de Gotha. São Paulo: ES, 1977, p. 223-243. Ver também: Escritos de 
juventud. México: FCE, 1987, especialmente os textos: Crítica ao manifesto da escola histórica do direito; 
Sobre liberdade de imprensa; Debates sobre a criminalização da coleta de lenha caída.  
283  FEITOSA, Enoque. O discurso jurídico como justificação: uma análise marxista do direito à 
partir das relações entre verdade e interpretação (tese de doutorado). RECIFE: UFPE, 2008. 
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 O objetivo assim, esclarecido este aspecto, é mais pontual: trata-se da tese 

específica segundo a qual se deve desenvolver um diálogo com as concepções que criticam 

os direitos humanos, notadamente aquelas que aspiram aprofundá-los, radicalizá-los. 

Prosseguindo, é preciso que se diga que, se há em Marx uma crítica de princípio 

essa crítica se dirige à forma jurídica enquanto tal, mas não a moral enquanto forma de 

regular conduta, visto que ele a dirige à moral burguesa. 

Como já foi destacado, o ponto embaraçoso para a teoria liberal é que Marx rejeita, 

enfaticamente, a concepção de que o direito à propriedade privada constitui a base moral de 

todos os direitos humanos. 

Para a visão liberal, uma vez que Marx quer extinguir o direito à apropriação 

privada dos meios de produção, ele é um agressor, um inimigo jurado de todos e quaisquer 

direitos humanos.284  

Óbvio que para essa teoria liberal é indiferente, para criticar Marx, que a depender 

da etapa de desenvolvimento social, a luta por reivindicações jurídicas faz todo sentido.   

A declaração dos direitos do homem e do cidadão, aprovada pela Convenção 

Nacional, em 1793 e afixada no lugar de suas reuniões, o documento mais radical para 

àquela época e que prescrevia em seus dois primeiros artigos que os homens [era essa a 

fórmula de então] tinham direito, naturais (sic) e imprescritíveis, a igualdade, liberdade, 

segurança e propriedade - estão, óbvio, subsumidos na crítica de Marx ao direito e, a rigor 

                                                           
284  MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 158-161. 
Mas, assinale-se que, no conjunto do texto, o autor mencionado fica dividido acerca do problema pelo qual a 
crítica ao direito, feita por Marx, não seria uma crítica geral e sim dirigida a uma determinada forma como o 
direito se apresenta, o que achamos uma interpretação arbitrária do que Marx escreveu, notadamente em suas 
obras de maturidade. 
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não deveria ser novidade e nem causar espanto, ele a ter submetido a uma desconstrução, 

para usar um termo caro aos chamados pós-modernos. 285 

Mas, Marx nunca identificou sua crítica com a atitude dos conservadores que 

criticavam a declaração não pelo que ela tinha de limites e sim pela expressão, que ela era 

clara, da ascensão burguesa e da derrota da aristocracia feudal, a exemplo de Burke que 

considerava a declaração francesa insípida e a via enquanto fragmentos de papel exaltando 

supostos direitos do homem. Para ele, natural era, literalmente, “o respeito ao rei e o temor 

a deus”. 286  

Num outro campo, a crítica aos direitos humanos enquanto expressão da exaltação 

ao individualismo liberal então em ascensão era - e é - um chamamento à superação desses 

limites através da afirmação do humano enquanto ser coletivo e que só se afirma no 

coletivo, o qual, por sua vez é espaço de expressão, e não de tolhimento, de sua 

individualidade. A crítica restauracionista, a sua vez, o que criticava era a concessão de 

qualquer direito.  

A visão liberal-individualista tenta, insistentemente, limitar as reivindicações dos 

direitos humanos ao terreno das garantias individuais, excluindo delas qualquer elemento 

da chamada “questão social”, no que resultam os direitos humanos em meras garantias 

formais, - como formal também é a moralidade burguesa - sem efetividade, e a serem 

imoladas eternamente no altar da vida real, que garante liberdade de opinião, direito de ir e 

vir, direito de propriedade e tanto mais, aos que não tem espaços midiáticos para opinar, 

não tem como sobreviver, quanto mais ir e vir e não devem aspirar outro tipo de 

propriedade senão a de sete palmos de chão. 

                                                           
285  Os termos pós-modernidade e pós-modernismos, bem como o caráter político de sua utilização, 
foram objetos de um dos capítulos iniciais da presente tese. 
286  BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução em França. Brasília: UnB, 1982, p. 196.  
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Bobbio, não obstante sua grandeza e honestidade intelectuais nem sempre se 

apercebe disso, notadamente quando oscila entre uma fundamentação historicamente 

constituída dos direitos humanos (pela qual não há busca de fundamento e que a busca do 

mesmo é infundada)287 e a afirmação de um suposto caráter universal dos mesmos.288  

Óbvio que o problema de tal distinção é que ela confunde questões de fato com 

questões de direito: meu “direito” a rebelar-se contra um Estado “injusto”, independe de 

que esse Estado me “conceda” tal direito, isto é, que ela conste do ordenamento como 

garantia do cidadão, como, de fato, constou, nos primeiros momentos, da revolução 

francesa e americana. Ele é uma questão de fato, (embora alguns a tratem como questão 

moral) quer o Estado ou o Direito me “dê” tal direito, quer não, visto que “força material só 

se enfrenta com força material”, na lição primorosa do próprio Marx289.  

Sua consideração como questão moral é menos precária do que subsumí-la ao 

jurídico, que imagina que o direito à dissensão seria concessão jurídica! 

Embora incompreendida e/ ou distorcida, da crítica de Marx aos direitos humanos, 

pode-se perfeitamente - para demarcar-se dos que limitam as reivindicações sobre direitos 

humanos aos direitos individuais – lembrar-se da lição de Constant que, para criticar 

Rousseau, pediu licença e fez questão de ficar distante de filósofos reacionários que, por 

razões de classe disfarçadas de divergência intelectual, combatiam o grande genebrino.  

É parafraseando Constant, que essa crítica, cujo referencial teórico é o de Marx, 

procura se situar, “evitando a companhia de detratores e quando parecer concordar com eles 

em qualquer ponto, desconfia de si mesma e que, para tranqüilizar-se de, aparentemente, 

                                                           
287  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 37-38.   
288  Idem, p. 61, onde fala de uma pouco provável existência de “direitos absolutos”. 
289  MARX, Karl. A questão Judaica. São Paulo: Moraes, p. 117. 
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compartilhar de qualquer das opiniões deles, quer repudiar o mais possível essa pretensa 

colaboração”. 290 

Se olha pelo contexto da existência, ou não, de supra-fundamentos para o direito (o 

que inclui a idéia de um fundamento moral universal), a crítica aos direitos humanos 

enquanto universo limitado aos direitos formais para as maiorias e aos direitos individuais 

que, na maioria dos casos, só uma minoria, dotada de poder econômico, desfruta, 

notadamente no que concerne a apropriação privada, pode proporcionar mais 

fundamentação a uma reflexão acerca dos direitos humanos que possibilite sua 

concretização. 

Ora, a idéia, tipicamente jusnaturalista - de que haveria certos direitos superiores e 

anteriores a qualquer ordem jurídica – pode, aparentemente, fornecer um fundamento aos 

direitos humanos, mas deixa de fora uma questão: quem define esse “fundamento”? 

Por outro lado esse modelo não nos livra, ao contrário, pode nos conduzir, a 

intolerância visto que estabelece um critério claramente eurocêntrico pelo qual as 

sociedades diferentes da nossa - indígena, islâmica, africana, afegã, iraquiana, iraniana, 

palestina etc - ao não respeitarem os direitos humanos (ou o que nossa cultura e nossa 

tradição entendem enquanto tal) seriam passíveis de punições e enquadramento, gerando o 

paradoxo pelo qual a violência seria meio garantidor da implantação de ... direitos 

humanos! 

Enfrentar e tentar formular uma resposta, entre outras, passa a ser o objetivo da 

próxima parte deste excurso, visto trabalhar num nível muito mais reflexivo e oferecer 

problemas e questões, do que respostas fechadas. 

                                                           
290  Ver os termos da crítica de Constant à Rousseau, em: CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos 
antigos comparada à dos modernos. In: Revista Filosofia Política no. 2, 1985. Disponível em: 
<http://www.caosmose.net/candido/unisinos/textos/benjamin.pdf>. Acesso em: 17/04/2009. 
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3. A CRÍTICA DE MARX À FORMA JURÍDICA 
 

Marx, ainda que tivesse como objetivo político tardio a eliminação da forma 

jurídica enquanto manifestação de uma realidade alienada, nunca negou sua 

operacionalidade e inevitabilidade histórica nas sociedades marcadas pela luta de classes. 

Para ele, por “coerção externa” não se deve entender apenas a coerção estatal - baionetas e 

polícia - e sim as condições de vida material. As primeiras, longe de constituírem o 

fundamento da sociedade, são apenas exteriorizações da sua própria divisão 291. 

Ao criticar a concepção de direito de Hegel, Marx assinala que os erros deste advêm 

do fato de que: 

Concebe [Hegel] as atividades estatais abstratamente, (...) e, por isso, em 
oposição à individualidade particular, esquecendo que tanto essa 
individualidade como as funções estatais são funções humanas. [...] Ele 
esquece que a essência da personalidade “particular” é a sua qualidade 
social e que funções estatais são modos de existência e de atividade das 
qualidades sociais. 292 

 

Perceber esses elementos ideológicos que permeiam o âmbito jurídico (e que visam 

justificar, em última instância, a manutenção do status quo) não significa necessariamente 

adesão a uma atitude de negação imediata do direito, com a conseqüente paralisia em 

relação à luta política concreta que se deve travar até a sua superação. 

Assim, pode-se começar a antever que o fundamento da concepção marxista acerca 

do âmbito jurídico, que aqui se defende - da mesma forma no que concerne aos negócios 

morais - apóia-se num marco teórico que privilegia a ação humana enquanto práxis social e 

nela inclui o jurídico como categoria inserida na história, o que desloca qualquer idéia do 

direito como algo inerente ao ser humano. 

                                                           
291  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 462.  
292  MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 42, § 277β. 
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Ora, a própria admissão do direito de propriedade como inerente ao ser humano, e 

não como resultado de um movimento histórico que, ao tempo em que abolia as relações 

feudais, criou outra forma de relação submissa (mais adequada ao novo paradigma da 

liberdade): o trabalho assalariado e venda das capacidades de cada um como se fosse uma 

mercadoria.  

