
 
 

 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Educação 

 

 

  

 

Tamara de Castro Mendonça Mesquita 

 

 

 

 

 

 

 

Indivíduo, propriedade privada e Psicologia Crítica: contribuições marxistas para a 

crítica da Psicologia e do capitalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2020 



18/12/2020 SEI/UFG - 1718218 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1856194&infra_sistema=1000… 1/2 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS 

DE TESES 
 

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) 
a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), 
regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo 
com a Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão 
e/ou download, a titulo de divulgação da produção cientifica brasileira, a partir desta data. 

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de responsabilidade 
exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso 
de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de 
terceiros. 

1. Identificação do material bibliográfico 

[ x ] Dissertação [ ] Tese 
 

2. Nome completo do autor 

TAMARA DE CASTRO MENDONÇA MESQUITA 

3. Título do trabalho 

Indivíduo, propriedade privada e Psicologia Crítica: contribuições marxistas para a crítica da Psicologia 
e do capitalismo 

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador) 

Concorda com a liberação total do documento [  X ] SIM [ ] NÃO¹ 

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse 
período, a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante: 
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a); 
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da tese ou 
dissertação. O documento não será disponibilizado durante o período de embargo. 
Casos de embargo: 
- Solicitação de registro de patente; 
- Submissão de artigo em revista cientifica; 
- Publicação como capítulo de livro; 
- Publicação da dissertação/tese em livro. 

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor. 

Documento assinado eletronicamente por TAMARA DE CASTRO MENDONÇA MESQUITA, Discente, 

em 04/12/2020, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 

Decreto n º 8.539, de 8 de outubro de 2015. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


18/12/2020 SEI/UFG - 1718218 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1856194&infra_sistema=1000… 2/2 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Lacerda Júnior, Professor do Magistério 

Superior, em 08/12/2020, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, 

§ 1º, do D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extern

o=0, informando o código verificador 1718218 e o código CRC 0C36452D. 

 

 

Referência: Processo nº 23070.054950/2020-88 SEI nº 1718218 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


iv 
 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Educação 

 

 

  

 

Tamara de Castro Mendonça Mesquita 

 

 

 

 

 

Indivíduo, propriedade privada e Psicologia Crítica: contribuições marxistas para a 

crítica da Psicologia e do capitalismo 

 

 

Trabalho final de mestrado apresentado à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia – Mestrado, da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, 

como exigência parcial para obtenção do título 

de Mestre em Psicologia, linha de pesquisa 

Bases históricas, teóricas e políticas da 

Psicologia, sob orientação do Prof. Dr. 

Fernando Lacerda Júnior. 

 

 

 

Goiânia 

2020 



v  

 



07/11/2020 SEI/UFG - 1231890 - Ata de Defesa de Dissertação 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1327179&infra_sistema=1000… 1/2 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 

Aos quatorze dias do mês maio de dois mil e vinte (14/05/2020) às 17:00 reuniram-se os 
componentes  da  Banca  Examinadora:  Prof.  Dr.   Fernando   Lacerda   Junior   doutor   em   Psicologia   
pela PUCCAMP, Prof. Dr. André Vieira dos Santos, doutor em Ciências Biológicas pela UFRJ e Prof. Dr. 
Hugo Leonardo Fonseca da Silva, doutor em Ciências Sociais na Educação pela UNICAMP para, sob a 
presidência do primeiro, e em sessão pública realizada nas dependências da Faculdade de Educação, 
procederem à defesa da dissertação intitulada: “Indivíduo, propriedade privada e Psicologia Crítica: 
contribuições marxistas para a crítica da Psicologia e do capitalismo” em nível de Mestrado, área de 
concentração em Psicologia, de autoria de Tamara De Castro Mendonça Mesquita, discente do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Goiás. A sessão foi aberta pelo presidente da 
Banca Examinadora, Prof. Dr. Fernando Lacerda Junior, que fez a apresentação formal dos membros da 
Banca e deu-se início à apreciação e avaliação do texto. A Banca Examinadora, após a apreciação e 
avaliação do texto apresentado, decidiu considerá-la APROVADA. Os trabalhos foram concluídos e eu, 
Profª. Drª. Priscilla Melo Ribeiro de Lima, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
FE/UFG, lavrei a presente ata que assino juntamente com os membros da Banca Examinadora. 

 

 
Profº. Drº. Fernando Lacerda Junior 

 

Profº. Drº. André Vieira dos Santos 

Profº. Drº. Hugo Leonardo Fonseca da Silva 

Profª. Drª Priscilla Melo Ribeiro de Lima - Coordenadora do PPGP 

 

 

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Lacerda Júnior, Professor do 
Magistério Superior, em 19/05/2020, às 22:59, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Melo Ribeiro De Lima, Coordenadora 
de Pós- Graduação, em 20/05/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


07/11/2020 SEI/UFG - 1231890 - Ata de Defesa de Dissertação 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1327179&infra_sistema=1000… 2/2 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_
externo=0, informando o código verificador 1231890 e o código CRC 397CDC8A. 

 
 

 

 

Referência: Processo nº 23070.003562/2020-39 SEI nº 1231890

 

 

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


viii 
 

Agradecimentos 

Agradeço primeiramente a minha família e, especialmente, a meus pais, que concederam todo 

apoio ao meu percurso profissional e acadêmico - mesmo que ele significasse nossa distância 

física - e sempre se prontificaram a oferecer colo e acolhimento quando foi necessário. 

Aos meus irmãos, por todo auxílio, parceria e abrigo nos mais diferentes momentos. 

Aos membros das bancas de defesa e qualificação, pela disponibilidade e generosidade em 

contribuir para com este trabalho. 

Ao meu orientador, Fernando, por toda a paciência com os altos e baixos que vivenciei 

durante o processo de escrita, pelo incentivo e suporte fundamentais, e por ser também 

exemplo de um exercício acadêmico comprometido com a transformação da realidade. 

Agradeço aos professores e colegas do PPGP por enriquecerem minha formação e ampliarem 

minhas perspectivas no campo do conhecimento.  

Aos colegas do grupo de estudos em Psicologia e Marxismo e do CRISE, que contribuíram 

enormemente para minha formação teórica e se tornaram também grandes amigos, fazendo da 

trajetória do mestrado um percurso mais leve. Agradeço especialmente a Lucas, Karina, 

Gustavo, Evelin, Lívia, André, Taíza e Mirelly. 

À Kety, por todo incentivo à continuidade de meu percurso acadêmico e pela mediação das 

experiências que sedimentaram minha caminhada até o objeto desta pesquisa.  

À Daviane, pelo apoio em todos os momentos, mesmo antes de minha mudança para Goiânia; 

por compartilhar ensinamentos, desabafos, cuidados, afeto e presença que fizeram de nossa 

amizade um lugar seguro ao longo de minha permanência. 

Aos amigos de Três Pontas, Varginha, São João del-Rei e BH, que incentivaram minha 

caminhada, possibilitaram que esse processo tivesse momentos de respiro e renovam 

periodicamente em mim a felicidade pela construção de laços que não se perdem com a 

distância.  

Agradeço principalmente a Nathalia, Thaísa, Tassiana, Carol, Bruno e Aninha, pelos ouvidos 

atentos, longas conversas e apoio pessoal e profissional durante os últimos anos.  

Aos amigos que ganhei neste período e fizeram de Goiânia um lugar com ares de casa, com 

quem pude contar nos mais diversos momentos, compartilhar alegrias, angústias e aprender 



ix  

 

muito sobre companheirismo. Especialmente, agradeço a Isana, Ana Terra, Mônica, Bárbara e 

Wanderson. 

Ao Victor, meu sobrinho e afilhado, que chegou durante o período do mestrado e sensibiliza, 

a cada encontro, meu olhar sobre o mundo com suas descobertas. 

Agradeço, por fim, à FAPEG pelo fomento desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x  

 

  Sumário  

 

1. Introdução ............................................................................................................... 14 

1.1 Trajetória até o problema de pesquisa ............................................................................ 14 

1.2 A propriedade na teoria social marxista.......................................................................... 18 

1.3 A crise da Psicologia ....................................................................................................... 23 

1.4 Psicologia Crítica: apontamentos gerais ......................................................................... 26 

1.5 Objetivos e etapas da pesquisa ........................................................................................ 30 

1.6 Método ............................................................................................................................ 32 

 

2. Capítulo 1 - A propriedade na literatura em Psicologia disponível online ............... 38 

2.1 Eixo 1: A propriedade privada no campo das políticas sociais ...................................... 40 

2.2. Eixo 2: A propriedade privada e o compromisso social da Psicologia .......................... 44 

2.3. Eixo 3: A propriedade privada em análises de processos psicossociais ........................ 46 

2.4. Eixo 4: A propriedade privada e a formação humana no capitalismo ........................... 53 

2.5 Análises ........................................................................................................................... 60 

Eixo 1 – A propriedade privada no campo das políticas sociais ...................................... 60 

Eixo 2 – Propriedade privada e compromisso social ....................................................... 62 

Eixo 3 - A propriedade privada em análises de processos psicossociais ......................... 64 

Eixo 4 – A propriedade privada e a formação humana no capitalismo ........................... 65 

2.6 Síntese ............................................................................................................................. 66 

 

3. Capítulo 2 - Contribuições marxistas para uma análise da propriedade privada e 

suas tendências históricas ............................................................................................... 70 

3.1. Introdução ...................................................................................................................... 70 

3.2. Propriedade privada e trabalho alienado ........................................................................ 70 

3.3. A historicidade da propriedade privada ......................................................................... 73 

3.4. Da propriedade comunal à propriedade privada capitalista ........................................... 74 



xi  

 

3.5.  A propriedade privada no capitalismo .......................................................................... 87 

3.6. Capitalismo: abundância e crise .................................................................................... 93 

3.7. Expropriações contemporâneas e a atualização da alienação ........................................ 94 

4. Capítulo 3 - Limites e possibilidades para a realização histórica do indivíduo em seu 

entrelaçamento com a propriedade ................................................................................ 99 

4.1. Introdução ...................................................................................................................... 99 

4.2. Sobre a relação entre indivíduo e generidade ................................................................ 99 

4.3. A relação indivíduo-sociedade nas diferentes formas assumidas pela propriedade .... 102 

4.4. O estado burguês e o individualismo ........................................................................... 111 

4.5. A insuficiência do individualismo burguês e a busca por alternativas ........................ 115 

 

5. Considerações finais ......................................................................................................... 118 

 

6. Referências ........................................................................................................................ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii  

 

Resumo 

O presente trabalho buscou realizar um levantamento bibliográfico acerca da presença de um 

debate sobre a propriedade privada no âmbito da Psicologia, especialmente no campo 

denominado Psicologia Crítica. Partindo do entendimento de que esta vertente reúne tendências 

críticas à sociedade e às perspectivas tradicionais da disciplina, considerou-se necessário 

apontar a importância de uma crítica à propriedade, posto que esta é uma categoria central tanto 

na estruturação da sociedade atual, quanto do modelo de indivíduo abstraído pela Psicologia. 

Nesse sentido, apresenta-se uma análise dos principais campos temáticos em que foram 

encontradas menções à propriedade na literatura em Psicologia disponível online, 

principalmente aqueles que buscaram identificá-la enquanto estruturante do capitalismo e que, 

desta forma, pudessem se inscrever em uma perspectiva de transformação social. Uma vez 

verificada uma lacuna acerca desse debate nos textos encontrados, e/ou concepções pouco 

aprofundadas sobre o tema da propriedade, foram levantadas contribuições marxistas que 

situam a categoria no processo de autoconstituição humana, visando compreender seu o 

movimento histórico e seus desdobramentos sobre a realização das potencialidades que se 

colocam no horizonte do indivíduo e do gênero. Foi analisada a relação de mútua determinação 

entre propriedade e alienação ao longo dos diferentes modos de produção, principalmente as 

determinações colocadas por ela sobre a divisão do trabalho e a possibilidade de existência do 

indivíduo como ente ativo da história. Apresentou-se, como conclusão, que em diferentes 

formatos, a existência da propriedade sempre arrastou consigo relações de exploração e 

violência, que se repõem sob novas configurações e reiteram um modo de sociabilidade 

alienada. Buscou-se, nesse sentido, tecer considerações teórico-práticas que alinhem a 

Psicologia Crítica com a construção de um projeto ético-político que tenha por horizonte 

superação da propriedade e suas consequências, partindo de um posicionamento que localize a 

disciplina na luta de classes.  