Marx evidenciou a antinomia da inserção do direito de propriedade como um dos 

principais direitos humanos, oponível erga omnes, para aqui se usar uma expressão cara aos 

juristas, quando chamou atenção para o fato de que: 

Se se entende que toda transgressão contra a propriedade é 
um roubo, não seria um roubo toda apropriação privada? 
Acaso minha propriedade privada não exclui a todo terceiro 
desta propriedade? Com isso, não lesiono, por 
conseqüência, o direito de propriedade dele?293 

 

E diga-se desde logo que a crítica de Marx ao direito, e ao sentido de parte da 

teorização que dele se faz, tem como fundamento considerá-lo como manifestação de uma 

forma de vida alienada, na qual a forma jurídica e o Estado que lhe garante são apenas, do 

mesmo modo que a moral, modos particulares de expressão do movimento da produção e 

da alienação que dela resulta. 294 

E é este o aspecto fundamental da análise marxista, que aqui toma um aspecto 

concreto do âmbito jurídico: o seu uso enquanto discurso de justificação do poder e da 

solução controlada de conflitos que seu exercício permite, equilibrando coerção e 

consentimento295. 

                                                           
293  MARX, Carlos. Los debates de la 6ª Dieta Renana sobre la ley castigando los robos de leña. In: 
Escritos de juventud. México: FCE, 1987, p. 248. 
294
  MARX, Karl. Idem, ibidem, p. 19, 30, 39, 61, 106 e 130. 

295  FEITOSA, Enoque. Estado e sociedade civil em Gramsci: entre coerção e consentimento. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 367-392. 
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Óbvio que ao construir essa crítica à concepção burguesa de direitos humanos, 

Marx, em nosso ver, visava inviabilizar o discurso liberal, notadamente na justificação do 

direito de propriedade296, cujo centro é a apropriação privada dos meios de produção, e que 

é a fonte fundamental das desigualdades sociais.  

Com isso, o sustentáculo de boa parte das idéias que fazem parte do senso comum 

jurídico e do compêndio de ilusões que ele constitui estaria solapado pela base. 

No entanto, os que cindem, de um lado, a crítica à forma injusta de organização da 

sociedade, e a separam da concepção idealista que têm sobre o jurídico, acabam por se 

tornarem presa dessa visão parcial e acrítica do direito não conseguindo superar esse 

compêndio de ilusões que constituem o chamado senso comum teórico dos juristas. 

E não conseguem pelo motivo de que ou estão presas a ilusões referenciais, 

aderindo às crenças acerca do suposto caráter neutro do fenômeno jurídico ou ainda, 

esperando do direito (do mesmo modo que da moral) uma racionalidade essencialista e 

previamente constituída, que a forma jurídica, como estrutura de justificação de decisões 

que visam neutralizar expectativas nem sempre prontas a serem atendidas, não pode 

oferecer. 

Essas “ilusões de referência” também se sustentam em termos vagos e genéricos, 

truísmos pouco discutidos e em favor dos quais há pouca simpatia de vê-los questionados, a 

exemplo da expressão “direito legítimo”.  

Parafraseando Marx, pode-se afirmar acerca do direito: os juristas nada mais fazem 

que a justificação do direito quando também importa entendê-lo em suas condicionantes 

sociais, o que cria as condições de pugnar por sua transformação.  

                                                           
296  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 106. 
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Mas, para realizar tal intento há que se ter, em relação ao âmbito jurídico uma única 

atitude científica possível (embora os juristas reivindiquem para o seu saber um status de 

ciência, eles quase que não adotam a atitude que aqui se propõe): um ceticismo esclarecido, 

ou mais simplesmente, um ceticismo metódico, o qual consiste em duvidar das obviedades 

e verdades “estabelecidas” e sagradas quanto ao direito, notadamente àquelas ditas eternas 

e imutáveis e que, não por coincidência, têm um papel regressivo, como, por exemplo, a 

justificação do direito de propriedade como parte dos direitos humanos, sem se dar conta, 

ou ocultando que, esse direito “erga omnes”, que opõe o direito de seu titular contra todos 

os demais, isto é, contra toda sociedade, acaba por negar o direito da maioria em favor de 

uma minoria. 

 

4. O CARÁTER CLASSISTA DO DIREITO E DA MORAL E A LUTA PELA 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

 Ora, na análise marxista do direito o que chama atenção é que, diferentemente das 

diversas formas de compreensão do jurídico - umas afirmando o direito como resultante de 

valores “intrínsecos”, pré-estabelecidos, a-históricos, acima e além de qualquer direito, 

situado antes mesmo e independente das necessidades concretas desse mundo – ela o vê 

como parte do movimento real da história humana e não enquanto dogmas elaborados de 

forma cerebrina, ou seja, afastada da vida social. 297 

                                                           
297  A célebre afirmação de Marx, já comentada neste excurso, pela qual “não há história do direito”, 
poderia ser, equivocada ou interessadamente, esgrimida para negar o caráter histórico do fenômeno jurídico. 
Mas ela, para quem fundou o materialismo histórico, ou: a) é tomada como uma simples anotação para idéias 
a serem posteriormente desenvolvidas visto que, na mesma obra, Marx e Engels esboçam uma ... história do 
direito, ou, b) seria inteligível, na obra que funda o método histórico de Marx, no sentido de afirmar que não 
há história do direito, por que o direito está subsumido à história da luta de classes. Para essa questão, remeta-
se, mais uma vez, para: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, 
p. 77, 330-331. 
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Uma concepção historicamente situada, do direito - como assinalou Marx acerca do 

conjunto da atividade social, a moral aí inclusa -, só adquire potencial heurístico se e na 

medida em que reconhecer os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, 

tanto as já existentes como as resultantes de sua ação, pressupostos constatáveis, portanto, 

por via empírica, o que não quer dizer que não possam ser abstraídos por necessidades 

metódicas. 298 

 Assim, compreender o fenômeno jurídico demanda perceber que o ponto de partida 

não pode se limitar ao indivíduo isolado, ou seja, o sujeito imaginado pela concepção 

liberal das revoluções burguesas do século XIX, e sim o ser social porque o direito 

contemporâneo não pode olhar para trás e prescindir desses novos contextos.  

Ver o sujeito de direito como indivíduo – é assim na concepção liberal – e não como 

resultado histórico, constitui-se num erro metodológico de imaginar uma suposta produção 

desse indivíduo fora da coletividade.  

Não se constitui numa sólida compreensão do âmbito jurídico e da moralidade 

àquelas que ignoram (ou ocultam) como as diversas formas de relações de produção criam 

suas próprias formas de relações jurídicas e relações morais e que, por via reflexa, também 

ignoram a possibilidade de o direito se expressar como direito da força e mais: que tal 

forma não apenas se coaduna com um Estado de Direito como não lhe é conflitiva.299 

O fato de, no âmbito da produção acadêmica, notadamente sobre filosofia do 

direito, e, por que não, no ensino dos direitos humanos, não se ter utilizado todas as 

possibilidades do pensamento marxista, aponta para a necessidade de que, também no 

nosso campo de estudos e de prática tais derivações sejam exploradas ao máximo, sem 

                                                           
298  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 86-87.  
299  MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril, 1978, p. 107. 
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posições preconcebidas, mas também sem preconceitos que busquem legitimar o banimento 

nas faculdades de direito de uma das vertentes mais expressivas de nossa cultura. 

 Trata-se de um erro se, em função de dogmas prévios, deixar-se de aproveitar, como 

o faz a economia, a sociologia e outros campos do saber - as contribuições de tal 

pensamento para um outro olhar sobre o direito.  

E, já em vias de conclusão, é preciso que se diga que não foi só no período da 

juventude de Marx que houve a preocupação de fundamentação do direito.  

Portanto, em todas as ocasiões em que foi chamado a discutir os problemas que 

envolviam, em seu dizer, interesses materiais e em situações que demandavam o uso do 

raciocínio judicial, ele combinou a desmistificação da forma jurídica com uma refinada 

justificação interna, isto é, como teoria do direito e não teoria sobre o direito. Mas não caiu 

na armadilha da teoria do direito que apenas o justificasse. 

O que nos conduz ao problema final (e este é um ponto essencial): O que os 

discursos sobre moral e direito buscam justificar?  

Se a resposta consistisse em afirmar que visam justificar suas próprias decisões e 

escolhas, ela levaria a um paradoxo pelo qual ao direito e a moral incumbiriam justificar o 

que já está decidido e, no caso da moral, escolhido! 

Note-se que o discurso moral não oculta esse aspecto de justificar o já escolhido. 

Curiosamente, o direito, que é uma instância coercitiva, não gosta de evidenciar essa 

inversão no que concerne a justificar o já decidido. 

E ainda que parcialmente o direito faça isso - justifique o já determinado (o que não 

constitui exatamente uma visão otimista do direito, ao menos para os que nele têm crenças 

em demasia) - é preciso que se diga que ele justifica o poder, que assim adquire a vaga 

qualidade de legítimo e, portanto, justifica a dominação, algo que em sede de conclusão do 
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excurso, a ideologia jurídica não admite, disfarçando o direito sob ideais vagos e genéricos 

como justiça, bem comum e paz social, valores a-históricos e cujo papel é apenas de 

justificação política-ideológica da forma jurídica. 

A  luta pelos direitos humanos é a luta por sua concretização, é a luta para garantir 

os instrumentos de promoção da sociabilidade e não do isolamento e do egoísmo.  

Ser livre é ser plenamente senhor de si e isso só é possível em sociedade que 

promova a vida em plenitude. A liberdade é uma palavra muito nobre para, em seu nome, 

se sancionar o egoísmo. Como Marx assinalou com agudeza, ninguém luta contra a 

liberdade em geral, no máximo se luta contra a liberdade dos outros a fim de se garantir um 

modelo egoístico de sociedade.  

É em razão disso que a experiência humana vivenciou os mais diversos tipos de 

liberdade, só que algumas como prerrogativas particulares. 300 Trata-se, portanto, de 

ampliá-las ao máximo, tornando-as não meras declarações formais e sim parte da vida 

concreta da sociedade humana, que só se emancipará plenamente quando não mais houver 

poucos com muito e muitos com nada. 

                                                           
300  MARX, Karl. O debate da Dieta prussiana sobre a censura (Gazeta Renana, 12/05/1842). In: 
Liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM, 2001, p. 10 



183 
 

 

SEGUNDO EXCURSO: 

 

SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 
Há uma justificação moral não-burguesa para o direito à propriedade 

privada? 
(Duas concepções jurídicas, morais e políticas em confronto) 

  
Sumário: 1. Direito de propriedade X função social da propriedade; 2. A tentativa liberal 
de compatibilizar duas exigências conflitantes. 
 

1. DIREITO DE PROPRIEDADE X FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
 
 Desde as antigas civilizações ficaram estabelecidos, em uma de suas variadas 

formas, determinados regimes de apropriação de bens, já a partir da sua forma mais antiga, 

a chamada propriedade da coletividade gentílica. 301  

 Nas formas coletivas de propriedade o que conta prioritariamente é a comunidade, 

constituída então como verdadeira unidade social, por conseguinte a terra pertence ao grupo 

social em sua totalidade e a propriedade privada se limita aos bens de uso pessoal. 

 Acerca dessas sociedades Marx já assinalava, em o capital 302, que nas sociedades 

antigas não existia a propriedade privada da terra embora fosse reconhecido e aceito sua 

posse e uso, tanto privado quanto comum. 

 Entre os gregos a propriedade privada se impõe lentamente e como conseqüência do 

surgimento da economia monetária, como atesta Aristóteles na “Ética a Nicômaco”, quando 

aborda a questão da troca de equivalentes. 303 

Antes, a propriedade tinha um caráter familiar. Anteriormente a proibição de testar 

havia sido abolida por Sólon já no início do século VI aC. 

                                                           
301  ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: 
Civilização, 1979, p. 7 e 19. 
302  MARX, Karl. O capital. São Paulo: Abril, 1983, Livro III, 6ª secção, p. 123 ss. 
303  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: EMC, 2002, livro v, 5, 1133ª25-30, p. 113-114. 
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 O uso da moeda teve efeitos antes inimaginados: a desigualdade na distribuição de 

riquezas aumentou imensamente, difundiu-se a hipoteca, a usura e a escravidão por dívidas. 

 Em Roma embora não se tenha notícias de propriedade coletiva, sabe-se que o 

território de uma gens (ou tribo) era indiviso e a propriedade de coisas admitida tão 

somente para bens móveis e estava ligada a posse, sem a qual todo o direito a coisa 

desaparecia, isso dava a forma jurídica um caráter também moral.  

Só no período de Justiniano se consolida o direito de propriedade enquanto jus 

utendi et abutendi re sua (direito de uso e abuso de coisa própria, conforme as Pandectas). 

 Jurisdicizada plenamente a sociedade e institucionalizada, a partir da idade média, 

com o surgimento do comércio e da atividade bancária, além do completo regramento do 

direito de herança, o que demanda segurança jurídica e, posteriormente, com a justificação 

cristã, política e moral, do pleno de direito de propriedade voltado para os indivíduos e não 

mais para a coletividade, as formas de apropriação privada tornaram-se parte do senso 

comum e a defesa da propriedade coletiva algo estranho e herança bárbara. 

 Ocorre que essa suposta defesa da propriedade coletiva enquanto “herança bárbara” 

omite o fato de que a institucionalização da propriedade privada se deu mediante uma 

violência contra a propriedade social. 

 Lukács, em sua “Ontologia do ser social”, na parte em que se debruça sobre Marx, e 

numa passagem ainda que incidental, mas de grande conteúdo, chama atenção para o fato 

de que no direito, como ordem que pretende instaurar uma coerência jurídica imanente, 

com respeito ao estabelecimento político e social dos objetivos da legislação, ocorre uma 
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dualidade de formação, pela qual “o nascimento do direito, enquanto fenômeno originário, 

nunca é jurídico”. 304 

 Na verdade, só com os iluministas, no século XVIII (ainda que de forma incipiente, 

como mostrou Bloch) e a ascensão das lutas sociais é que, tanto no âmbito jurídico como na 

história das idéias morais, a propriedade privada tende a começar a perder a condição de 

privilegio especial e da exclusiva e especial proteção que gozava.  

Com isso começa a se impor o conceito de que a propriedade de um bem será 

legitima tão somente se cumprir função social, isto é, se moralmente justificada. 

 Assim, a propriedade sempre se constituiu num foco de tensões sociais, 

desestabilizando relações jurídicas e acirrando conflitos entre os indivíduos e entre estes e o 

Estado. 

 Como Bloch teorizou com clareza, o ângulo de análise de Marx, eminentemente de 

classe, enfoca os direitos do homem em termos mais favoráveis e ainda que exponha com 

insuperável precisão o conteúdo burguês de tais direitos, oferece perspectivas de futuro ao 

denunciar a predominância do direito de apropriação privada em relação aos demais 

direitos. 

A questão, portanto, é: ao denunciar a propriedade privada enquanto limitação 

burguesa aos direitos do homem, Marx rechaçou a liberdade, o direito do povo de resistir à 

opressão?  

O próprio Bloch responde: evidentemente que não. 

                                                           
304  LUKÁCS, György. Marx, ontología del ser social. Madrid: Akal, 2007. Lukács cita uma passagem 
do livro I de “O capital”, na qual Marx examina as antinomias jurídicas acarretadas pelo intercâmbio de 
mercadorias e em que aponta, com agudeza, que “entre dois direitos iguais, decide a força”. Idem, p. 96-97 e 
“O capital”, livro I, p. 269. 



186 
 

 

 Ao contrário, o propósito de Marx consistiu em fortalecer a idéia de liberdade e em 

desenvolver suas conseqüências logicamente emancipadas completamente das travas da 

apropriação privada das riquezas sociais. 305 

 Como a legislação deriva das pressões e conquistas sociais o que o próprio direito 

fez foi, pela pressão social, procurar criar instrumentos que regulassem os limites à 

apropriação privada, visando defender formas de propriedade reconhecidas no meio social e 

pacificar o conflito existente em torno delas. 

 Veja-se o exemplo da ordem jurídica brasileira: de forma clara, o ordenamento 

jurídico pátrio só trata explicitamente da exigência de uma função social, a fim de legitimar 

o direito de propriedade, com a Constituição de 1988.  

Tal instrumento visava, fundamentalmente, tanto ao enfrentamento do problema de 

extensas áreas urbanas sem uso algum e com finalidade apenas de formar estoques de 

terrenos com fins especulativos, mas, pelas características que conformaram a propriedade 

rural em nosso país, acabou por ter uma repercussão maior na discussão do direito de 

propriedade no campo. 

 Assim, o que se trata é que a sociedade brasileira edificou, indiscutivelmente, um 

novo padrão de justificação para o trato jurídico no que concerne a edificação de uma nova 

concepção de propriedade, que não pode mais ser vista como moralmente aceitável, 

separada de sua finalidade social. 

Como reconhecem boa parte dos estudiosos, existe no arsenal jurídico burguês todo 

um conjunto de regras – materiais e processuais – para a garantia e defesa da propriedade 

privada, que tem regime jurídico legal e constitucional que a defende.  

                                                           
305  BLOCH, Ernst. El hombre e el ciudadano según Marx. In: Humanismo socialista. Buenos Aires: 
Paidós, 1974, p. 245.  
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O que mudou em nosso país, por exemplo, após 1988 - como resultados das lutas 

sociais que se materializaram em instrumentos como o Estatuto da terra, as leis sobre 

usucapião urbano e rural e a luta por dentro de órgãos institucionais como o próprio 

INCRA - foi a institucionalização de uma antiga reivindicação social no sentido de 

regulação e solução legal para a posse e propriedade social, o que torna ininteligível, tanto 

moral quanto juridicamente, a defesa da propriedade privada em detrimento de sua função 

social.  

 Por isso que a tese especifica aqui defendida neste excurso é a de que o problema da 

propriedade adquiriu um novo perfil e o campo de embate passou para a interpretação e 

aplicação não só da lei, mas de um embate entre moralidades de classe opostas, no trato da 

questão. 

Definir se há uma prioridade hermenêutica de um dos dois comandos e qual e 

também de saber como harmonizar os dois, já que, se ambos estão insertos na Constituição, 

o problema é saber qual leitura poderia extrair mais adequadamente a intenção social que 

presidiu a elaboração da norma, algo que o judiciário não resolve abstraindo as concepções 

de cada juiz.  

Nublar tal problema só pode ser entendido enquanto ingenuidade ou opção 

ideológica disfarçada com argumentos jurídicos. 

 

2. A TENTATIVA LIBERAL DE COMPATIBILIZAR DUAS EXIGÊNCIAS 
CONFLITANTES 
 

 A inserção da regulação do direito de propriedade no artigo 5º da CF – 88 deve ser 

analisada com rigor sob pena de desvirtuar a intenção do legislador visto que o que houve 
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naquela Assembléia Nacional Constituinte foi uma disputa política que reflete as várias 

concepções der moralidade e justiça, isto é, modos opostos de resolver a questão. 

 Ao se estabelecer no caput do artigo quinto, em sua parte final, ultima figura, que a 

propriedade constitui uma garantia individual inviolável se elevou o instituto da 

propriedade (propriedade como gênero, frise-se, já que ali não se estabelece proteção 

especifica a esse ou aquele tipo de propriedade) ao status de garantia fundamental. 

 O erro das interpretações conservadoras – não por ignorância, mas por um ato de 

“hermenêutica interessada” 306 – é que, para eles, essa elevação à garantia fundamental 

deve ser necessariamente interpretada como protegendo restritamente as formas privadas de 

propriedade. 

 Entretanto o inciso XXII do mesmo artigo 5º da CF estabelece a garantia à 

propriedade para, logo seguida, no inciso XXIII, afirmar que a mesma deve atender a sua 

função social.  

Assim, após 88 a propriedade – a não ser por ignorância ou má-fé – não pode mais 

ser vista nem como direito estritamente individual e nem mais como uma instituição 

puramente privada. 

 O direito de propriedade configurado no artigo 5º da CF, inciso XXII, estabelece um 

direito individual (e não o de princípio constitucional).  

Tal direito confere uma soberania relativa do indivíduo usar, fruir e dispor das 

comodidades e bens que legitimamente possuir.  

                                                           
306  Como já se teve oportunidade de abordar no corpo desta tese, no que seguimos Lukács, “a ação 
interessada é um componente essencial, substantivo, não eliminável, do ser social”. LUKÁCS, György. 
Marx, Ontología del ser social. Madrid: Akal, 2007, p. 79. Aliás, o papel do interesse já fora localizado por 
Marx e Engels: “Se o interesse é o princípio de toda moral, então o que importa é que o interesse privado 
coincida com o interesse humano”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada família. Lisboa: Presença, 
1974, p. 196.     
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Por isso o entendimento mais consentâneo com o debate político e moral no interior 

da CF – 88 é aquele que advoga a inexistência de uma inviolabilidade quase que sagrada do 

direito de propriedade privada e por isto as limitações que ela sofre, inclusive por 

dispositivos infraconstitucionais. 