Palavras-chave: propriedade privada, alienação, indivíduo, psicologia crítica, marxismo. 

 

 

  



xiii  

 

Abstract 

The study at issue aimed to carry out a bibliographic survey about the presence of a debate on 

private property in the scope of Psychology, especially in the field referred to as Critical 

Psychology. Based on the understanding that this strand reunites trends that criticize society 

and the traditional perspectives of the discipline, it was considered necessary to highlight the 

importance of a criticism that takes property into account, since this is a central category both 

in the structure of the current society and in the model of individual abstracted by Psychology. 

Therefore, here is presented an analysis of the main thematic fields in which references to 

property were found in the literature in Psychology available online, especially those that sought 

to identify the cathegory as a structuring of capitalism and, thus, could enroll themselves in a 

perspective of social transformation. Once a gap was found around this debate in the texts 

found, and/or not very in-depth conceptions about the topic of property, marxists contributions 

were raised to situate the category in the process of human self-constitution, aiming to 

understand its historical movement and its consequences in the realization of the potentialities 

that are placed on the horizon of the individual and gender. The relationship of mutual 

determination between private property and alienation was analyzed, along the different modes 

of production, mainly the implications that it puts to the division of labor and the possibility of 

the individual's existence as an active entity in history. As a conclusion, the argument presented 

is that, in different formats, the existence of property has always dragged with itself relations 

of exploitation and violence, which are restored under new configurations and reiterate a mode 

of alienated sociability. In this respect, this study sought to make theoretical-practical 

considerations that align Critical Psychology with the construction of an ethical-political project 

that seeks suprasumption of property and its consequences, since a position that locates 

discipline in the class struggle. 

Key words: private property, alienation, individuation, critical psychology, marxism. 
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1. Introdução 

 

A Psicologia Crítica é um campo que se orienta, majoritariamente, a uma crítica da 

Psicologia e uma crítica à sociedade. Uma vez que a sociedade atual, capitalista, se ergue sobre 

a propriedade privada, parte-se do pressuposto que uma Psicologia que se proponha a ser crítica 

a esta ordem social deve considerar o fato de que uma transformação no sentido da emancipação 

humana não pode prescindir da superação concreta da propriedade privada. Considerar o 

movimento real desta categoria na história significa, também, compreender aquilo que vem 

aprisionando o desenvolvimento de características que são fundantes do indivíduo e do gênero 

humano, como a autoconsciência e a liberdade.  

Neste sentido, este estudo é uma pesquisa teórica e bibliográfica, com o objetivo de 

problematizar a relação entre Psicologia, indivíduo e propriedade privada, a partir da 

compreensão das diferentes formas assumidas pela propriedade ao longo da história humana. 

Para tanto, o trabalho apresenta duas análises: (1) um levantamento acerca da presença ou 

ausência da categoria propriedade na Psicologia e suas implicações para a consolidação de um 

campo crítico; (2) um resgate de contribuições marxistas para compreender as transformações 

históricas da propriedade e sua relação com o indivíduo no capitalismo.  

No intuito de situar o objeto de estudo e o recorte teórico em que a presente pesquisa se 

inscreve, esta introdução discutirá: a) o percurso percorrido até o problema da propriedade 

privada; b) a centralidade da propriedade privada na perspectiva marxista para o entendimento 

da dinâmica em que o capitalismo se estrutura; e c) a caracterização da Psicologia Crítica 

enquanto campo que deveria realizar a crítica à propriedade privada.  

 

1.1 Trajetória até o problema de pesquisa 

 

A preocupação com a forma como a vida é produzida socialmente e o posicionamento 

da Psicologia diante disso – enquanto reafirmação ou questionamento da sociabilidade vigente 

- atravessou o caminho que segui em pesquisas e estudos que me conduziram até o objeto deste 

trabalho. Em diferentes momentos de minha formação, encontrei em vertentes teóricas 

influenciadas pelo materialismo histórico-dialético as bases para pensar proposições da 

Psicologia como disciplina e para investigar algumas das indagações com que esbarrei neste 

percurso. 
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 Durante a graduação, a partir de um estágio em setores da saúde pública de São João 

del-Rei (MG) que pretendia propor um contato com a atuação do psicólogo no contexto da 

reforma psiquiátrica e do SUS, comecei a questionar algumas reproduções da antiga lógica 

manicomial nos contornos do novo cenário, como, por exemplo, a ultraprescrição de 

procedimentos e a medicamentalização. Da mesma forma, questionei as possibilidades de 

renovação do trabalho no contexto específico da saúde mental dentro dos marcos do trabalho 

alienado1. Paralelamente a isto, pelo contato com o marxismo em espaços de militância no 

movimento estudantil, passei a buscar também fundamentos teóricos em Psicologia que 

dialogassem com essa perspectiva teórica, o que me conduziu até um grupo de estudos sobre 

Psicologia Sócio-Histórica.  

Da leitura dos textos propostos neste grupo de estudos, me deparei com a 

conceitualização de Vigotski (2009) sobre atividade criativa e nela encontrei uma evidente 

aproximação dos pressupostos materialistas, além da relação deste conceito com a concepção 

de trabalho em Marx2. Para Vigotski (2009), a atividade criativa trata-se da possibilidade de 

produção de algo novo a partir de diferentes necessidades e situações da realidade, por meio de 

uma relação dialética entre imaginação e experiência que, quando exteriorizada, transforma 

tanto esta realidade quanto o próprio indivíduo que nela atua. Embora seja condição vital 

imprescindível, a criação só acontece de forma livre e é de fato transformadora – não 

simplesmente reprodutora – em determinadas condições possibilitadas concretamente pelo 

meio. Neste sentido, a criatividade depende de alterações e possibilidades colocadas pelo 

contexto em que se produz. Em um sentido mais amplo, ela é condicionada também pelas 

transformações nas relações de produção que determinam a vida humana, as quais, no contexto 

do capitalismo, colocam-se mais como limitadoras do que potencializadoras das liberdades 

individuais e coletivas.  

A partir da proposta de relacionar essas duas problemáticas com as quais vinha me 

deparando - a possibilidade de uma atividade verdadeiramente criativa e o trabalho no contexto 

da Reforma Psiquiátrica – se constituiu meu primeiro trabalho em pesquisa (Dalla Vecchia & 

Mesquita, 2016), uma iniciação científica. O trabalho investigou, na literatura disponível 

 
1 Este conceito será desenvolvido nas próximas páginas. 
2 Para Marx, o trabalho é processo em que os seres humanos transformam a natureza para satisfação de suas 

necessidades, processo que também transforma a natureza humana e que a distingue da atividade dos animais pelo 

fato de que “no final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do 

trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente” (Marx, 2011, p. 327). O 

trabalho em condições materiais alienantes não ocorre de forma livre, não imposta, em que possam ser 

desenvolvidas potencialidades humanas. 
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online, os sentidos de criação (e correlatos) atribuídos por e/ou exigidos dos profissionais em 

atuação na saúde mental, buscando identificar sua aproximação com o conceito delineado por 

Vigotski. A pesquisa pretendia sinalizar a necessidade de aliar a luta da Reforma Psiquiátrica 

com a luta pela emancipação humana, apontando a dificuldade de se produzir uma nova forma 

de trabalho sobre velhas bases materiais. Nela também foram discutidos os obstáculos para se 

criar novas formas de atuação em um contexto que exige inovação a partir de uma perspectiva 

empreendedora ou pela mera aplicação de diretrizes. Nesse sentido, foi defendido que os 

principais limites para se consolidar e criar novas formas de trabalho eram modelos 

institucionalizados de atuação e condições materiais que estruturam o capitalismo e determinam 

toda forma de trabalho. Para caracterizar este último aspecto, passei, necessariamente, pela 

problematização da cisão entre proprietários e produtores no capitalismo, o que conduziu ao 

conceito de trabalho alienado e sua relação com a propriedade privada (Dalla Vecchia & 

Mesquita, 2016). 

No ano seguinte, em decorrência do contato com a Teoria Crítica da Sociedade da 

Escola de Frankfurt como monitora de uma disciplina, passei a integrar um grupo de estudos e 

um estágio em pesquisa que tomavam essa perspectiva como marco teórico. Assim, minha 

trajetória foi se delineando através da busca por referenciais que trouxessem à Psicologia 

questionamentos acerca da totalidade social. O projeto que orientava esse estágio (Franciscatti, 

2016) investigava o lugar da Psicologia contemporânea no processo mais amplo entendido 

pelos teóricos frankfurtianos como projeto de esclarecimento. A partir da concepção de que o 

esclarecimento é um movimento histórico de racionalização que entrelaça o conhecimento e a 

constituição (formação) humana, compreende-se que ele arrasta, em consonância com as 

formas de organizações societárias vigentes, aspectos progressivos e regressivos no sentido da 

emancipação. Enquanto ciência parcelar inscrita no projeto de esclarecimento, a Psicologia 

pode contribuir ou não para a emancipação e para uma formação não reificada.  

Através da participação nesse estágio, iniciei minha segunda experiência em pesquisa 

(Franciscatti & Mesquita, 2017) - também uma iniciação científica – na qual busquei analisar 

impasses ético-políticos da Psicologia, tomando como problemática a (de)formação do 

indivíduo, uma vez que a disciplina veicula uma concepção individualista que reitera a 

alienação do homem em relação à sua constituição social e genérica. Por meio de uma 

investigação teórica em obras selecionadas de alguns autores frankfurtianos, principalmente 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, procurei entender quais elementos impedem a 

autodeterminação do indivíduo ou, em outras palavras, sua autonomia ou emancipação, de 



17  

 

forma não individualista, mas que, no entendimento dos autores (por influência marxista), 

deveria passar por uma transformação do processo de produção da vida social.  

Os autores estudados pontuam que um dos obstáculos para a formação é a apropriação 

desigual da cultura, aqui entendida como tudo aquilo que a humanidade produziu em sua 

constituição enquanto gênero. Tal desigualdade, marcada por relações de dominação, tem na 

propriedade privada o seu principal fator de existência. Nas obras analisadas3, os frankfurtianos 

atestam que a propriedade privada, utilizada como instrumento de dominação, tem seus 

primórdios no processo de fixação dos grupos humanos a territórios e se expressa também nas 

formas históricas de divisão social do trabalho, ganhando contornos específicos no modo de 

produção capitalista. Para explicar suas implicações para a formação humana, os autores 

recorrem também a conceitos da Psicanálise, afirmando que a experimentação dos bens 

culturais tem sido vivenciada como ameaça, o que culmina na competitividade e em estruturas 

defensivas do ego que impedem a identificação dos indivíduos com os demais – processo 

necessário para possibilitar uma autoconsciência social imprescindível para a superação da 

alienação (Crochík, 1999).  

 Com a finalização deste trabalho, percebi que minha investigação acerca da propriedade 

nas obras dos frankfurtianos estava inconclusa e ainda carecia de elementos para pensar a 

centralidade dessa categoria na estruturação da totalidade social. Ainda que fossem inegáveis 

as consequências da propriedade apontadas pelos autores para a formação cultural e psíquica 

humanas, se fazia necessária uma análise mais detida sobre a historicidade da propriedade para 

se problematizar tanto sua relação com a constituição do indivíduo, quanto com a própria 

Psicologia.   