 Note-se que, na sua concepção originária, sob influencia das revoluções burguesas, 

o direito de propriedade (sob um enfoque privatista) foi concebido como direito absoluto, 

erga ommnes, imprescritível e, para boa parte dos juristas, ate como um direito natural, isto 

é, supra-humano. Tal o enfoque, por exemplo, da Declaração dos direitos do homem e do 

cidadão de 1789. 

 Por isso Marx assinalaria, na esteira da tradição iluminista de Rousseau, que os 

direitos humanos, em oposição aos direitos do cidadão, são os direitos do homem 

individualista e egoísta e que a sociedade civil em que tais indivíduos viviam era o espaço 

do individuo egoísta. 307 

 Para ele, o direito a apropriação privada tido como um direito que se opunha contra 

todos era um erro absurdo, político e lógico, pois na medida em que meu direito a algo se 

opõe contra qualquer um, eu estarei subtraindo desse algo a que ele tem também o direito 

de ter acesso. 308 

 Por isso a oposição ao direito de propriedade privada foi intuída por Rousseau no 

seu tratado sobre a origem das desigualdades quando ele afirma que aquele que teve, 

                                                           
307  MARX, Karl. Critica filosofia do direito de Hegel (Introdução). São Paulo: Cortez, 1995, p. 17. 
308  MARX, Karl. Sobre a questão da criminalização da coleta de lenha caída. In: Escritos de 
Juventude. São Paulo: Vitoria, 1958, p. 37-52 e, no que concerne ao debate ao moral: Observaciones sobre la 
reciente reglamentación de la censura prusiana (por un rinlandés). In: Escritos de juventud sobre el derecho. 
Barcelona: Antrophos, 2008, p. 64. 
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primeiro que todos, a idéia de cercar um lugar e dizer isto é meu, foi este individuo o 

verdadeiro inventor da sociedade civil. 309 

Predomina atualmente, acerca da natureza da propriedade, o entendimento que ela 

abrange um conjunto de normas de direito público e direito privado, cujo conteúdo é 

determinado constitucionalmente. 

 Isto por que a nova constituição conferiu ao direito de propriedade uma feição muito 

mais ampla que anteriormente, determinando juridicamente a sua limitação positiva, ou 

seja, até aonde vai o seu conteúdo e uma limitação negativa, ou seja, ate aonde vem ou 

podem vir as incursos dos outros sobre o citado direito e procurando orientá-la como 

instrumento de bem-estar social, ate porque o direito à propriedade não pode ser superior, 

por exemplo, ao direito à vida, este efetivamente um direito constitucional fundamental ate 

mesmo porque explica, em grau próximo ou remoto a existência dos demais direitos. 310 

 Nesse terreno, do direito de propriedade, as observações de Marx também 

criticaram o entendimento da economia e da história pela moral porque, segundo ele 

mesmo afirma, em carta escrita em setembro de 1843, para Ruge, o avanço dessa nova 

concepção consiste exatamente em não antecipar dogmaticamente o mundo, mas, apontar o 

novo, através da crítica do velho. 311 

                                                           
309  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens. São Paulo: 
Abril, 1983, p. 89. 
310  FRANCA, V. R. Função social da propriedade na Constituição Federal. In: Revista Jurídica da 
UFRN. Natal, 1995, p. 7-13. 
311  MARX, Karl. Letters: Marx and Ruge. In: Writings of the young Marx on Philosophy and 
society. Indianapolis: Hackett Publishing, 1997, p. 212. 
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ANEXOS: 
 

A) OBRAS PUBLICADAS POR MARX312 
 

A.I) RELAÇÃO DAS OBRAS PUBLICADAS EM VIDA: 
 
A questão judaica. São Paulo: Expressão popular, 2009. [Zur Judenfrage. In: Deutsche-Französische 
Jahrbücher, 1844]. 
 
Introdução à Crítica da Filosofia do direito de Hegel. In: Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: 
Boitempo, 2007. [Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: Deutsche-Französische 
Jahrbücher, 1844]. 
 
A sagrada família ou Crítica da crítica crítica – Contra Bruno Bauer e consortes. São Paulo: Boitempo, 
2005. [Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Consorten, 1845]. 
Esta obra foi escrita em colaboração com Engels. 
 
Miséria da filosofia. São Paulo: Ícone, 2003. [Misere de la philosophie. Réponse à la philosophie de la 

misere de M. Proudhon, 1847]. 
 
Manifesto comunista. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. [Manifest der kommunistischen Partei. Londres, 1848]. 
Escrito em colaboração com Engels. 
 
Trabalho assalariado e capital. In: Marx & Engels – Textos, 3º volume. São Paulo: Edições Sociais, 1977. 
[Lohnarbeit und Kapital. In: Neue Rheinische Zeitung, Colônia, 1849, nº. 264-267 e 269]. 
 
As lutas de classe na França de 1848-1850. In: Marx & Engels – Textos, 3º volume. São Paulo: Edições 
Sociais, 1977. [Die Klassenkämpfe in Frankreich. In: Neue Rheinische Zeitung-polisch-ökonomische Revue. 
Londres-Hamburgo, 1850, nº. 1-3]. 
 
O dezoito brumário de Luis Bonaparte. In: Marx & Engels – Textos, 3º volume. São Paulo: Edições 
Sociais, 1977. [Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. In: Die Revolution. New York, 1852]. 
 
Para a Crítica da Economia Política. In: Marx (Os pensadores). São Paulo: Abril, 1978. [Zur Kritik der 

politischen Oekonomie. Berlim, 1859]. 
 
O Capital - Crítica da Economia Política. (Livro I: O processo de produção do capital). São Paulo: Abril, 
1983. [Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Buch 1: Der Produktionsprozes des 

Kapitals. Haburgo, 1867]. 
 
Primeiro Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra 
Franco-Prussiana. São Paulo: In: Marx & Engels – Textos, 1º volume. São Paulo: Edições Sociais, 1977. 
[The General Council of the International Working Men’s Association on the War. Londres, 1870]. 
 
Segundo Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra 
Franco-Prussiana. São Paulo: In: Marx & Engels – Textos, 1º volume. São Paulo: Edições Sociais, 1977. 
[Second Adress of the International Working Men’s Association on the Franco-Prussian War. Londres, 
1870]. 
 
Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra Civil na 
França em 1871. São Paulo: In: Marx & Engels – Textos, 1º volume. São Paulo: Edições Sociais, 1977. 

                                                           
312  A relação supra não é extensiva, contendo apenas as obras mais relevantes de Marx, notadamente as 
publicadas em Português e Espanhol, mostrando a ampla acessibilidade às fontes primárias no que concerne 
ao estudo deste autor.  
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[Adress of the General Council of the International Working Men’s Association on the Civil War in 

France, 1871. Londres, 1871]. 
 

A todos estes trabalhos publicados em vida devem acrescentar-se a gigantesca atividade jornalística 
de Marx levada a cabo, inicialmente na revista “Anekdota” (1843), de Arnold Ruge, editada na Suíça, na qual 
Marx publica seus primeiros escritos (“Observações sobre a recente instrução prussiana acerca da censura” e 
“Lutero, árbitro entre Strauss e Feuerbach”). 

Também na relação acima não se incluem os artigos publicados na “Gazeta Renana” (Rheinische 
Zeitung, abril de 1842 a março de 1843), a exemplo da “Crítica ao Manifesto Filosófico da Escola Histórica 
do Direito”, os artigos concernentes aos debates sobre a Lei que punia a coleta de lenha caída e os artigos que 
discutiam a liberdade de imprensa na Prússia, entre outros e nem no “Vorwärts!” de 7/08/1844, sobre greve na 
Silésia e em razão do qual é expulso da França, a pedido do governo prussiano. 

Essa parte de sua atividade, exercida ainda na juventude, embora com poucas traduções em 
português, pode ser lida em: MARX, Carlos. Escritos de juventud (Traduccion: Wenceslao Roces). México: 
Fondo de Cultura, 1987. 

Do período em que escreveu na “Nova Gazeta Renana” (Neue Rheinische Zeitung, que existiu de 
1848-1849) há uma coletânea dos artigos: MARX, K. & ENGELS, F. Sobre la revolución de 1848-1849: 
Artículos de “Neue Rheinische Zeitung”. Moscú: Progreso, 1981, bem como o supramencionado “Trabalho 
assalariado e capital”. 

No New York Daily Tribune, começa a colaborar em 1851 e estende tal atividade até 1862 e publica 
importantes materiais, a exemplo de “O domínio britânico na índia” e “Futuros resultados do domínio 
britânico na Índia”, para os quais há traduções portuguesas, nas obras acima citadas sob o título “Marx & 
Engels – Textos, 3º volume”. 

Finalmente é de se mencionar sua colaboração na Nova Enciclopédia Americana, em 1857, onde 
publica o célebre (e polêmico) verbete sobre Bolívar. 

Ainda em vida de Marx, precisamente em 1851, Hermann Becker, comunista e editor em Colônia, 
publica o primeiro (que acabou por se tornar o único) tomo dos “Ensaios escolhidos de Marx”, obra esta sem 
tradução portuguesa e encontrável apenas em Marx-Engels Werke. 

 

 
A.II) RELAÇÃO DAS OBRAS PÓSTUMAS 

 
Reflexiones de un joven al elegir profesión. In: MARX, Carlos. Escritos de juventud (Traduccion: 
Wenceslao Roces). México: Fondo de Cultura, 1987. [É o primeiro texto mais elaborado que se tem 
conhecimento de Marx, escrito aos 17 anos. Foi escrito em 1835, como atividade relativa ao exame de 
bacharelato, equivalente ao fim do segundo grau e entrada na universidade]. 
 
Correspondência al padre (Heinrich Marx). In: MARX, Carlos. Escritos de juventud (Traduccion: 
Wenceslao Roces). México: Fondo de Cultura, 1987. [A carta foi dada ao público pela primeira vez em 1897, 
na “Neue Zeit”, com apresentação feita por sua filha, Eleanor Marx]. 
 
Diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza. In: MARX, Carlos. Escritos de 
juventud (Traduccion: Wenceslao Roces). México: Fondo de Cultura, 1987. [Escrita em 1840-1841] 
 
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005. [Kritik des Hegelschen Staatsrechts. 
1842-1843, inédita até 1927, quando foi publicada no volume I da MEGA]. 
 
Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. [Oekonomisch-philosophiscxhe 

Manuskripte aus dem Jahre 1844. Inédito até 1932 e primeira edição na MEGA, volume III]. 
 