Outro apontamento deste trabalho me trouxe também importantes reflexões sobre os 

objetos tradicionalmente eleitos pela Psicologia e sua relação com elementos estruturantes do 

capitalismo. O conflito existente entre objetividade e subjetividade no âmbito do 

esclarecimento, que é decorrente da divisão do trabalho e da alienação, resultou na 

especialização do conhecimento em disciplinas isoladas e situou por muito tempo a Psicologia 

como responsável exclusivamente pelo estudo do sujeito. Da separação entre subjetividade e 

 
3 Neste trabalho foram analisados, principalmente, os textos “Sobre a relação entre Psicologia e Sociologia” e 

“Teoria da Semicultura”, ambos de Theodor W. Adorno (2015, 1996), “História e Psicologia”, de Max Horkheimer 

(1990), e os capítulos “Indivíduo” e “Sociedade” do livro Temas básicos da sociologia, de Adorno e Horkheimer 

(1973). O projeto de pesquisa se ancorava no texto “O conceito de esclarecimento”, também dos dois autores 

(Horkheimer & Adorno, 1985), do qual também foram retirados fragmentos que contribuíram para o produto final 

da pesquisa, juntamente com a obra de comentadores como Crochík (1999). 
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objetividade, resultou a negligência no tratamento da natureza essencialmente social do 

indivíduo – objeto, por excelência, da Psicologia. Portanto, para a superação do lugar da 

Psicologia como ideologia – fenômeno entendido pelos autores frankfurtianos como 

obscurecimento ou falseamento de elementos da realidade -, um dos passos fundamentais seria 

o conhecimento voltar-se para a dinâmica societária, uma vez que ela é constituinte do 

indivíduo e determina o horizonte de sua formação (Adorno, 2015). 

Em síntese, a propriedade privada foi se revelando enquanto problema que tangenciei 

em alguma medida em diferentes momentos de minha formação. Nos diferentes objetos que 

investiguei, ela aparece, com mais ou menos evidência, como um elemento da realidade que 

expressa algo sobre esses objetos. Porém, não cheguei a realizar um aprofundamento no estudo 

sobre a categoria, embora ela se demonstrasse central para o entendimento do movimento 

societário e da formação humana no capitalismo.  

Um aspecto comum dos diferentes estudos realizados, é a base marxista que orienta as 

perspectivas teóricas pelas quais transitei, o que sinalizava o lugar em que poderia encontrar 

respostas para o estudo da propriedade. Essa base comum apontava para qual aporte teórico-

metodológico poderia fornecer condições de examinar questões que estão no cerne na dinâmica 

social, cujos reflexos puderam ser identificados nos outros objetos com que trabalhei.  

Como a propriedade privada se trata de uma categoria amplamente discutida por Marx 

em sua busca por descrever, compreender e transformar o  modo de produção capitalista e, 

posto que o capitalismo não foi superado e nem passou por grandes transformações estruturais 

até o presente momento, uma investigação acerca da categoria na obra marxiana parece 

pertinente para desvelar sua centralidade na dinâmica social.  Além disso, se é correta a tese de 

que a propriedade privada é estruturante do capitalismo, então qualquer projeto consequente de 

Psicologia Crítica deve considerá-la. A escolha pelo marxismo sinaliza não somente a 

possibilidade de aprofundamento e ampliação da gama de elementos a serem discutidos sobre 

o conceito, mas também a própria atualidade das análises marxianas. Nesse sentido, faz-se 

necessário situar o lugar deste problema de pesquisa dentro desse marco teórico. 

 

1.2 A propriedade na teoria social marxista 

 

 Para a teoria social marxista “o trabalho, a produção, a apropriação comum da natureza 

são os responsáveis pela antropogênese” (Löwy, 1978, p. 54). O modo histórico e social como 
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os seres humanos transformam a natureza para a satisfação de suas necessidades é o que 

possibilitou o salto qualitativo que diferencia a humanidade dos demais animais. Ao 

transformar a natureza, os seres humanos também transformam a si próprios, o que significa 

que, no processo histórico, diversos elementos da natureza humana se objetivaram como 

resultado dos processos que ocorrem na produção de sua vida material (Marx, 2011). Um destes 

produtos que emergiu com a complexificação da atividade e da sociabilidade humanas foi a 

própria consciência, a qual passou a caracterizar a ação humana como dotada de 

intencionalidade (Teixeira, 1999).  

Da interatividade entre indivíduos em sua ação ativa e consciente derivam o meio social 

concreto para sua existência e as possibilidades para sua constituição singular. Tanto a 

existência individual quanto as demais dimensões da sociabilidade humana – jurídica, política, 

espiritual, intelectual – passaram a ser condicionadas pela forma como a vida material é 

produzida (Marx, 2008; Teixeira, 1999). 

O modo como se realiza e se organiza a produção das condições de existência assumiu 

diferentes formas ao longo da história da sociedade. A divisão social do trabalho que, a 

princípio, se expressou na separação de tarefas no interior dos grupos humanos, foi se tornando 

tão mais complexa, quanto mais desenvolvidas se tornaram as forças produtivas, ganhando 

contornos específicos em cada sistema de organização da vida social (Teixeira, 1999). 

O capitalismo, sistema que aparentemente expressa a forma mais complexa assumida 

pelo desenvolvimento das forças produtivas até o momento, caracteriza-se pela possibilidade 

de produção de mercadorias em abundância. Todavia, essa possibilidade carrega consigo uma 

contradição fundamental: embora a produção tenha atingido um patamar nunca antes 

experimentado pela humanidade, o que se realiza é carecimento de maior parte das pessoas, 

enquanto a riqueza se concentra nas mãos de poucos. Nesse modo de produção, a divisão social 

do trabalho é marcada essencialmente pela cisão entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual, a qual ocorre, necessariamente, por meio da expropriação daqueles que são os 

produtores diretos. A estes produtores é imposta a necessidade da venda de sua força de trabalho 

para garantia mínima de reprodução de sua vida, enquanto produzem a riqueza social da qual 

não se apropriam. Esse processo se expressa no conflito central de classes do qual depende a 

reprodução do capitalismo: entre trabalhadores e proprietários (Marx, 2015; Netto & Braz, 

2006). 
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Na medida em que se ampliou e complexificou a divisão do trabalho, se intensificou 

também a alienação, a qual também ganhou características particulares no capitalismo. Esse 

processo se concretiza a partir da cisão entre produtores diretos e proprietários dos meios de 

produção, uma vez que tanto o conjunto de atividades no qual os trabalhadores se envolvem, 

quanto o processo mesmo de produção se apresentam ao trabalhadores de forma cada vez mais 

externas a seu controle e conhecimento, aparentando possuírem vida e dinâmica autônomas 

(Marx & Engels, 2007; Löwy, 1978). 

 A respeito disto, Marx (2015) pontua que, no processo em que objetos produzidos por 

homens e mulheres se tornam mercadorias, a produção ocorre de modo fragmentado. Nela, 

“trabalhos privados” são realizados aparentemente sem conexão com a totalidade social. Os 

caracteres sociais contidos nesses objetos são ocultos ou passam a ser compreendidos enquanto 

características naturais a essas coisas. Disso decorre não só o impedimento do trabalhador se 

reconhecer no produto final do trabalho e na atividade do trabalho como um todo, mas também 

a impossibilidade de entender e se apropriar do trabalho em sua dimensão genérica. Isso quer 

dizer que a fragmentação estrutural do modo de produção capitalista impede a tomada da base 

social constitutiva comum como objeto da atividade consciente por parte dos trabalhadores, o 

que é um obstáculo a modificação de suas condições (Marx, 2015; Teixeira, 1999). 

O elemento central que engendra a alienação no capitalismo é a propriedade privada dos 

meios de produção. Marx (2015) pontua que o trabalho alienado e a propriedade privada 

estabelecem, neste contexto, uma relação de mútua determinação que sustenta o modo de 

produção capitalista, sendo a propriedade a “expressão material sensível da vida humana 

alienada” (p. 345). Ela própria é o “poder de dispor da força de trabalho alheia” (Marx & Engels, 

2007, p. 37), possibilidade que se coloca a partir da expropriação dos seres humanos dos meios 

de produção de sua subsistência, a qual dissolve o modo de produção anterior (feudal) e impõe 

a necessidade da venda da força de trabalho. Sendo a propriedade privada necessariamente a 

expropriação concreta da maioria dos indivíduos, o trabalho alienado é, portanto, sua essência 

subjetiva (Marx, 2015). 

É fato que os processos de expropriação antecedem o capitalismo, mas neste momento 

histórico se realizam sob uma forma específica: a conversão dos meios de produção em formas 

de extração de mais-valor por quem agora os detém. No capitalismo, as mercadorias não são 

produzidas necessariamente para a satisfação humana, mas como forma de se converter em 

lucro para os proprietários dos meios de produção. Esse lucro resulta do fato de que há uma 

diferença entre o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias 
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pela força de trabalho explorada e o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força 

de trabalho. O capitalista paga pela força de trabalho somente um valor referente à garantia de 

sua reprodução. O valor correspondente ao tempo dedicado à produção de mercadorias – 

geralmente explorado ao máximo nas jornadas de trabalho no interior do capitalismo – gera um 

excedente, denominado mais-valia, que é apropriado pelo capitalista (Marx, 2011; Loyola, 

2009).  

Essa dinâmica engendra o crescimento da acumulação por parte dos capitalistas, 

enquanto há a degenerescência dos trabalhadores (Marx, 2011). Nesse sentido, no capitalismo, 

a propriedade privada não está apenas relacionada à posse de bens ou objetos, mas, antes e 

principalmente, com a capacidade de exploração do trabalho alheio por aqueles que detêm os 

meios de produção (Lopes, 2018). 

O processo de expropriação está na fundação e na base social que atravessa toda a 

dinâmica capitalista e se sustenta juridicamente a partir da aparência de liberdade em relação 

servidão, que se coloca a partir da dissolução da sociedade anterior. A transição para a 

sociabilidade burguesa permitiu à humanidade, pela primeira vez, considerar o indivíduo como 

ente ativo da história. Isso se decorreu da possibilidade tanto da venda de sua força de trabalho 

individual, quanto da aparente possibilidade de apropriação e enriquecimento pessoal de forma 

independente da comunidade – diferentemente do que havia ocorrido nos modos de produção 

anteriores ao capital. Todavia, a própria condição de existência do capitalismo caracterizada 

pela existência de detentores dos meios de produção, de um lado, e trabalhadores expropriados, 

de outro, converte a possibilidade de liberdade do indivíduo em obrigatoriedade da venda de 

sua força de trabalho para assegurar a reprodução de sua vida (Marx e Engels, 2007). 

Assim, a máxima jurídica de livre acesso à propriedade a todos os indivíduos, emergente 

nessa nova configuração, não possui correspondência com a materialidade, uma vez que a 

desigualdade está colocada nas próprias condições de existência desse modo de produção. 

Como consequência, a progressiva acumulação de riqueza pela classe que detém os meios de 

produção impossibilita cada vez mais o acesso aos que não detém, reafirmando e ampliando a 

desigualdade. Desse modo, a expropriação é o que gera essas condições e sustenta a o processo 

de apartamento do indivíduo em relação aos meios e produtos de seu trabalho, ou, nas palavras 

de Fontes (2018): sob o capital, a propriedade privada existe para “aleijar os trabalhadores de 

todas as escolhas que envolvem o processo de produção da existência” (p. 39). Isto significa 

que a propriedade se realiza e se reproduz necessariamente por meio da alienação. Sobre essa 

questão, Marx e Engels (2007) pontuam que:  
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de um lado, há uma totalidade de forças produtivas que assumiram como que uma 

forma objetiva e que, para os próprios indivíduos, não são mais as forças dos 

indivíduos, mas as da propriedade privada e, por isso, são as forças dos indivíduos 

apenas na medida em que eles são proprietários privados. Em nenhum período 

anterior as forças produtivas assumiram essa forma indiferente para o intercâmbio 

dos indivíduos na qualidade de indivíduos, porque seu próprio intercâmbio era 

ainda limitado. De outro lado, confronta-se com essas forças produtivas a maioria 

dos indivíduos, dos quais essas forças se separaram e que, por isso, privados de 

todo conteúdo real de vida, se tornaram indivíduos abstratos, mas que somente 

assim são colocados em condições de estabelecer relações uns com os outros na 

qualidade de indivíduos. O trabalho, único vínculo que os indivíduos ainda 

mantêm com as forças produtivas e com sua própria existência, perdeu para eles 

toda aparência de autoatividade e só conserva sua vida definhando-a (p. 72). 