Teses sobre Feuerbach. In: Marx & Engels – Textos, 1º volume. São Paulo: Edições Sociais, 1977. [Thesen 

über Feuerbach, 1845. Publicado pela primeira por Engels, em 1888, como apêndice ao “Ludwig Feuerbach 
e o fim da filosofia clássica Alemã”]. 
 
A ideologia Alemã: Crítica da mais recente filosofia Alemã em seus representantes Feuerbach, Bruno 
Bauer e Stirner, e do socialismo Alemão em seus diferentes profetas. São Paulo: Boitempo, 2007. [Die 
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deutsche Ideologie - Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ibren Repräsentamen Feuerbach, B. 

Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten, 1845-1846.] Escrita 
em colaboração com Engels, ficou inédita até 1932, tendo primeira edição no MEGA, volume V. 
 
Introdução à Crítica da economia política. In: Marx (Os pensadores). São Paulo: Abril, 1978. [Einleitung 

zue Kritik der politischen Oekonomie, 1857]. Descoberto o texto em 1902, entre os manuscritos deixados por 
Marx, foi publicado em 1903, na revista “Die Neue Zeit”. 
 
Elementos fundamentales para la crítica de la economia política (Grundrisse) 1857-1858 (3 volumes). 
México: Siglo XXI, 1989 [Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie, 1857-1858. Publicado pela 
primeira vez em Moscou em 1929-1941]. 
 
Teorias da mais-valia - A história crítica do pensamento econômico (Livro quatro de “O capital”) (2 
volumes). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. [Theorien über den Mehrwert, 1862-1863. 1ª edição 
em 1905, organizada por Kautsky]. 
 
O Capital: Crítica da Economia Política. (Livro II: O processo de circulação do capital). São Paulo: Abril, 
1983. [Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Zwitwer Band. Buch II (Der Circulationsprozess des 

Kapitals, 1861-1863). Primeira edição sob responsabilidade de Engels, 1995.  
 
O Capital: Crítica da Economia Política. (Livro III: O processo global da produção capitalista). São Paulo: 
Abril, 1983. [Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Dritter Band. Buch III (Der Gesamtprozess 

der kapitalistischen Produktion, 1865). Primeira edição sob responsabilidade de Engels, 1894] 
 

Salário, preço e lucro. In: Marx (os pensadores). São Paulo: Abril, 1978. [Value, Price and Profit. Informe 
pronunciado por Marx nos dias 20 a 27 de junho de 1865 nas sessões do Conselho Geral da Associação 
Internacional dos Trabalhadores. Publicada a primeira edição em Londres, no ano de 1898]. 
 
Crítica ao Programa de Gotha. In: Marx & engels – Textos. São Paulo: Edições Sociais, 1977. 
[Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei. 1875. Publicado pela primeira vem no “Die 
Neue Zeit”, Stuttgart, 1891] 
 

 
 

2.QUADRO HISTÓRICO: MARX E SUA ÉPOCA 

 KARL MARX FRIEDRICH ENGELS FATOS HISTÓRICOS 
 
 
1814 

 
 

  A Prússia renana logra a 
sua independência, 
derrubando o jugo 
napoleônico. 

 
 
 
 
1818 

Em Trier (capital da 
província alemã do Reno), 
nasce Karl Marx (5 de 
Maio), o segundo de oito 
filhos de  Heinrich Marx e 
de Henrietta Pressburg. 
Trier na época era 
influenciada pelo 
liberalismo revolucionário 
francês e pela reação ao 
Antigo Regime, vinda da 

 Simon Bolívar declara a 
Venezuela independente 
da Espanha. 
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Prússia. 
 
 
 
1820 

 Nasce Friedrich Engels (28 
de Novembro) o primeiro 
dos nove filhos de 
Friederich Engels e 
Elizabeth Franziska 
Maurita van Haar, em 
Barmen, Alemanha. Cresce 
no seio de uma família de 
industriais, religiosa e 
conservadora. 

George IV se torna o Rei 
da Inglaterra, pondo fim à 
Regência. Insurreição 
constitucionalista em 
Portugal. 

 
 
 
 
1824 

O pai de Marx, Heinrich 
Marx, nascido Heschel, 
advogado e conselheiro de 
Justiça, é obrigado a 
abandonar o judaísmo por 
motivos profissionais e 
políticos (os judeus 
estavam proibidos de 
ocupar cargos públicos na 
Renânia). Marx entra para 
o Ginásio de Trier 
(Outubro) 

 Simon Bolívar se torna 
Chefe do Executivo do 
Peru. 
No Brasil, instala-se a 
Constituinte de 1824, dois 
anos após a 
independência de 
Portugal. 

 
 
1830 
 
 

Inicia seus estudos no 
Liceu Friedrich Wilhelm, 
em Trier. 
 

 Estouram revoluções em 
diversos países europeus.  
A população de Paris 
insurge-se contra a 
promulgação de leis que 
dissolveram a Câmara e 
suprimem a liberdade de 
Imprensa. Luís Felipe 
assume o poder. 

1831   Morre Hegel. 
 
1834 

 Engels ingressa, em 
Outubro, no Ginásio de 
Elberfelt. 
 

A escravidão é abolida no 
Império Britânico. 
Insurreição operária em 
Lyon. 

 
 
1835 

Escreve Reflexões de Um 
Jovem Perante a Escolha 
de sua Profissão. Presta 
exame final de 
Bacharelado em Trier (24 
de Setembro). Inscreve-se 
na Universidade de Bonn. 

 Revolução Farroupilha no 
Brasil. O Congresso 
alemão faz moção contra 
o movimento de escritores 
Jovem Alemanha. 

 
 
 
 
 
1836 

Estuda Direito na 
Universidade de Bonn. 
Participa do Clube de 
Poetas e de associações de 
estudantes. No verão fica 
noivo em segredo de 
Jenny von Westphalen, 

Na Juventude fica 
impressionado com a 
miséria em que vivem os 
trabalhadores das fábricas 
de suas famílias. Escreve 
Poema. 

Fracassa o golpe de Luís 
Napoleão em Estrasburgo.  
Criação da Liga dos 
Justos. 
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vizinha sua em Trier. Em 
razão da oposição entre as 
famílias casar-se-iam 
apenas sete anos depois. 
Matricula-se na 
Universidade de Berlim. 

 
 
 
 
1837 

Transfere-se para a 
Universidade de Berlim e 
estuda com mestres como 
Gans e Savigny. Escreve  
Canções Selvagens e  
Transformações.  Em 
“Carta ao pai”, descreve 
sua relação contraditória 
com o hegelianismo, 
doutrina predominante na 
época. 

Por insistência do pai, 
Engels deixa o ginásio e 
começa a trabalhar nos 
negócios da família. 
Escreve História de um 
Pirata. 

A rainha Vitória assume o 
trono na Inglaterra. 

 
 
 
1838 
 
 

Entra para o Clube dos 
Doutores, encabeçado por 
Bruno Bauer. Perde o 
interesse pelo Direito e 
entrega-se com paixão ao 
estudo da filosofia, o que 
lhe compromete a saúde. 
Morre seu pai. 
 

Estuda comércio em 
Bremen. Começa a 
escrever ensaios literários e 
sociopolíticos, poemas e 
panfletos filosóficos em 
periódicos como o  
Hamburg Journal e o 
Telegraph für 
Deutscheland, entre eles o 
poema “O beduíno” 
(Setembro), sobre o 
Espírito da Liberdade. 

Richard Cobden funda a 
Anti-Corn-Law-League, 
na Inglaterra. 
Proclamação da Carta do 
Povo, que originou o 
Cartismo. 

 
 
 
 
1839 

 
 

Escreve o primeiro 
trabalho de envergadura, 
Briefe aus dem Wupperthal 
[Cartas de Wuppertal], 
sobre a vida operária em 
Barmen e na vizinha 
Elberfeld (Telegraph für 
Deutscheland, primavera).  
Outros viriam como 
Literatura popular alemã, 
Karl Beck e Memorabilia 
de Immerman. Estuda a 
filosofia de Hegel. 

Feuerbach publica Zur 
Kritik der Hegelschen 
Philosophie [Crítica da 
filosofia Hegeliana]. 
Primeira proibição do 
trabalho de menores na 
Prússia. Auguste Blanqui 
lidera o frustrado levante 
de Maio na França. 

 
 
1840 

K. F. Koeppen dedica a 
Marx seu estudo 
Friederich  der Groβe und 
seine Widersacher [ 
Frederico, o grande, e seus 
adversários]. 
 

Engels publica Réquiem 
para o Aldeszeitung 
alemão (Abril), Vida 
Literária Moderna, no 
Mitternachtzeitung 
(Março-Maio)  e Cidade 
natal de Siegfried 
(Dezembro). 

Proudhon publica O que é 
a propriedade? [Qu´est-ce 
que la proprieté?]. 
Ascensão de Frederico 
Guilherme IV ao trono da 
Prussia.  

 Com teses sobre as Publica Ernst Moritz Feuerbach traz a público  
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1841 

diferenças entre as 
filosofias de Demócrito e 
Epicuro, Marx recebe em 
Lena o título de doutor em 
Filosofia (15 de Abril). 
Volta a Trier. Bruno 
Bauer, acusado de 
Ateísmo é expulso da 
cátedra de Teologia da 
Universidade de Bonn, 
com isso Marx perde a 
oportunidade de atuar 
como docente nessa 
Universidade. 
  

Arndt. Seu pai o obriga a 
deixar a escola de 
comercio para dirigir os 
negócios da família. Engels 
prosseguiria sozinho os 
seus estudos de filosofia, 
religião, literatura e 
política. Presta o serviço 
militar em Berlim como 
ouvinte e conhece os 
Jovens-Hegelianos. Critica 
intensamente o 
conservadorismo na figura 
de Schelling, com os 
escritos Schelling em 
Hegel, Schelling e a 
revolução e Schelling, 
filósofo em Cristo. 

A essência do 
cristianismo [Das Wesen 
dês Christemtuns]. 
Primeira lei trabalhista da 
França.  

 
 
 
 
1842 
 
 
 

Elabora seus primeiros 
trabalhos como publicista. 
Começa a colaborar com o 
jornal  Rheinische Zeitung 
[Gazeta Renana], 
publicação da burguesia 
em Colônia, do qual mais 
tarde seria redator. 
Conhece Engels, que na 
ocasião visitava o jornal. 
 