A teoria social marxista reconhece que, na medida em que se desenvolvem as forças 

produtivas, ampliam-se as possibilidades que se colocam para a humanidade. Todavia, no modo 

de produção capitalista, embora existam as condições materiais de existência que garantam a 

reprodução social da vida de maneira mais livre, de modo que os indivíduos possam se colocar 

como indivíduos, essa possibilidade se converte em aprisionamento, posto que se realiza apenas 

de maneira abstrata. Desprovidos do controle das forças que condicionam a sua própria 

autoconstituição, os indivíduos não reconhecem no trabalho – essência ontológica da existência 

humana – seu caráter social e genérico. Isso impede sua identificação tanto como pares, quanto 

como sujeitos transformadores da história. E, uma vez que a força de trabalho dos indivíduos é 

convertida em mercadoria, a própria existência destes é coisificada, o que implica na 

constituição de interações caracterizadas pela forma mercadológica. Desse modo, a alienação 

se estende também às relações dos indivíduos entre si, o que fomenta a competição e o 

individualismo (Marx & Engels, 2007; Marx, 2015). 

Ao longo das mudanças ocorridas no interior do próprio capitalismo, provocadas pela 

própria luta de classes, as transformações sofridas pela propriedade não alteraram sua condição 

central. Isto significa que, mesmo atualmente, a existência da propriedade implica em 

apropriação privada dos meios pelos quais se produzem as condições de vida de toda a 

humanidade – isto é, como meio de exploração do trabalho e de extração de mais-valia –, o que 

reitera a necessidade de conservação e reprodução da cisão originária da sociedade do capital 

entre produtores e proprietários. Por este fato, sua existência arrasta consigo, necessariamente, 

expropriação, alienação, desigualdade e violência (Fontes, 2018).  

Considerando as categorias sociais em uma perspectiva ontológica, depreende-se que a 

análise da propriedade privada e seus rebatimentos sobre o indivíduo e o gênero humano é 
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fundamental para entender como os seres humanos se constituem historicamente. Se o modo de 

organização da vida material é a essência e a condição para o desenvolvimento de 

potencialidades humanas, é necessário compreender por que, no grau máximo de ampliação das 

forças produtivas até o momento, essas condições se convertem em barreiras para o pleno 

desenvolvimento humano (Teixeira, 1999). Nesse contexto, a investigação da forma histórica 

assumida pela propriedade privada no modo de produção capitalista pode indicar elementos 

importantes sobre a constituição do indivíduo, dada a sua centralidade para a estruturação do 

sistema capitalista. Mas, qual seria o lugar dessa discussão no campo da Psicologia? 

 

 1.3 A crise da Psicologia  

 

As diferentes ciências podem ser compreendidas como expressão ideal, ainda que 

particulares, das forças materiais dominantes em um tempo histórico (Marx, 2008). Tomando 

como base essa premissa, Lacerda Jr. (2010) e Yamamoto (1987) afirmam que a origem dos 

primeiros projetos de Psicologia remete às transformações ocorridas na humanidade na 

passagem do feudalismo para o capitalismo. Tanto as transformações nas relações de produção, 

com a emergência da propriedade privada capitalista e a produção de mercadorias voltadas para 

o comércio, quanto a subversão das concepções de mundo vigentes foram fundamentais para a 

desintegração da sociedade feudal e partes constitutivas da ciência moderna.  

O processo de autonomização da reprodução individual, incipiente no século XVI se 

concretizou concomitantemente às revoluções burguesas, uma vez que o rompimento com a 

ordem feudal, marcada pela permanência e estaticidade, conduziu a uma nova ordem, burguesa, 

marcada pela mobilidade e emergência de espaços de liberdade individual. A reprodução do 

indivíduo por si próprio foi uma realização da propriedade privada sob a forma capitalista, por 

meio da qual a apropriação pessoal da riqueza tornou possível também o desprendimento do 

indivíduo das determinações da comunidade – às quais, no período anterior eram postas mesmo 

antes do nascimento.  

Pode-se afirmar que, nessa transição, houve um salto ontológico e novas possibilidades 

foram colocadas para a humanidade no sentido da autodeterminação. Pela primeira vez, o 

indivíduo não tinha sua existência completamente subsumida à comunidade e se apresentava 

como ente ativo, dotado de necessidades e possibilidades de escolha próprias. Todavia, com a 

conversão da burguesia de classe revolucionária em classe conservadora, – o início de um 
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processo de decadência ideológica – a racionalidade preponderante na dinâmica social passou 

a se voltar para a manutenção e reprodução da sociedade do capital (Lacerda Jr., 2010).  

O reconhecimento da atividade do sujeito na transformação do mundo, bem como o 

individualismo e a competitividade decorrentes das novas formas de produção, incidiram sobre 

o âmbito do conhecimento, onde o sujeito passou a ser colocado no centro das preocupações 

filosóficas (Lacerda Jr., 2010). É nesse contexto que a Psicologia se desenvolve como 

“produção de um conhecimento que, de um lado, atendia as novas necessidades econômicas e 

sociais e, de outro, confrontava a concepção de mundo hegemônica na sociedade feudal” 

(Lacerda Jr., 2010, p. 40), atendendo à necessidade de uma ciência sobre a subjetividade 

privatizada. Sua emergência consolidou a construção de um conjunto de teorias e técnicas que 

partem da noção de indivíduo isolado e autossuficiente “que, em última instância, é substrato 

da determinação mais essencial da sociedade burguesa: a propriedade privada” (p. 20). Em 

outras palavras, a Psicologia se forjou como um complexo a serviço da estrutura de comando 

da burguesia, produzindo um saber que veicula como universal um modo particular de 

sociabilidade alienada, caracterizado pelo individualismo do modo de produção capitalista. 

 Löwy (1978) pontua que também as revoluções industriais e a constituição da sociedade 

capitalista sobre uma forma específica da divisão social do trabalho determinaram algumas 

transformações no âmbito da produção de conhecimento, as quais podemos resgatar para 

problematizar aspectos que incidiram sobre a emergência da Psicologia. A divisão do trabalho 

dentro do conhecimento, a cisão entre objetividade e subjetividade e a concepção atomista de 

indivíduo são algumas das consequências do processo de transição para a sociedade moderna 

que se expressaram na consolidação do campo da disciplina. A solicitação de um saber acerca 

da subjetividade isolada, tomada de modo apartado da sociedade confere à Psicologia um lugar 

na divisão social do trabalho que não considera a objetividade como parte de seus assuntos de 

interesse. Essa concepção cindida de sujeito e objeto se reproduz, posteriormente, no interior 

da própria disciplina por meio do desenvolvimento de suas tendências principais, as quais 

oscilaram entre um objetivismo mecanicista ou um subjetivismo idealista (Lacerda Jr., 2013).  

O movimento de psicologização se constituiu principalmente pela aplicação prática dos 

conhecimentos tecnocientíficos da Psicologia, enquanto forma de valorizar a experiência 

privada e o individualismo resultantes do modo de organização social burguês (Lopes, 2016). 

Sob o véu de uma aparente neutralidade, reivindicado pela disciplina para sua validação no 

meio acadêmico, a ciência psicológica contribuiu com a institucionalização de modos de vida 

e trabalho do capitalismo. Dessa forma, se fez conivente com o ideário do que era considerado 
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progresso, o que, na maior parte das vezes, se traduzia na naturalização da exploração. No 

conjunto originário de ideias e práticas da Psicologia, especialmente aquelas fundamentadas no 

positivismo, isto ocorreu pela via do auxílio no monitoramento da produtividade, da 

mensuração e quantificação de comportamentos nos âmbitos industrial e escolar e, até mesmo, 

pelo ajustamento promovido pela clínica (Yamamoto, 1987) – atividades sancionadas inclusive 

juridicamente. A lei brasileira que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil (Lei n. 4.119, 

1962), por exemplo, descreve abertamente a solução de problemas por meio do ajustamento de 

comportamentos como um dos objetivos para os quais se orienta o uso de métodos e técnicas 

psicológicas. 

Em contrapartida, sob um viés subjetivista, apareceram uma série de tentativas de 

apreender elementos da subjetividade que não eram abarcados pelas abordagens objetivistas 

(Lacerda Jr., 2013). Por exemplo, as perspectivas humanistas, fenomenológicas e psicanalíticas. 

Todavia, essas perspectivas não superaram a concepção individualista e naturalizante da 

condição humana que vinha sendo difundida. Isto porque, por muitas vezes, tomaram como 

invariáveis e essenciais características e categorias humanas que são históricas e endossaram 

uma crença quase metafísica na evolução e liberdades individuais, tomadas como 

independentes da dinâmica da sociedade (Lacerda Jr., 2010). Neste sentido, um reducionismo 

é marca de ambos os extremos, objetivista e subjetivista – os quais se forjam como expressões 

ideológicas da realidade, na medida em que negligenciam a constituição social e histórica do 

objeto que a Psicologia pretende decifrar.  

Esses dilemas atravessam toda a história da Psicologia e configuraram um quadro de 

crise da disciplina que se manifestou nos seus mais diversos campos (Yamamoto, 1987; Lacerda 

Jr., 2013). Na maior parte das vezes, questionou-se a escolha dos objetos e métodos da 

disciplina na tentativa de readequá-los dentro dos próprios limites da Psicologia (Yamamoto, 

1987). Paralelamente, as diferentes concepções psicológicas de ser humano colocaram em pauta 

a disputa por um projeto ético-político que orientasse a Psicologia.  

Acerca dos possíveis projetos profissionais eleitos por uma determinada categoria, Netto 

(1999) afirma que estes são meios pelos quais se determinam as diretrizes que envolvem, entre 

outras coisas, uma imagem ideal de profissão, seus posicionamentos éticos, sua função social, 

os valores que orientam seus objetivos e normas de atuação, etc. Esses elementos têm relação 

com os projetos societários e, portanto, podem expressar perspectivas conservadoras ou 

contestatórias daquilo que é vigente na totalidade social – a depender de sua sensibilidade frente 

aos interesses das diferentes classes sociais. Nesse sentido, o projeto profissional sempre guarda 
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“inelimináveis dimensões políticas, seja no sentido amplo (referido às suas relações com os 

projetos societários), seja em sentido estrito (referido às perspectivas particulares da profissão)” 

(Netto, 1999, p. 5), uma vez que seus elementos éticos indicam opções teóricas e ideológicas 

dos profissionais que o seguem.  

Dessa forma, a disputa entre projetos no interior da Psicologia se demarca não apenas 

pela necessidade de crítica aos seus saberes tradicionais, mas, também pela reflexão acerca do 

posicionamento (ideológico) da disciplina frente à dinâmica social e suas consequências 

devastadoras. Na história mais recente da Psicologia houve uma emergência de propostas 

críticas que, como reflexo das crises do próprio capitalismo e de movimentos contestatórios, 

procuraram aliar essas duas vertentes: crítica à Psicologia e crítica à sociedade. Eis o campo em 

que se insere o recorte da presente pesquisa. 

 

1.4 Psicologia Crítica: apontamentos gerais 

 

 Da contestação de modelos metodológicos, teóricos e práticos predominantes na 

Psicologia - principalmente o positivismo e o humanismo -, e também como tentativa de 

elaborar saídas para a crise da Psicologia, delineou-se uma diversidade de tendências que 

podem ser agrupadas sob a égide da Psicologia Crítica (Lacerda Jr., 2010).  

Segundo Lacerda e Guzzo (2011), em certo momento da crise se expressou uma vasta 

emergência de questionamentos na disciplina acerca da coadunação das práticas e pesquisas 

com a manutenção da ordem instituída. Como reflexo dos movimentos políticos insurgentes e 

reivindicatórios que vinham acontecendo em todo o mundo nas décadas de 1960 e 1970, 

tramitava também na esfera do conhecimento uma preocupação com a historicização das 

ciências e seu papel em relação à transformação da realidade, o que também se manifestou na 

Psicologia. Parker (2007) afirma que se tratou de um giro do olhar da disciplina que deixa de 

voltar-se apenas para o que ela própria produz e se dirige para seus limites. Assim, aparecem 

questionamentos sobre sua constituição histórica e seus modos ideológicos de operar a serviço 

do poder hegemônico.  

Acerca da caracterização deste campo, Walkerdine (2001) afirma que  

Psicologia crítica pode ser pensada enquanto um termo guarda-chuva que 

descreve um amplo número de respostas politicamente radicais e de diferenças 

com a psicologia hegemônica (mainstream psychology); ela inclui a perspectiva 
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daqueles da esquerda, do feminismo, da política étnica e antirracista, movimentos 

ecológicos, novas formas de espiritualidade e trabalho radical em um sentido mais 

geral. Os movimentos da psicologia crítica podem ser datados até os movimentos 

contraculturais, o movimento antipsiquiatria, a Nova Esquerda, movimentos por 

direitos civis e das mulheres (p. 9). 

Em decorrência da busca por alternativas, uma enorme diversidade de problemáticas e 

pressupostos teóricos foram utilizados como meios para se repensar a relação sujeito-objeto e, 

consequentemente, a dinâmica entre Psicologia e sociedade (Walkerdine, 2001; Lacerda Jr., 

2010). A princípio, houve uma aproximação entre os ditos psicólogos críticos e os aportes das 

“grandes narrativas”, tais como o Marxismo e a Psicanálise. Mas, também se abrigaram sob 

este imenso “guarda-chuva”, uma diversidade de tendências discursivas, identitárias, 

feministas, construcionistas, social-críticas, neomarxistas e análises de processos opressivos em 

diferentes abordagens4 (Lacerda Jr., 2010; Segal, 2001). 

Isto significa que o campo que hoje se caracteriza como Psicologia Crítica abarca uma 

enorme pluralidade de pressupostos que não se enquadram em um único posicionamento teórico 

comum e não necessariamente sustentam um mesmo projeto de sociedade. Todavia, as 

diferentes perspectivas encontram unidade na busca por divergir da Psicologia tradicional e 

daquilo que ela ratifica. O que, em certa medida, traduz-se também na crítica à função específica 

que a Psicologia dominante exerce no capitalismo e na crítica à sociedade que solicita este saber 

(Walkerdine, 2001).  

A esse respeito, Lacerda Jr. (2010) pontua que: “ao menos de início, o que se 

convencionou chamar de Psicologia Crítica buscava contribuir para algum projeto 

emancipatório, enquanto também tentava elaborar novas formas de pensar o indivíduo, a 

subjetividade, o sujeito, ou outras categorias caras à Psicologia” (p. 322). 

Todavia, o que se tem na Psicologia Crítica hoje transita entre duas tendências. Uma 

primeira refere-se a correntes que têm na agenda a preocupação com a emancipação humana, 

os limites da sociedade burguesa e o modo como a vida nela se produz. A crítica nessa via 

geralmente se fundamenta na teoria social marxiana. A segunda tendência reflete o movimento 

 
4 Segundo Lacerda Jr. (2010), da crise da Psicologia “nasceu a aproximação de setores da psicologia 

latinoamericana com o marxismo (Lane, 1984/2001; Montero, 2009; Martín-Baró, 1983/2004), mas também a 

aproximação da psicologia social do pós-estruturalismo e das teses pós-modernas (Hepburn, 2003; Montero, 2009; 

Parker, 1989). Especialmente ilustrativos são os trabalhos de Parker (1989) e Hepburn (2003)” (p. 328). 
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de emergência do pós-estruturalismo decorrente dos movimentos que vinham ocorrendo no 

mundo – especialmente a derrocada da ofensiva proletária, que teve por consequência certo 

ceticismo em relação ao marxismo. Esta vertente sustenta uma centralidade na subjetividade e 

nos discursos individuais, mesmo quando aborda processos decorrentes da dinâmica social, e 

se funda em um perspectivismo que relativiza elementos da realidade objetiva, o que esfacela 

seu comprometimento com a transformação social (Lacerda Jr., 2015). 

As derrotas históricas dos movimentos de massas ao fim da década de 1960, as 

deturpações teóricas veiculadas pelo stalinismo, bem como a expansão mundial do 

neoliberalismo se desdobraram em uma grande descrença de militantes e intelectuais para com 

as “grandes narrativas”, como o marxismo e a politização das ciências com base nesses 

pressupostos (Lacerda Jr. 2010; Walkerdine, 2001). Os novos modos de trabalho e a imposição 

de modos de vida cada vez mais individualistas, forjados nesse novo momento do capitalismo, 

se reproduziram no âmbito do conhecimento. O acirramento do processo de alienação - cuja 

principal marca é a fragmentação do ser humano - em seus novos moldes refletiu-se, então, na 

forma de compreensão da relação entre subjetividade-objetividade. Nesse pêndulo, a busca por 

novos aportes e formas de se problematizar a realidade traduziu-se no crescimento de 

perspectivas que retomaram o enfoque subjetivista (Lacerda Jr., 2010).  

 Atualmente, uma abordagem fenomênica atravessa grande parte dos pressupostos que 

guiam as perspectivas pós-modernas. A subjetividade e o modo como os fenômenos do mundo 

se apresentam para os sujeitos no presente são o seu ponto de partida.  O recurso à subjetividade 

ou, às lentes discursivas têm implicações bastante problemáticas. Primeiramente porque, neste 

enfoque imediatista, perde-se a historicidade do real, o que resulta em um segundo problema: 

tanto em relação ao contexto, quanto no enquadre que pende para o sujeito e desconsidera a 

objetividade, parte-se de uma concepção fragmentária dos fenômenos, tomando o que é parcelar 

como absoluto. Com a negligência da totalidade, desmonta-se também a possibilidade de 

transformação da realidade como horizonte mais amplo e que passa por mudanças estruturais e 

globais, sendo esta transformação abordada como algo individualizado, setorizado ou que 

depende meramente de critérios simbólicos (Lacerda Jr., 2010; Lacerda & Guzzo, 2011).  

 Desta forma, as tendências subjetivistas retomam, em certa medida, os velhos dilemas 

da polarização entre sujeito e objeto. Embora contrárias aos movimentos gerais que vinham 

sendo feitos na Psicologia, não são necessariamente progressistas e nem mesmo diferentes em 

relação às anteriores, posto que privilegiam o enfoque em um dos polos desse par dialético. A 

negligência da objetividade material acaba por realizar uma apologia indireta à ordem 



29  

 

instituída: não porque precisamente defende esta realidade, mas porque não avança na 

compreensão daquilo que a constitui e obstaculiza a emancipação (Lacerda Jr., 2010). Parker 

(2001) afirma que, nesse sentido, grande parte da Psicologia Crítica também é parte do 

problema, embora se afirme alternativa à mesma. 

 Yamamoto (1987), contra uma perspectiva cindida da realidade, defende a proposta 

marxista de apreender os objetos da ciência psicológica situados na totalidade da produção 

humana, compreendendo seu caráter histórico e social. Na contrapartida das concepções 

ideológicas sobre o indivíduo (e aquilo que nele provoca sofrimento ou impede seu pleno 

desenvolvimento), o marxismo se esforça no sentido de produzir um saber crítico para além 

aparente, que desvele as determinações produzidas na realidade objetiva.  

Lacerda Jr. (2015) sustenta ainda que a concepção marxista acerca da dialética entre 

subjetividade e objetividade no processo de autoconstituição humana é fundamental no combate 

à apologética presente nas perspectivas subjetivistas em Psicologia, porque rompe radicalmente 

com a ilusão de que a transformação da realidade parte tão somente de mudanças individuais 

ou discursivas.  

Realizar a crítica sobre uma base marxista significa partir da realidade mesma, mas, 

sobretudo, compreender que os fenômenos (materiais, intelectuais e subjetivos) que nela se 

desenvolvem são frutos do processo de autoprodução da generidade humana, cuja matriz situa-

se sobre o trabalho e as formas assumidas por ele no decorrer da história. Para efetuá-la, faz-se 

necessário apreender a gênese ontológica dos objetos e formulações teóricas - isto é, situá-los 

sobre as condições sociais e históricas que determinam seu surgimento e seu movimento na 

realidade - , para, então compreender os limites e possibilidades que sua existência implica à 

realização das potencialidades humanas, sejam estas individuais ou genéricas (Tonet, 2005). 

No contexto antagônico do capitalismo, é preciso entender os interesses de classe que 

sustentam a existência dos fenômenos, - sejam eles empíricos ou teóricos, posto que ambos 

dizem da forma como se reproduz a totalidade social. Concretizar uma crítica marxista nesse 

momento histórico específico significa, necessariamente, assumir a perspectiva revolucionária 

da classe trabalhadora5, que vise a instauração de uma sociedade fundada no trabalho não 

 
5 Assim como nos momentos históricos anteriores ao capitalismo uma determinada classe assumiu a frente dos 

processos revolucionários que instauraram a transição para um novo modo de produção, no capitalismo a classe 

trabalhadora carrega consigo esse potencial. Na esfera da autoconstituição humana, a possibilidade de os reais 

produtores diretos assumirem os meios de produção aporta ainda mais relevância, uma vez que significa um salto 

ontológico no sentido da realização das possibilidades que se colocam para a humanidade: tomar para si as rédeas 

de seu próprio desenvolvimento e a superação da alienação (Neto et al, 2009). 
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alienado, isto é, livre e consciente. Em outras palavras, trata-se de criticar os princípios de uma 

sociedade que limita o desenvolvimento das potencialidades humanas por meio da expropriação 

e exploração da maioria das pessoas e defender um modo de sociabilidade em que essas 

condições sejam superadas (Neto, Lima & Tonet, 2009). 

Uma crítica em Psicologia que se situe sobre essas bases e tenha, portanto, por horizonte 

a emancipação humana, requer a explicitação de um projeto de sociedade. Como consequência, 

deve analisar categorias que expliquem a dinâmica social do capitalismo e questionar sua 

estrutura. Não se trata de extrair uma teoria da subjetividade da teoria marxiana ou de elaborar 

uma Psicologia marxista a partir de uma fusão de teorias psicológicas e pressupostos marxistas. 

Trata-se de situar a crítica à disciplina na crítica da reprodução ampliada do capital e radicalizar 

o comprometimento desse campo mais estrito - o da Psicologia Crítica - com a explicitação das 

contradições que estão na base deste modo de produção (Yamamoto, 1987). 

Se a alienação é a essência da propriedade privada nesse contexto e a propriedade é, por 

sua vez, o ponto fundamental de sustentação do capitalismo, uma ciência que pretenda estudar 

o indivíduo em sua realidade histórica deve ter como problema ineliminável a forma de 

sociabilidade que se produz a partir dessa forma de organização. Portanto, defender uma 

Psicologia que seja de fato crítica à sociedade e crítica às suas tendências tradicionais que 

suprimem a base social constitutiva do indivíduo, não pode prescindir de uma crítica àquilo que 

é constituinte da contradição capital-trabalho. Em outras palavras, resgatar os pressupostos 

marxistas para se pensar uma Psicologia Crítica significa afirmar que não há crítica à sociedade 

se esta não for uma crítica ao capitalismo, nem é possível pensar em realização concreta do 

indivíduo e emancipação humana sem ter no horizonte a superação da propriedade privada e da 

alienação.   