Em Manchester assume a 
fiação do pai, a Ermen & 
Engels. Conhece Mary 
Burns, jovem trabalhadora 
irlandesa, que viveria com 
ele até a morte.  Mary e a 
irmã Lizzie mostram a 
Engels as dificuldades da 
vida operária, e ele inicia 
estudos sobre os efeitos do 
capitalismo no operariado 
inglês. Publica artigos no 
Rheinische Zeitung,  entre 
eles  “Crítica às leis de 
imprensa prussianas” e 
“Centralização e 
liberdade”. 

Eugene Sue publica “Os 
Mistérios de Paris”. 
Feuerbach publica 
Vorläufige Thesen zur 
reform der Philophie 
[teses provisórias para 
uma reforma da filosofia]. 
O Ashley´s Act proíbe o 
trabalho de menores e 
mulheres em minas na 
Inglaterra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1843 
 
 

Sob o regime prussiano é 
fechado o Rheinische 
Zeitung. Marx casa-se 
com Jenny von 
Westphalen. Recusa 
convite do governo 
prussiano para ser redator 
no diário oficial.  Passa a 
lua-de-mel em Kreuznach, 
onde se dedica ao estudo 
de diversos autores, com 
destaque para Hegel.  
Redige os manuscritos 
que seriam conhecidos 
como Crítica da filosofia 
do direito de Hegel [Zur 

Engels escreve, com Edgar 
Bauer, o poema satírico 
“Como a Bíblia escapa 
milagrosamente a um 
atentado imprudente, ou O 
triunfo da fé”, contra o 
obscurantismo religioso. O 
jornal Schewzerisher 
Republicaner publica suas, 
“Cartas de Londres”. Em 
Bradford conhece o poeta 
G. Weerth. Começa a 
escrever para a imprensa 
cartista. Mantém contato 
com a Liga dos Justos. Ao 
longo desse tempo, suas 

Feuerbach publica  
Grundsätze der 
Philosophie der Zukunft 
[Princípios da Filosofia 
do Futuro]. 
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Kritik der Hegelschen 
Rechtsphilosophie]. Em 
Outubro vai a Paris onde 
Moses Heβ e George 
Herwegh o apresentam às 
sociedades secretas 
socialistas e comunistas e 
às associações operárias 
alemãs. Conclui A questão 
judaica [Zur judenfrage]. 
Substitui Arnold Ruge na 
direção do Deutsch-
Französische jarbürcher 
[Anais Franco-Alemães]. 
Em dezembro inicia 
grande amizade com 
Heinrich Heini e conclui 
sua Introdução à crítica 
da  Filosofia do direito de 
Hegel [Zur Kritik der 
Hegelschen 
Rechtsphilosophie- 
Einleintung]. 

cartas à irmã favorita, 
Marie, revelam seu amor 
pela natureza e por música, 
livros, pintura, viagens, 
esportes, vinho, cerveja e 
tabaco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1844 
 
 
 
 
 
 
 

Em colaboração com 
Arnold Ruge, elabora e 
publica o primeiro e único 
volume dos Deutsch-
Französische jarbürcher, 
no qual participa com dois 
artigos “A questão 
judáica” e “Introdução à 
uma crítica da filosofia do 
direito de Hegel”. Escreve 
os Manuscritos 
econômicos-filosóficos 
[Ökonomisch-
philosophische 
Manuskript ]. Colabora 
com o Vorwärts! 
[Avante!], órgão de 
imprensa dos operários 
alemães na imigração. 
Conhece a Liga dos 
Justos, fundada por 
Weitling. Amigo de 
Heine, Leroux, Blanc, 
Proudhon e Bakunin inicia 
em Paris estreita amizade 
com Engels. Nasce Jenny, 
primeira filha de Marx. 
Rompe com Ruge e 

Em Fevereiro Engels 
publica Esboço para uma 
crítica da economia 
política [Umrisse zu einer 
kritik der 
Nationalökonomie], texto 
que influenciou 
profundamente Marx. 
Segue à frente dos 
negócios do pai, escreve 
para os Deutsch-
Französische jarbürcher e 
colabora com o Vorwärts!. 
Deixa Manchester. Em 
Paris torna-se amigo de 
Marx, com quem 
desenvolve atividades 
militantes, o que os leva a 
criar laços cada vez mais 
profundos com as 
organizações de 
trabalhadores de Paris e 
Bruxelas. Vai para 
Barmen.  
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desliga-se dos Deutsch-
Französische jarbürcher. 
O governo decreta a 
prisão de Marx, Ruge, 
Heine e Bernays pela 
colaboração nos Deutsch-
Französische jarbürcher. 
Encontra Engels em Paris 
e em dez dias planejam 
seu primeiro trabalho 
juntos, A Sagrada Família 
[Die heilige Familie]. 
Marx publica no 
Vorwärts! Artigo sobre a 
greve na Silésia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1845 

Por causa do artigo sobre 
a greve na Silésia, a 
pedido do governo 
prussiano Marx é expulso 
da França, juntamente 
com Bakunin, Bürgers e 
Bornstedt. Muda-se para 
Bruxelas e, em 
colaboração com Engels, 
escreve e publica em 
Frankfurt A Sagrada 
Família.  Ambos 
começam a escrever A 
ideologia alemã [Die 
deutsche ideologie] e 
Marx elabora “As teses 
sobre Feuerbach” [Thesen 
über Feuerbach]. Em 
Setembro nasce Laura, 
segunda filha de Marx e 
Jenny. Em Dezembro ele 
renuncia à nacionalidade 
prussiana. 
 

As observações de Engels 
sobre a classe trabalhadora 
de Manchester, feitas anos 
antes, formam as bases de 
suas obras principais, A 
situação da classe 
trabalhadora na Inglaterra 
[Die Lage der airbentenden 
klasse in England] 
(publicada primeiramente 
em alemão; a edição seria 
traduzida para o inglês 40 
anos mais tarde). Em 
Barmen organoza debates 
sobre as idéias comunistas 
junto com Hesse e Kötten e 
profere os Discursos de 
Elberfeld. Em abril sai de 
Barmen e encontra Marx 
em Bruxelas. Juntos, 
estudam economia e fazem 
uma breve vista a 
Manchester (julho e 
agosto), onde percorrem 
alguns jornais locais como 
o Manchester Guardian e o 
Volunteer Journal for 
Lancashire and Cheshir. 
Lançada A situação da 
classe trabalhadora na 
Inglaterra, em Leipzig. 
Começa sua vida em 
comum com Mary Burns. 

Os Estados Unidos 
declaram guerra ao 
México. Rebelião 
polonesa em Cracóvia. 
Crise alimentar na 
Europa. Abolidas na 
Inglaterra, as “leis dos 
cereais”. 

 
 
 

 Marx e Engels organizam 
em Bruxelas o primeiro 
Comitê de 
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1846 Correspondência da Liga 
dos Justos, uma rede de 
correspondentes 
comunistas em diversos 
países, que Proudhon se 
nega a integrar. Em carta a 
Annenkov, Marx critica o 
recém-publcado Sistemas 
de contradições 
econômicas ou Filosofia 
da Miséria, de Proudhon. 
Redige com Engels a 
Circular contra Kriege, 
alemão emigrado dono de 
um periódico socialista 
em Nova York. Marx e 
Weitling rompem, apesar 
de este também ter 
elaborado um ataque 
semelhante. Por falta de 
editor, Marx e Engels 
desistem de publicar A 
ideologia alemã (a obra só 
seria publicada, na União 
Soviética, em 1932) Em 
dezembro nasce Edgar, o 
terceiro filho de Marx. 

1847 Filia-se à Liga dos Justos, 
em seguida nomeada Liga 
dos Comunistas. Com 
Engels, Marx participa do 
congresso de 
trabalhadores alemães em 
Bruxelas e, juntos, 
fundam a Associação 
Operária Alemã de 
Bruxelas. Marx é eleito 
vice-presidente da 
Associação Democrática. 
Conclui e publica a edição 
francesa de A miséria da 
filosofia (Bruxelas, julho).  

Engels redige Princípios 
do comunismo, uma 
“versão preliminar” do 
Manifesto Comunista. 

Primeiro congresso da 
Liga em Londres (junho), 
quando se encomenda a 
Marx e Engels um 
manifesto do Partido 
Comunista.  
A Polônia torna-se 
província russa.  

 
 
 
 
 
 
 
1848  
 

Discursa sobre livre-
cambismo numa das 
reuniões da Associação 
Democrática. Com Engels 
publica, em Londres 
(fevereiro), o Manifesto 
comunista. Redige com 
Engels As reivindicações 
do Partido Comunista na 

 Em Paris eclode a 
revolução, o rei Luís 
Filipe abdica e proclama-
se a República. O governo 
revolucionário francês, 
por meio de Ferdinand 
Flocon, convida Marx a 
morar em Paris, depois 
que o governo belga o 
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Alemanha e organiza o 
regresso dos membros 
alemães da Liga dos 
Comunistas à pátria. Com 
sua família e com Engels, 
muda-se em fins de maio 
para Colônia, onde ambos 
fundam e começam a 
trabalhar na Nova Gazeta 
Renana. Marx começa a 
dirigir a Associação 
Operária de Colônia e 
acusa a burguesia alemã 
de traição. Proclama o 
terrorismo revolucionário 
como o único meio de 
amenizar “as dores do 
parto” da nova sociedade. 
Conclama ao boicote 
fiscal e à resistência 
armada.  

expulsou de Bruxelas. 
Decretado estado de sítio 
em Colônia em reação aos 
protestos populares.  
Definida, na Inglaterra, a 
jornada de dez horas para 
menores e mulheres na 
indústria têxtil.  
Criada a Associação 
Operária, em Berlim. 
Acaba a escravidão na 
Áustria. 
No Brasil, 1848, fica 
marcado pela Revolução 
Praieira, de caráter 
republicano e federalista. 

 
 
 
1849 

Marx e Engels são 
absolvidos em processo 
por participação nos 
distúrbios de Colônia 
(ataques a autoridades na 
Nova Gazeta Renana), e 
defendem a liberdade de 
imprensa na Alemanha. 
Marx é convidado a deixar 
o país, mas ainda 
publicaria Trabalho 
assalariado e capital. O 
periódico, em difícil 
situação, é extinto em 
maio. Marx, em situação 
financeira precária (ele 
venderia os próprios 
móveis para pagar as 
dívidas), tenta voltar a 
Paris, mas, impedido de 
ficar, é obrigado a deixar a 
cidade em 24 horas. Marx 
e Engels vão, em maio, 
para sudoeste da 
Alemanha, graças a uma 
campanha de arrecadação 
de fundos promovida por 
Ferdinand Lassale na 
Alemanha, Marx 
estabelece-se com sua 

Engels sofre sanções legais 
por parte das autoridades 
prussianas por 
envolvimento na 
resistência operária em 
Elberfeld.  
Engels envolve-se no 
levante do Balen-
Palatinado, na Alemanha, 
antes de seguir para 
Londres. 

Proudhon publica 
Confissões de um 
revolucionário. 
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família em Londres, onde 
nasce Guildo, seu quarto 
filho (5 de novembro).  

1850 Ainda em dificuldades 
financeiras, organiza e 
ajuda aos emigrados 
alemães. Marx edita em 
Londres a Nova Gazeta 
Renana – Revista de 
Economia Política, bem 
como As lutas de classe 
na França. Morre, em 
novembro, o filho Guildo. 

 A Liga dos Comunistas 
reorganiza as sessões 
locais e é fundada a 
Sociedade Universal dos 
Comunistas 
Revolucionários, cuja 
liderança logo fraciona. 
 

1851 Marx continua em 
dificuldades, e, graças ao 
êxito dos negócios de 
Engels em Manchester, 
conta dessa vez com ajuda 
financeira. Ambos 
colaboram com o 
Movimento Cartista. Marx 
se dedica intensamente aos 
estudos de economia na 
Biblioteca do Museu 
Britânico. Aceita o convite 
de trabalho do New York 
Daily Tribune, mas Engels 
é quem envia os primeiros 
trabalhos, intitulados 
Contra-revolução na 
Alemanha, publicados sob 
a assinatura de Marx 
Hermann Becker publica 
em Colônia o primeiro e 
único tomo dos Ensaios 
escolhidos de Marx. Nasce 
Francisca, quinta de seus 
filhos (28 de Março).  

 Na França, golpe de 
Estado de Luís Bonaparte. 

 
 
 
1852 

Envia ao periódico Die 
Revolucion, de Nova York, 
uma série de artigos sobre 
O 18 Brumário de Luís 
Bonaparte. Redige com 
Engels o panfleto, hoje 
desaparecido, Os grandes 
homens da Emigração, em 
que ataca os dirigentes 
burgueses da Emigração 
em Londres, e um escrito 
sobre o processo dos 
Comunistas em Colônia. 
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Sua proposta para a 
dissolução da Liga dos 
Comunistas é acolhida. A 
situação financeira difícil é 
amenizada com o trabalho 
para o New York Daily 
Tribune. Morre a filha 
Francisca, nascida um ano 
antes. 

1853 Marx escreve tanto para o 
New York Daily Tribune 
quanto para o People’s 
Paper inúmeros artigos 
sobre temas da época. Sua 
precária saúde o impede 
de voltar aos estudos 
econômicos interrompidos 
no ano anterior, o que 
faria somente em 1857. 
Retoma a correspondência 
com Lassalle. Com 
Engels, publica artigos 
sobre a iminente guerra da 
Criméia.  

 A Prússia proíbe o 
trabalho para menores de 
12 anos. 

1854 Continua colaborando 
com o New York Daily 
Tribune, dessa vez com 
artigos sobre a revolução 
espanhola.  

 Guerra da Criméia. 

1855 Começa a escrever para o 
Neue-oder Zeitung, de 
Breslau e continua a 
colaborar com o New York 
Daily Tribune. Em 16 de 
janeiro nasce Eleonora, 
sua sexta filha, e em 6 de 
abril morre Edgar, o 
terceiro. 

 No Brasil, Abreu e Lima, 
que lutou ao lado de 
Bolívar, escreve - ao que 
parece, sem conhecimento 
da obra de Marx – o livro 
“O socialismo”. 

1856 Ganha a vida com artigos 
para jornais. Discursa 
sobre o progresso técnico 
e a revolução proletária 
em uma festa do People’s 
Paper. Estuda a história e 
a civilização dos povos 
eslavos. A esposa Jenny 
recebe uma herança da 
mãe, o que permite que se 
mudem para um 
apartamento mais 
confortável.  

 Morre Max Stirner e 
Heine. 
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1857 Retoma intensamente os 
estudos sobre economia 
política, por considerar 
iminente uma nova crise 
econômica européia. 
Fecha-se no Museu 
Britânico das nove da 
manhã às sete da noite e 
trabalha de madrugada 
adentro. Só descansa 
quando adoece e aos 
domingos, nos passeios 
com a família em 
Hampstead. O médico o 
proíbe de trabalhar à 
noite. Começa a redigir os 
manuscritos que viriam a 
ser conhecidos como 
Grundrisse der Kritik der 
Politschen Ökonomie 
[Esboços de uma crítica 
da economia política], e 
que servirão de base à 
obra Para crítica da 
economia política. 
Escreve a célebre 
Introdução de 1857. 
Continua a colaborar no 
New York Daily Tribune. 
Escreve artigos sobre 
Jean-Baptiste Bernadotte, 
Simón Bolívar, Gehard 
Blücher e outros na Nova 
Enciclopédia Americana. 
Mais dificuldades 
financeiras e um novo 
filho, natimorto. Mantém 
correspondência com 
Engels, discorrendo sobre 
a crise na Europa e nos 
Estados Unidos. 

 Sublevação Indiana 

1858 O New York Daily Tribune 
deixa de publicar alguns 
de seus artigos. Marx 
dedica-se à leitura da 
Lógica de Hegel. 
Agravam-se os problemas 
de saúde e penúria.  

 Morre Robert Owen. 

1859 Finalmente publica em 
Berlim Para a crítica da 
economia política. A obra 

 Darwin publica “A 
origem das espécies” e 
Mill publica “Sobre a 
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só não fora publicada antes 
porque não havia dinheiro 
para postar o original. 
Marx comentaria: 
“Seguramente é a primeira 
vez que alguém escreve 
sobre o dinheiro com tanta 
falta dele”. O livro, tão 
esperado, foi um fracasso. 
Nem seus companheiros 
mais entusiastas, como 
Liebknecht e Lassalle, o 
compreenderam. Novos 
artigos no New York Daily 
Tribune. Começa a 
colaborar com o periódico 
londrino Das Volk, contra 
o grupo de Edgar Bauer. 
Com Engels faz uma 
análise da teoria 
revolucionária e suas 
táticas, publicada em 
coluna no Das Volk. Marx 
polemiza com Karl Vogt 
(a quem acusa de ser 
subsidiado pelo 
bonapartismo), Blind e 
Freiligrath 

liberdade”. 

1860  
 

Marx escreve Herr Vogt.  Vogt começa uma série de 
calúnias contra Marx, e as 
querelas chegam aos 
tribunais de Berlim e 
Londres; 
Estabelecido o Reino da 
Itália 

1861  
 

Enfermo e depauperado, 
Marx vai à Holanda, onde 
seu tio Lion Philiph 
concorda em adiantar-lhe 
uma quantia, por conta da 
herança de sua mãe. Volta 
a Berlim e projeta com 
Lassalle um novo 
periódico. Reencontra 
velhos amigos e visita a 
mãe em Trier. Não 
consegue recuperar a 
nacionalidade alemã. 
Regressa a Londres e 
participa de uma ação em 
favor da libertação de 

 Começa a Guerra Civil 
Americana  
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Blanqui. Retoma seus 
trabalhos científicos e a 
colaboração com o New 
York Daily Tribune e o Die 
Presse de Viena. 

1862 Trabalha o ano inteiro em 
sua obra científica e 
encontra-se várias vezes 
com Lassalle para 
discutirem seus projetos. 
Em suas cartas a Engels, 
desenvolve uma crítica à 
teoria ricardiana sobre a 
renda da terra. O New York 
Daily Tribune, 
justificando-se com a 
situação econômica interna 
americana, dispensa seus 
serviços, o que reduz ainda 
mais os rendimentos de 
Marx. Viaja à Holanda e a 
Trier, e novas solicitações 
ao tio e à mãe são negadas. 
De volta a Londres, tenta 
um cargo de escrevente da 
ferrovia, mas é reprovado 
devido à caligrafia. 
Começa a escrever o 
“Teorias da mais-valia”. 

 Na América do Norte, 
Lincoln decreta a abolição 
da escravatura; 
Abolida a servidão na 
Rússia; 
Bismarck torna-se 
Ministro-Presidente da 
Alemanha  

1863  
 

Marx continua os estudos 
no Museu Britânico e se 
dedica também à 
matemática. Começa a 
redação definitiva de O 
capital e participa de ações 
pela independência da 
Polônia. Morre sua mãe 
(novembro), deixando-lhe 
algum dinheiro como 
herança. 

 Fundado o Partido 
Socialista Lassalleano 

1864 Malgrado a saúde, 
continua a trabalhar em 
sua obra científica, “O 
capital”, já em seu 3º 
volume. Marx é convidado 
a substituir Lassalle, morto 
num duelo, na Associação 
Geral dos Operários 
Alemães. O cargo, 
entretanto, é ocupado por 
B. Becker. Apresenta o 

 Reconhecido o direito a 
férias na França. 
Fundada a Primeira 
Internacional. 
Morre Wilhelm Wolff, 
amigo íntimo de Marx, a 
quem é dedicado O 
capital. 
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projeto e o estatuto de uma 
Associação Internacional 
dos Trabalhadores, durante 
encontro internacional no 
Saint Martin’s Hall de 
Londres. Dühring traz a 
público seu Capital e 
Trabalho. No segundo 
semestre, ao lado de 
Engels, contribui para o 
Der Social-Demokrat, 
periódico da 
socialdemocracia alemã, 
popularizando as idéias da 
Internacional na 
Alemanha. Fundação, na 
Inglaterra, da Associação 
Internacional de 
Trabalhadores, da qual 
Marx elabora o Manifesto 
de Inauguração.  

1865 Conclui a primeira redação 
de O capital e participa do 
Conselho Central da 
Internacional (setembro, 
em Londres). Marx 
escreve Salário, preço e 
lucro. Publica no Sozial-
Demokrat uma biografia 
de Proudhon, morto 
recentemente. Pouco 
depois, com Engels, rompe 
com o editor do periódico, 
o lassalliano Schweitzer. 
Conhece Paul Lafargue, 
seu futuro genro. 

 Proudhon publica A 
capacidade política da 
classe operária 

1866  
 

Apesar dos intermináveis 
problemas financeiros e de 
saúde, Marx conclui a 
redação definitiva do 
primeiro livro de O 
capital. Marx prepara 
pauta para o primeiro 
Congresso da 
Internacional e as teses do 
Conselho Central. 
Pronuncia discurso sobre a 
situação na Polônia. 