 

1.5 Objetivos e etapas da pesquisa 

 

Neste sentido, com o intuito de investigar os fundamentos que contribuem para a defesa 

de um projeto ético-político emancipatório em Psicologia, este estudo pretendeu constituir-se 

como uma pesquisa teórica e bibliográfica, com objetivo de apresentar um panorama acerca da 

presença ou ausência da categoria propriedade na disciplina, suas implicações para a 

consolidação de um campo crítico e as contribuições marxistas para a superação desta lacuna.  
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Para tanto, foi realizado um levantamento inicial em bases indexadoras de publicações 

científicas, que é apresentado no primeiro capítulo, cujo objetivo foi de verificar se a categoria 

propriedade privada tem sido considerada nos estudos em Psicologia. A partir do 

estabelecimento de alguns critérios, buscou-se selecionar textos que mencionassem a 

propriedade como fundamento do capitalismo e, a partir dessa perspectiva, fizessem alguma 

articulação com a disciplina. Este primeiro momento da pesquisa teve por intuito identificar e 

discutir, a partir de uma análise da literatura disponível online, a implicação da Psicologia com 

uma crítica que vise a transformação social, assim como quais são as áreas e tendências teóricas 

que problematizam a propriedade privada.  

No segundo capítulo, apresenta-se uma investigação teórico-conceitual da categoria 

propriedade privada nas obras de Marx e comentadores, buscando situar seu surgimento na 

história do gênero humano e caracterizar suas transformações históricas ao longo dos diferentes 

modos de produção até culminar no capitalismo. É abordada também a relação intrínseca da 

propriedade privada com o processo de alienação, com a divisão social do trabalho marcada 

pelo antagonismo de classes e com o surgimento do Estado, o qual emerge como instrumento 

necessário para a garantia da cisão entre expropriadores e expropriados. Também são realizados 

alguns apontamentos gerais sobre as tendências contemporâneas de expropriação, que ocorrem 

a partir da mediação do capital financeiro e que repõem, sobre novas bases, os processos de 

alienação. 

O terceiro capítulo analisa os limites e possibilidades colocados pela emergência da 

propriedade privada ao processo de autoconstituição humana, considerando, principalmente, 

suas implicações à existência do indivíduo e sua reprodução enquanto ser ativo na história. 

Procura-se compreender a relação entre indivíduo e comunidade nos diferentes modos de 

produção para situar a forma de propriedade burguesa como fator que possibilitou o 

desprendimento do indivíduo das determinações exclusivamente comunitárias que demarcavam 

seu destino mesmo antes do nascimento. O reconhecimento do indivíduo como ente dotado de 

necessidades e potencialidades próprias, que não necessariamente coincidem com as da 

totalidade social, é apreendido como uma realização burguesa que, por um lado, apresenta 

avanços às realizações ontológicas da humanidade. Mas, por outro, por se instituir em uma 

forma de sociabilidade que suscita o individualismo (justamente pela forma de propriedade 

vigente), se converte na negação daquelas realizações.  

Por fim, com o intuito de realizar uma síntese entre as conclusões e questionamentos 

extraídos do levantamento e o aprofundamento do estudo conceitual acerca da propriedade, as 
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considerações finais contêm reflexões produzidas a partir do apontamento de limites e 

aproximações entre estudos produzidos no âmbito da Psicologia que abordam a propriedade e 

os pressupostos marxistas que se orientam para a emancipação humana. Espera-se, com isso, 

propor contribuições para propostas críticas em Psicologia que se voltem para a totalidade 

social e identifiquem nela certas problemáticas que se atrelam à constituição da disciplina, 

buscando evidenciar a necessidade do debate acerca da propriedade privada, dada sua 

centralidade na estruturação da sociedade atual. 

Segundo Lacerda Jr. (2015), “uma psicologia crítica que busca evitar a retomada da 

apologética presente nas análises (...) que vêm caracterizando o campo atualmente pode ser 

facilitada pela clara aliança com a perspectiva e as lutas da classe trabalhadora” (p. 49). Neste 

sentido, pretende-se explicitar a relevância da teoria social marxiana para sustentar essa aliança 

e para se pensar em alternativas para além do capital.  

  

1.6 Método 

 

Pensar a realização de uma pesquisa sob a perspectiva marxista requer a elucidação de 

algumas premissas acerca do método materialista histórico-dialético. Segundo Netto (2011), o 

processo de conhecimento para Marx se realiza a partir da reprodução ideal do movimento do 

real. Todavia, diferentemente de uma descrição mecânica ou espelhada da realidade, trata-se de 

um processo que envolve um posicionamento ativo e crítico do pesquisador. Parte-se do 

entendimento de que o objeto a se conhecer é externo à consciência (está para além dos limites 

do pesquisador) e articula-se com a totalidade das relações sociais de produção em sua 

processualidade histórica. Isto significa que os objetos de pesquisa são concretos, expressões 

teóricas das relações de produção e que envolvem a autoatividade humana e o ser social. 

Necessariamente devido a essa característica, variam historicamente.  

 O objeto concreto é “síntese de múltiplas determinações” (Marx, 2008, p. 258). No 

entanto, a aparência empírica do objeto oculta elementos de sua dinâmica e estrutura, uma vez 

que no nível do aparente, as determinações geralmente se manifestam de maneira isolada.  

Nesse sentido, Yamamoto (2016) afirma que a tarefa do pesquisador “se inicia com a negação 

da aparência” (p. 32), para buscar alcançar as diferentes determinações que incidem sobre a 

existência do objeto. Isto exige ultrapassar sua imediaticidade fenomênica e desvelar sua 

essência. Sendo assim, o trabalho de pesquisa deve possibilitar compreensão de suas mediações 



33  

 

com a totalidade e a apreensão das contradições que caracterizam o movimento do objeto 

enquanto ser social na realidade.  

Na medida em que se avança na investigação e aproxima-se sucessivamente do objeto, 

as determinações mais complexas vão sendo apreendidas pelo pesquisador e elaboradas 

idealmente. Quando elas são alcançadas, deve-se fazer o caminho inverso: retornar à realidade 

com o que fora apropriado a partir de sua concreticidade. No momento em que o pesquisador 

realiza esse caminho de volta, o concreto já é um concreto pensado, resultado do processo de 

síntese a partir do real. Agora não se toma mais o aparente como ponto de partida, mas “uma 

rica totalidade de determinações e relações diversas” (Marx, 2008, p. 258) acerca da realidade. 

Segundo Netto (2011), esse é o método considerado correto por Marx para a elaboração teórica, 

por meio do qual eleva-se do abstrato ao concreto e toma-se como critério de verdade a prática.  

Yamamoto (2016) afirma que as “determinações são capturadas no processo de 

investigação na forma de categorias” (p. 32), as quais são ontológicas e possuem uma existência 

objetiva e, por isso, são designadas pela sua centralidade para o entendimento do real, não sendo 

escolhidas a priori pelo pesquisador. As categorias podem ser investigadas por meio de recursos 

metodológicos diversos, conforme é exigido pelas determinações do objeto.  

Cabe ressaltar que, enquanto produto humano, as abstrações teóricas das relações de 

produção expressam diferentes formas de apreensão dos fenômenos da realidade e dos conflitos 

que nela se apresentam em cada momento histórico (Abrantes & Martins, 2007). No 

capitalismo, as abstrações revelam como o pesquisador e as diferentes ciências se colocam 

diante dos conflitos entre capital e trabalho. No intuito de identificar esses posicionamentos em 

disputa no campo da Psicologia por meio do tratamento dado à propriedade privada pela 

disciplina, esse estudo se constituiu, em um primeiro momento como uma pesquisa 

bibliográfica.  

Segundo Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo 

qualitativo e exploratório em que a aproximação do objeto se dá pela análise de publicações e 

documentos escritos, denominados fontes. É um tipo de estudo indicado em casos em que o 

problema de pesquisa foi pouco estudado, uma vez que permite a reunião de dados dispersos, 

bem como construção de um mapeamento acerca da manifestação de determinada temática na 

literatura. Isto possibilita uma “melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de 

estudo proposto” (p. 40) e a formulação de novas hipóteses a seu respeito. 
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A realização de uma pesquisa bibliográfica pressupõe uma sequência de procedimentos 

ordenados e interligados, classificados por Lima e Mioto (2007) em quatro etapas, a saber: a) 

elaboração do projeto de pesquisa; b) investigação das soluções; c) análise explicativa das 

soluções e d) síntese integradora. Cada um desses estágios será caracterizado abaixo, buscando 

descrever os procedimentos específicos utilizados no presente estudo.  

A primeira fase da pesquisa consiste na delimitação do problema e na “elaboração do 

plano que visa buscar as respostas às questões formuladas” (Lima & Mioto, 2007, p. 40). 

Envolve a designação dos critérios temáticos, linguísticos, cronológicos e das fontes a serem 

escolhidas para a produção dos dados. Este estudo optou pela seleção de fontes na literatura 

disponível online, visando considerar, além da implicação da Psicologia com o tema da 

propriedade privada e a transformação social, a abrangência e a acessibilidade desse debate no 

campo da disciplina. Para isto, foi realizada uma busca na base indexadora de periódicos Google 

acadêmico6, combinando os termos “psicologia” e “propriedade privada”. Nessa primeira busca 

foi encontrado um total de 85 publicações em língua portuguesa. Como não se trata de um 

volume muito grande de textos, não foi necessária a aplicação de recortes temporais.  

A partir da leitura dos títulos, resumos e da aplicação do recurso de busca de termos no 

corpo dos textos, foi-se percebendo que pouquíssimos textos faziam, de fato, uma menção à 

propriedade privada enquanto fundamento do capitalismo. Dessa forma, foi necessário o 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão7 conforme a relevância das publicações para 

o estudo. Foram selecionados, então, 24 textos para uma leitura mais minuciosa, a qual procurou 

identificar: a) o sentido e o tratamento dado à propriedade privada no texto, se relacionado ou 

não à dinâmica do capital; b) o posicionamento da Psicologia, sua implicação crítica e a 

relevância dada ao tema; c) os campos temáticos de cada estudo encontrado, bem como seus 

pressupostos teórico-metodológicos. Esta segunda etapa da pesquisa é nomeada por Lima e 

Mioto (2007) de “investigação das soluções” para o problema proposto. Ela envolve o 

levantamento da bibliografia, das informações nela encontradas e a construção de parâmetros 

para seleção ou descarte das obras que irão compor a análise, a partir de uma sequência de 

aproximações do material via leitura. 

 
6 Optou-se pela utilização do Google Acadêmico como ferramenta de pesquisa porque, em uma busca inicial, 

verificou-se que esta base abarca a maioria dos demais indexadores de periódicos online. Houve uma primeira 

tentativa de realizar a pesquisa incluindo os indexadores Scielo e Pepsic, mas, ao identificar que as publicações 

presentes nos periódicos veiculados por essas bases também apareciam no acervo do Google Acadêmico 

juntamente com outros indexadores, optou-se por realizar a pesquisa direta e somente nesta ferramenta.  
7 Esses critérios serão explicitados na próxima seção. 
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O terceiro estágio da pesquisa consiste no exame crítico do conteúdo das afirmações 

contidas nos textos, isto é, a análise propriamente dita das publicações, lançando mão de 

critérios classificatórios para exposição dos dados levantados (Lima & Mioto, 2007). Nesse 

momento os textos selecionados e lidos foram agrupados de acordo com suas temáticas 

principais em quatro eixos, sendo eles: 1) políticas sociais e atuação do(a) psicólogo(a); 2) 

compromisso social da Psicologia; 3) análises de processos psicossociais e 4) formação humana 

no capitalismo. Buscou-se descrever criticamente o sentido de propriedade privada encontrado 

em cada uma das publicações selecionadas, assim como os demais posicionamentos que este 

estudo se propôs a identificar. Lima e Mioto (2007) denominam esta etapa de “análise 

explicativa das soluções”.  

Por fim, a quarta fase da pesquisa bibliográfica, a “síntese integradora” (Lima & Mioto, 

2007), consiste na reflexão empreendida pela pesquisadora sobre o material encontrado, 

buscando fazer incursões acerca do conteúdo das fontes em relação ao problema proposto no 

estudo. As fontes são tomadas como diferentes lentes sobre o objeto de pesquisa, e nesta fase é 

construída uma síntese crítica a partir do que foi apreendido e suas possíveis aproximações do 

marco teórico que orienta a pesquisa. Nesta etapa foram realizados os apontamentos acerca das 

principais hipóteses e conclusões extraídas do estudo à luz da perspectiva marxista sobre a 

propriedade privada. Buscou-se analisar o tratamento dado ao conceito nos textos e identificar 

a maneira pela qual ele é abordado nas pesquisas em Psicologia, tomando por base a 

necessidade de um posicionamento crítico em relação à propriedade para se produzir tanto uma 

crítica à disciplina quanto ao capital.  

Realizado este panorama por meio da pesquisa bibliográfica, o segundo momento do 

presente estudo apresenta as análises resultantes de uma pesquisa teórico-conceitual sobre a 

propriedade privada na obra de Karl Marx e outros autores que se inscrevem em sua tradição 

teórica. Segundo Abrantes e Martins (2007), o conhecimento da realidade se dá também pelo 

conhecimento daquilo foi produzido teoricamente sobre ela, uma vez que a teoria é tudo aquilo 

que deriva da apreensão do empírico, do que é produzido a partir da relação humana com a 

objetividade – cultura, valores, conhecimento científico etc. Nesse sentido, buscou-se apreender 

a reprodução ideal da realidade realizada por Marx, principalmente suas elaborações acerca da 

propriedade privada, no intuito extrair elementos que possam contribuir para a construção de 

uma Psicologia Crítica que leve em conta este problema.  

Laurenti e Lopes (2016) caracterizam a pesquisa teórica, afirmando que esta pode ser 

entendida como um conjunto de procedimentos utilizados para interpretar um texto, conceito 
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ou máxima na obra de um autor. Sua realização é fundamental para apreender conceitos em seu 

sentido original e contribuir para o desenvolvimento de uma autorreflexão no seio das diferentes 

vertentes teóricas acerca dos pilares que sedimentam seus estudos. Para tanto, os autores 

propõem um caminho sistematizado para a interpretação dos textos nesta modalidade de 

pesquisa, o qual começa por uma seleção cuidadosa das obras de acordo com o conceito que se 

pretende investigar.  

Para a realização do presente estudo, foram selecionadas previamente algumas obras de 

Marx e Engels que tratassem do movimento histórico da propriedade, bem como sua relação 

com o processo ontológico de individuação, tais como: “A ideologia alemã” (Marx & Engels, 

2007); “Manuscritos econômico-filosóficos” (Marx, 2015); “A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado”  (Engels, 2018); “Sobre a questão judaica” (Marx, 2010); “O 

capital” – livro 1, principalmente o capítulo XXIV, denominado “A assim chamada acumulação 

primitiva” (Marx, 2011). Recorreu-se, também, a textos complementares redigidos por 

estudiosos da obra marxiana, conforme julgou-se necessário. Alguns dos principais foram: 

“Economia política: uma introdução crítica” (Netto, & Braz, 2006); “História da riqueza do 

homem” (Huberman, 1986); Introdução à filosofia de Marx (Lessa & Tonet, 2011), 

especialmente o capítulo XI, nomeado “Marx e a crítica ao individualismo burguês”; “Abaixo 

a família monogâmica!” (Lessa, 2012); “Indivíduo e comunidade: uma contraposição real” 

(Heller, 1970) e “A Individualidade humana na obra marxiana de 1843 a 1848 (Teixeira, 1999). 

Na primeira etapa de análise, Laurenti e Lopes (2016) sugerem que se realize um 

levantamento dos principais conceitos presentes nos textos, descrevendo-os detalhadamente e, 

quando possível, assinalar também as circunstâncias em que não for mencionado o conceito 

fundamental à investigação. Num segundo momento, devem ser levantadas as principais teses 

defendidas nos textos. Os autores sugerem que se classifique as teses entre Teses Tradicionais 

(afirmações feitas por outros autores e discutidas no texto), Teses Críticas (as críticas apontadas 

pelo autor às teses tradicionais) e Teses alternativas, sendo estas as formulações propostas pelo 

autor para substituir as teses tradicionais. Pode-se recorrer à elaboração de esquemas e 

fluxogramas para a melhor visualização da dinâmica entre os tipos de teses identificados. Por 

fim, deve ser realizada uma síntese interpretativa pelo próprio pesquisador, explanando as 

relações conceituais identificadas, suas aproximações filosóficas, suas delimitações históricas, 

conforme o nível de análise e os parâmetros utilizados no trabalho.  

Para realizar este procedimento sobre o estudo das obras marxistas, foi necessário situar 

o problema da propriedade sobre a base concreta mais ampla em que ele emerge: a 
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autoconstituição humana enquanto gênero. Foi identificado o solo histórico que propiciou as 

condições de seu surgimento e as transformações na forma de organização da produção que 

estruturaram as diferentes configurações assumidas pela propriedade na história. Realizou-se 

também a análise dos desdobramentos da existência da propriedade, como o Estado e a 

reprodução individual, buscando compreendê-los no contexto mais amplo de reprodução social 

e quais interesses antagônicos se colocam em jogo a partir das diferentes leituras que se fazem 

desses fenômenos na realidade.  

Como teses tradicionais, as quais a perspectiva adotada como marco teórico desse 

trabalho pretende combater, estão as teses conservadoras, geralmente defendidas por ideólogos 

liberais, que compreendem a propriedade enquanto um fenômeno espontâneo e natural. Dessa 

forma, sustentam também a existência do Estado e do individualismo forjado na apropriação 

privada como imprescindíveis ou únicas mediações possíveis de reprodução da vida social. Já 

a tese crítica, defendida pelos pressupostos marxistas, busca situar a propriedade como 

resultado do desenvolvimento das forças produtivas que culminaram na produção do excedente, 

e que arrasta consigo as contradições entre classes e a alienação. Como tese alternativa, 

apresenta-se a necessidade de superação da propriedade para realização das múltiplas 

possibilidades humanas, enquanto algo absolutamente possível de ser encampado na 

materialidade, posto que é a própria propriedade um resultado da atividade humana e, portanto, 

por essa mesma via, pode ser suprassumida. 

  



38  

 

2. Capítulo 1 - A propriedade na literatura em Psicologia disponível online 

 

Para identificar a produção acadêmica sobre a propriedade privada em periódicos 

ligados à Psicologia, foi realizado um levantamento inicial em uma base indexadora de 

publicações científicas a fim de verificar se a categoria propriedade privada tem sido 

considerada pela Psicologia. A busca inicial ocorreu na plataforma Google acadêmico por meio 

da combinação dos termos “psicologia” e “propriedade privada”8, no dia nove de maio de 2018.  

Nessa ocasião foram encontradas 85 publicações, dentre elas artigos, teses, dissertações, 

livros e anais de eventos. A partir da leitura dos títulos e resumos das publicações, além da 

utilização do recurso de busca por palavras no corpo do texto, foi possível estabelecer alguns 

critérios de inclusão e exclusão para a seleção do material a ser analisado mais minuciosamente.  

Foram descartados textos que utilizavam a palavra propriedade de forma avulsa, isto é, 

em que o sentido do termo se referia a um atributo ou característica (por exemplo, a propriedade 

de algum medicamento), bem como quando recebeu o significado de convicção pessoal ou 

acúmulo acerca de determinado assunto (dizer de algo “com propriedade” para tal). Desta 

forma, foram selecionados textos que articulavam a noção de propriedade à sua forma histórica 

privada, enquanto fundamento do capitalismo ou relacionada, em alguma medida, às suas 

consequências. Com isso, pretendeu-se conduzir a análise no sentido de identificar a implicação 

da Psicologia com a crítica ao modo de produção capitalista e seu comprometimento com a 

transformação social.  

Nesse sentido, a partir da aplicação dos critérios mencionados, foram selecionadas 24 

publicações que mencionam “propriedade privada” e Psicologia no corpo do texto. Da leitura 

dos trabalhos, foi possível perceber que nem todos se tratam de estudos psicológicos, mas que 

fazem alguma menção à Psicologia, por discutirem, em alguma medida, a formação do 

indivíduo ou partirem de tendências teóricas que são da Psicologia – como, por exemplo, 

pesquisas do campo da educação que se baseiam em pressupostos vigotskianos. Trata-se de 

trabalhos que, de alguma forma, podem contribuir para a discussão proposta e, por isso, foram 

selecionados.  

Antes de apresentar os resultados, é importante reconhecer e apontar os limites de uma 

pesquisa realizada somente na literatura disponível online. Certamente, o material analisado 

 
8 Optou-se por não utilizar o termo “Psicologia Crítica” na busca, posto que nem todas as propostas que se dizem 

críticas se autodenominam como tal, como já fora mencionado no capítulo de Introdução. 
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não abrange todos os estudos em Psicologia que fazem menção à propriedade privada, uma vez 

que nem todos os estudos veiculados de forma impressa se encontram em circulação na internet, 

como é o caso de livros e artigos publicados em periódicos por autores considerados críticos 

que discutiram, de alguma maneira, a propriedade privada, como Franciscatti (1998; 2004) e 

Crochík (1999).  

Os dados encontrados permitem afirmar de antemão que é pequeno o volume de estudos 

que fazem menção à propriedade privada e à Psicologia e, mesmo nesses casos, poucas vezes a 

propriedade privada recebeu destaque ou foi tomada como objeto central de análise. A categoria 

apareceu, na maioria das vezes, de forma marginal, acessória ou como uma ideia pouco 

desenvolvida. Por outro lado, apresentam elementos significativos à discussão sobre 

propriedade privada na Psicologia, demonstrando, principalmente, em que nível de 

acessibilidade essa discussão se encontra, como ela é explorada, em quais áreas da disciplina 

isso ocorre e se estas áreas estão vinculadas a uma perspectiva crítica.   

O material analisado será apresentado a seguir de acordo com eixos temáticos em que 

os textos foram agrupados. Os eixos reúnem aspectos gerais comuns entre as publicações, 

principalmente no que se refere ao tratamento dado à noção de propriedade privada e os 

assuntos abordados. São eles: 1) políticas sociais e atuação do(a) psicólogo(a); 2) compromisso 

social da Psicologia; 3) análises de processos psicossociais e 4) formação humana no 

capitalismo. A distribuição do material entre os agrupamentos está sistematizada na tabela 

abaixo, seguida de sua descrição classificada nos eixos propostos. Ao final da descrição dos 

eixos, é apresentada uma análise voltada especialmente para o sentido e o tratamento dado à 

propriedade privada nos textos que os compõem. 

Tabela 1 - Classificação das publicações encontradas na literatura online 

Eixo 
Nº de 

publicações 
Referências 

Políticas sociais e 

atuação do psicólogo 
6 

Leite e Dimenstein (2013); Leite, Macedo, 

Dimenstein e Dantas (2013); Fernandes e 

Munhoz (2013); Oliveira Jr. e Prado (2013); 

Borges (2013); Taborda e Bernardes (2013) 

Compromisso social da 

Psicologia 

 

3 

 

Prado (2008); Castro (2015); Amorim (2010) 
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Análises de processos 

psicossociais 
8 

Lhullier (2008); Reis, Ecker, Oliveira e Torres 

(2014); Cornely (2014); Cardoso (2008); 

Santiago e Coelho (2007); Amorim e Belo 

(2017); Nóbrega (2015); Tomanik, Chaves 

Filho e Lucas (2008) 

Formação humana no 

capitalismo 
7 

Asbahr (2005); Saviani, (2003); 

Ribeiro (2016); Dala Santa e Baroni (2014); 

Borges e Amaral (2015); Froemming (2014); 

Caniato e Rodrigues (2012). 