Engels pede a intervenção 
do Conselho Geral da 
Internacional, e escreve a 
Marx sobre os 
trabalhadores emigrados da 
Alemanha. 

Guerra Austríaco-
prussiana 

1867 Os problemas de Marx o 
impedem de prosseguir no 
projeto. Redige instruções 

Engels congratula Marx 
por carta e escreve uma 
série de artigos com fins de 

Na Bélgica, é reconhecido 
o direito de associação e 
férias. Fome na Rússia. 
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para Liebknecht, recém-
ingressado na Dieta 
prussiana como 
representante 
socialdemocrata. O editor 
 Otto Meissner publica, em 
Hamburgo, o primeiro 
volume de O capital. . 

divulgação da obra.  
 

1868 Piora o estado de saúde de 
Marx, e Engels continua 
ajudando-o 
financeiramente. Marx 
elabora estudos sobre as 
formas primitivas de 
propriedade comunal, em 
especial sobre o mir russo. 
Corresponde com o russo 
Danielson e lê Dühring. 
Bakunin se declara 
discípulo de Marx e funda 
a Aliança Internacional da 
Socialdemocracia. 
Casamento da filha Laura 
com Paul Lafargue, 
socialista francês 

Engels elabora uma 
sinopse do primeiro 
volume de O capital. 

 

1869 Marx, fugindo das polícias 
da continental, passa a 
viver em Londres com a 
família na mais absoluta 
miséria. Marx continua os 
trabalhos para o segundo 
livro de O capital. Vai a 
Paris sob nome falso, onde 
permanece algum tempo 
na casa de Laura e 
Lafargue. Mais tarde, 
acompanhado da filha 
Jenny, visita Kungelmann 
em Hannover. 
Acompanhado de Eleanor 
e de Engels, visita a 
Irlanda. Estuda russo e a 
história da Irlanda. 
Corresponde-se com C. de 
Paepe sobre o 
proudhonismo e concede 
uma entrevista ao 
sindicalista Haman sobre a 
importância dos sindicatos 

Engels mantém intensa 
correspondência com o 
amigo e fixa uma renda 
anual a Marx, de 350 
libras, ajudando-o em seus 
apuros financeiros. 

Wilhelm Liebknecht e 
August Babel fundam o 
Partido Operário Social-
democrata alemão, de 
linha marxista. 
Lançada a primeira edição 
russa do Manifesto 
comunista. Funda-se o 
partido Socialdemocrata 
alemão. Congresso da I 
Internacional na Basiléia, 
Suíça. 

1870 Marx continua interessado 
na situação russa e em seu 

Engels analisa com maior 
profundidade as formas de 

Em Genebra instala-se 
uma seção russa da 
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movimento revolucionário. 
Redige e distribui uma 
circular confidencial sobre 
as atividades dos 
bakunistas e sua aliança. 
Redige o primeiro o 
“Primeiro comunicado da 
Internacional sobre a 
guerra franco-prussiana” e 
exerce, a partir do 
Conselho Central, uma 
grande atividade em favor 
da República francesa. Por 
meio de Serrailler, envia 
instruções para os 
membros da Internacional 
em Paris. A filha Jenny 
colabora com Marx em 
artigos para A Marselhesa, 
sobre a situação dos 
irlandeses diante da polícia 
britânica. 

desenvolvimento do modo 
de produção capitalista, e 
suas conclusões seriam 
utilizadas mais tarde em O 
capital 

Internacional, no seio da 
qual se acentua a oposição 
entre Bakunin e Marx. 
 Na França são presos 
membros da Internacional. 
Começa a Guerra Franco-
prussiana. 

1871 Atua na Internacional em 
prol da Comuna de Paris. 
Instrui Frankel e Varlin e 
redige o folheto A guerra 
civil na França. É 
violentamente atacado pela 
imprensa conservadora. 
Em setembro, é reeleito 
secretário da seção russa 
da Internacional. Revisa o 
primeiro volume de O 
capital para a segunda 
edição alemã. 

 Legalização das trade 
unions na Inglaterra. 
Comuna de Paris. 
No Brasil, proclama-se a 
Lei do “ventre livre”, pela 
qual filhos de escravos 
não mais poderão ser 
escravizados. 
 

 

1872  
 

Marx acerta a primeira 
edição francesa de O 
capital e recebe 
exemplares da primeira 
edição russa, lançada em 
27 de março. Redige com 
Engels circular 
confidencial sobre 
supostos conflitos internos 
da Internacional, 
envolvendo bakunista na 
Suíça, intitulado As 
pretensas cisões na 
Internacional, intervêm 
contra o lassallianismo na 
socialdemocracia e 

 Morre Ludwig Feuerbach 
e Bruno Bauer. Fundada a 
Kathedersozialisten na 
Alemanha. 
Congresso da 

Internacional, em Haia. 
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escrevem um prefácio para 
a nova edição alemã do 
Manifesto do partido 
comunista. Participa dos 
preparativos do quinto 
Congresso da 
Internacional em Haia, 
quando de decidiria a 
transferência do Conselho 
Central da organização 
para Nova York. Jenny, a 
filha mais velha, casa-se 
com o socialista Charles 
Longuet. 

1873 Com Engels, escreve para 
periódicos italianos uma 
série de artigos sobre as 
teorias anarquistas e o 
movimento das classes 
trabalhadoras. Impressa a 
segunda edição de O 
capital de Hamburgo. 
Marx envia exemplares a 
Darwin e a Spencer. O 
médico o proíbe de 
qualquer tipo de trabalho. 

  

1874  
 

Negada a Marx cidadania 
inglesa, “por não ter sido 
fiel a seu rei”. Com a filha 
Eleanor, viaja a Karlsbad 
para tratar da saúde numa 
estação de águas. 

 Na França, são nomeados 
inspetores de fábricas e é 
proibido o trabalho em 
minas para mulheres e 
menores. 

1875  
 

Prossegue em seus estudos 
sobre a Rússia. Redige as 
observações intituladas 
“Critica ao Programa de 
Gotha da socialdemocracia 
alemã”. 

Por iniciativa de Engels, é 
publica a Crítica aos 
programas de Gotha e de 
Erfurt, de Marx. 

Morre Moses Hess. 
Ocorre o Congresso de 
Gotha. 

1876 Continua o estudo sobre as 
formas primitivas de 
propriedade na Rússia. 
Volta com Eleanor a 
Karlsbad para tratamento. 

 Fundado o Partido 
Socialista do Povo na 
Rússia. Crise na I 
Internacional. Morre 
Bakunin. 
 

1877  
 

Marx participa de 
campanha na imprensa 
contra a política de 
Gladstone em relação à 
Rússia e trabalha no 
segundo volume de O 
capital. Auxilia Engels na 

 Guerra Russo-turca 
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obra Anti-Dühring, 
colaborando com o 
capítulo 10 da parte 2 (“Da 
história crítica”), 
discorrendo sobre a 
história da economia 
política. Acometido 
novamente de insônias e 
transtornos nervosos, viaja 
com a esposa e a filha 
Eleanor para descansar em 
Neuernahr e na Floresta 
Negra. 

1878 Paralelamente ao segundo 
volume de O capital, 
trabalha na investigação 
sobre a comuna rural 
russa, complementada com 
estudos de geologia. 
Dedica-se também à 
Questão do Oriente e 
participa de campanha 
contra Bismarck e Lothar 
Bücher. 

 Bismarck proíbe o Partido 
Socialista 

1879  
 

Escreve com Engels 
Líderes socialdemocratas 
alemães, em que atacam o 
oportunismo de Hochberg 
e a fração parlamentar da 
socialdemocracia alemã, 
composta por Kayser, 
Bernstein e outros. 
Trabalho nos volumes II e 
III de O capital. 

  

1880 Elabora um projeto de 
pesquisa a ser executado 
pelo Partido Operário 
Francês. Torna-se amigo 
de Hyndman. Elabora a 
biografia de Engels, e o 
presenteia ainda com um 
prefácio à edição especial 
de três capítulos do Anti-
Dühring, preparada por 
Engels sob o título 
Socialismo utópico e 
científico. Ataca o 
oportunismo do periódico 
Sozial-Demokrat alemão, 
dirigido por Lieknecht. 
Escreve as Glosas 

 Morre Arnold Ruge. 
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marginais ao tratado de 
economia política de A. 
Wagner. Bebel, Bernstein 
e Singer visitam Marx em 
Londres 

1881  
 

Prossegue os contatos com 
os grupos revolucionários 
russos e mantém 
correspondência com Vera 
Zassulich, revolucionária 
russa. Escreve as “Notas 
sobre a sociedade 
primitiva de Morgan”. 
Recebe a visita de Kautski. 
Jenny adoece. O casal vai 
a Argenteuil visitar a filha 
de Jenny e Charles 
Longuet. Morre Jenny 
Marx. 

Engels elabora obituário (8 
de dezembro) de Jenny 
Marx. 

Fundada a Federation of 
Labour Unions na 
América do Norte. 

1882  
 

Elabora com Engels um 
novo prefácio para o 
Manifesto do partido 
comunista, para a edição 
russa. Continua as leituras 
obre os problemas agrários 
da Rússia. Acometido de 
uma pleurisia, visita a filha 
Jenny em Argenteuil. Por 
prescrição médica, Marx 
viaja pelo Mediterrâneo e 
pela Suíça. Lê sobre física 
e matemática. 

  

1883  
 

A filha Jenny morre em 
Paris (janeiro). Deprimido 
e muito enfermo, com 
problemas respiratórios, 
Karl Marx morre em 
Londres, em 14 de março. 
É sepultado no cemitério 
Highgate, e Engels profere 
o que ficaria conhecido 
como Discurso diante da 
sepultura de Marx. 
Implantação dos seguros 
sociais na Alemanha. 

O amigo Engels, mais uma 
vez, escreve um obituário. 

Fundação de um partido 
marxista na Rússia e da 
Sociedade Fabiana, que 
mais tarde daria origem ao 
Partido de Trabalhadores 
da Inglaterra. 
Lançado o “Assim falou 
Zaratustra”, de Nietzsche. 

1885  
 

 Editado por Engels, é 
publicado o segundo 
volume de O capital. 

Os sindicatos franceses 
fundam a Confederação 
Geral do Trabalho. 

1894  Também editado por 
Engels, publica-se o 
terceiro volume de O 

O mundo acadêmico 
ignorou a obra por muito 
tempo, embora os 
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capital. principais grupos políticos 
logo tenham começado a 
estudá-la.     

 
 