 

 2.1 Eixo 1: A propriedade privada no campo das políticas sociais  

 

 Este primeiro eixo reúne seis publicações (Leite & Dimenstein, 2013; Leite, Macedo, 

Dimenstein & Dantas, 2013; Fernandes & Munhoz, 2013; Oliveira Jr. & Prado, 2013; Borges, 

2013; Taborda & Bernardes (2013) que discutem a atuação do psicólogo em interface com as 

políticas sociais, problematizando onde as atividades ocorrem e os processos que definem as 

essas políticas. São trabalhos que apontam condições a serem consideradas como objeto de 

intervenção, bem como atividades a serem realizadas pelo psicólogo. Encontram-se, neste eixo, 

temáticas como: a família como lugar de cuidado e como alvo privilegiado das políticas sociais 

(Taborda & Bernardes, 2013) e a articulação entre capitalismo e questões relacionadas à 

apropriação desigual da terra enquanto origem de problemas que merecem ser considerados na 

elaboração das políticas e das práticas nos espaços em que o psicólogo atua (Leite & 

Dimenstein, 2013).  

 Para discorrerem sobre políticas sociais, os textos lançam mão de certas noções de 

propriedade. O conceito nos textos citados se refere à propriedade da terra, isto é, a propriedade 

privada aparece vinculada à origem da questão agrária e da necessidade de políticas para a 

população do campo (Leite & Dimenstein, 2013) ou como propriedade privada num sentido 

mais amplo, enquanto instância que determina modos de vida e configurações familiares, sobre 

e a partir dos quais as políticas sociais serão construídas (Taborda & Bernardes, 2013).   

 A partir de uma justificativa assentada no panorama histórico acerca do envolvimento 

da Psicologia com os conflitos agrários, Leite e Dimenstein (2013) organizaram em forma de 

livro uma compilação de textos que tratam de temáticas que tangenciam a atuação do psicólogo 

em contextos rurais, tais como: produções identitárias; agricultura familiar; papeis, arranjos e 
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estratégias de cuidado dentro de grupos; violência no campo; trabalho escravo, etc. 

Compreende-se que, embora a Psicologia originalmente não tenha se ocupado de conflitos 

agrários por sua emergência vinculada às demandas urbanas, nas últimas décadas há um 

crescimento de trabalhos da área em contextos rurais. Os questionamentos da Psicologia Social 

Comunitária, a expansão universitária e a inserção da profissão nas políticas de bem-estar social 

contribuíram para esse processo de interiorização da Psicologia no território brasileiro, o que 

requer, portanto, reflexões acerca das práticas e temáticas psicológicas nesses espaços (Leite & 

Dimenstein, 2013).  

Os textos que compõem o livro, de maneira geral, implicam a Psicologia na necessidade 

de se instrumentalizar para lidar com a questão agrária, reconhecendo na desigualdade da 

apropriação do território a origem de problemas sociais. A propriedade aqui, portanto, refere-

se à propriedade privada de terras, que no Brasil encontra-se profundamente atrelada à dinâmica 

mais ampla do capital. Assim, é produzida uma crítica do capitalismo entrelaçando-o à questão 

da terra, principalmente, nos momentos em que os autores de alguns capítulos remetem à 

formação da estrutura fundiária brasileira. Serão destacados aqui alguns desses capítulos em 

que a vinculação entre a questão agrária e o capital é realizada de forma mais explícita.  

Por exemplo, no capítulo de Leite, Macedo, Dimenstein e Dantas (2013), os autores 

apresentam um panorama histórico das transformações ocorridas em relação à formação da 

estrutura fundiária brasileira, destacando a exploração pela grande indústria que ocorrera a 

partir da década de 1960, para caracterizar esses novos espaços em que o psicólogo vai se 

inserir.  Nessa perspectiva, ponderam, citando Nakatani et al. (2012, p. 227), que:  

convivemos nos anos de 1960 e 1970 com um doloroso processo de 

modernização, cujo resultado foi a “derrota de qualquer proposta de uma efetiva 

reforma agrária, optando-se por um desenvolvimento capitalista no campo com a 

manutenção de uma estrutura fundiária pretérita”. É nesse contexto que surge o 

agronegócio com um pesado complexo industrial voltado para a agricultura (Leite 

et al, 2013, p. 40). 

Em outro capítulo, Fernandes e Munhoz (2013) também se referem ao período da 

ditadura militar como um momento propulsor do capitalismo no solo brasileiro, associando as 

grandes propriedades de terra ao capital, por meio de incentivo fiscais governamentais para a 

compra e exploração da terra: 

a terra é princípio de poder, da dominação política e do capital. A terra que seria 

um empecilho para o investimento capitalista torna-se, com os incentivos 

subsidiados pelo Estado, acumulação de capital, passando a ser valorizada não 
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pelo que produz, mas pelo seu caráter especulativo, ao capital acumulado sobre 

ela (Fernandes & Munhoz, 2013, p. 375). 

Os autores retomam aspectos da formação da estrutura fundiária do Brasil para 

caracterizarem processos psicossociais que ocorrem nos territórios quilombolas, como, por 

exemplo, a singularidade das produções identitárias e dos modos de subjetivação da população 

que ocupa esses territórios. A partir disso, propõem reflexões e problematizações que incidem 

sobre a interface entre esses processos e as políticas sociais que atendem a essa população 

(Fernandes & Munhoz, 2013). 

No segundo capítulo, Oliveira Jr. e Prado (2013) reiteram a relação entre crescimento 

da indústria e do agronegócio e a formação da estrutura fundiária brasileira ao abordarem 

fatores que determinaram as opções pela migração rural-urbana de jovens filhos de agricultores 

familiares, ao questionarem os sentidos atribuídos a esse movimento e suas implicações na 

atuação dos psicólogos em contextos rurais. Dentre os fatores citados pelos autores, encontram-

se a “introdução da exploração da grande propriedade pela empresa rural e mercantil” (p. 65) 

que causou uma “expansão da economia monetária para territórios que se dedicavam a uma 

economia exclusivamente de subsistência” (p. 65). Os autores descrevem os impactos desse 

acirramento do modus operandi do capitalismo na relação dos trabalhadores com a terra: 

As terras passaram a ser valorizadas e adquiridas pelas agroindústrias nascentes. 

A aquisição legalizada da terra beneficiava aqueles que participavam do sistema 

político e administrativo. Dessa forma, o fazendeiro ou o latifundiário, ao 

incorporar terras ocupadas através da posse dos títulos de propriedade, 

transformou esses trabalhadores livres em posseiros e agregados, desconhecendo 

dessa forma seu direito legítimo à terra. Estabelecem-se assim novos padrões de 

propriedade e dominação de forma a integrar subalternamente os pequenos 

agricultores ao sistema político nacional. (...) Os trabalhadores (...) passam 

também a se submeterem a uma relação de espoliação econômica (p. 65). 

 Já Borges (2013), em outro capítulo, menciona a propriedade privada como base de 

funcionamento do sistema capitalista para apresentar aspectos negados pela população cigana, 

uma vez que, segundo o autor, este povo cultiva princípios de coletivização em suas 

comunidades. Borges (2013) recorre a uma descrição de como se constitui a sociabilidade desta 

população para traçar diretrizes e orientações para a construção de uma rede de atenção à saúde 

que a atenda – destacando, principalmente, o papel da Psicologia -, e o faz a partir de uma 

experiência que vivenciara em Portugal. Sobre as especificidades do povo cigano em relação à 

questão da propriedade, o autor afirma: 
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Considerando que o capitalismo designa um modelo de organização social e 

econômica, sendo também usado, num plano histórico, como a antítese do 

socialismo, diferenciando-se deste pelo seu carácter individualista, pela 

motivação do lucro, baseando-se na propriedade privada, na livre iniciativa e 

empreendedorismo, nenhum desses pressupostos tem enquadramento no modo de 

viver da sociedade cigana. (...) A comunidade cigana vive de costas 

orgulhosamente voltadas para os ideais burgueses, de vida regrada, dedicada ao 

trabalho e na subsistente criação de mais-valias assentes na valorização da 

propriedade, noção a qual são alheios, o que explica a legitimidade do furto aos 

olhos dos ciganos, encarado somente como luta pela sobrevivência (Borges, 2013, 

p. 154). 

Em outro texto que compõe esse eixo, Taborda e Bernardes (2013) reconhecem os 

desdobramentos da forma histórica privada da propriedade para a constituição das políticas 

sociais que tomam a família como alvo. Trata-se de um capítulo que integra um livro acerca 

das interfaces entre Psicologia e Assistência Social, organizado por Cruz, Rodrigues e 

Guareschi (2013). A partir de uma análise genealógica e cartográfica das condicionalidades 

exigidas no cadastramento de famílias indígenas em programas sociais, Taborda e Bernardes 

(2013) problematizam o conceito de família como lugar de cuidado e como esse modelo se 

conforma especificamente nas políticas de assistência.  

Segundo os autores, o enfoque dado à família por diversas políticas sociais e as 

contrapartidas exigidas para sua inclusão e permanência nos programas, de certa maneira 

responsabilizam as próprias famílias por sua situação de iniquidade social, colocando como 

seus encargos garantias que deveriam ser asseguradas pelo Estado. Para Taborda e Bernardes 

(2013), a naturalização da família como lugar de cuidado é resultado do projeto neoliberal, o 

que reafirma as contradições em relação à propriedade que se intensificaram no período de 

transição para capitalismo. Nesse contexto, “suportes sociais outrora conquistados com a 

emergência da propriedade privada/social passam a ser diminuídos com o movimento 

econômico do neoliberalismo, possibilitando essa forte centralidade do cuidado pela família” 

(Taborda & Bernardes, 2013, p. 79). Com isso, constrói-se uma articulação histórica entre 

“questão social” e a família-cuidado.  

Um exemplo de política social com enfoque na família é retratado no texto: é o caso do 

surgimento de programas de redistribuição de renda às famílias indígenas, os quais se propõem 

a assegurar a capitalização dessas populações para garantir a possibilidade de consumo ou a 

manutenção de sua existência. Ao discorrerem sobre isso, os autores tangenciam uma 

importante reflexão sobre o dilema que envolve os programas sociais e de distribuição de renda: 



44  

 

o fato de que, embora surjam como meio de atenuar a desigualdade, só existem devido à própria 

existência da desigualdade que está na base da estrutura social capitalista (Taborda & 

Bernardes, 2013).  

Portanto, pode-se afirmar que Taborda e Bernardes (2013) reconhecem a propriedade e 

suas manifestações no modelo neoliberal como origem das políticas sociais, assim como da 

família-cuidado, colocando questões decorrentes dessa temática à Psicologia. É reivindicada 

uma postura questionadora frente a concepções naturalizadas no âmbito das políticas públicas 

e compreende-se que a atuação nelas pode ser também ideológica e limitada. Todavia, apesar 

de críticos, os autores não apontam saídas que enfrentem o que identificam como estruturante 

desse estado de coisas – no caso, a propriedade privada.  

 

2.2. Eixo 2: A propriedade privada e o compromisso social da Psicologia 

 

Os textos deste eixo problematizam, em alguma medida, o posicionamento da 

Psicologia frente à manutenção ou transformação da realidade. Por meio da apresentação de 

propostas críticas a aspectos sociais contemporâneos, atentam para a necessidade de a 

Psicologia sustentar uma postura política que se comprometa em suas teorias e práticas com um 

modelo de sociedade diferente do atual.  

Nesse campo foram identificados dois capítulos de livro (Prado, 2008; Castro, 2015) e 

uma dissertação (Amorim, 2010) que abordam entre suas temáticas, transformações no cenário 

global (incluindo as relações de propriedade) que trazem implicações à Psicologia Comunitária 

(Prado, 2008); mudanças nas configurações de trabalho e gestão na contemporaneidade e o 

papel da Psicologia nesse setor (Castro, 2015); os sentidos de compromisso social na Psicologia 

e a necessidade de construção de um projeto político da profissão (Amorim, 2010).  

Um dos textos (Prado, 2008) é parte de uma coletânea de trabalhos enviados ao VI 

Encontro Regional-Sul da ABRAPSO ocorrido em 1996, em Florianópolis (Zanella, Siqueira, 

Lhullier & Molon, 2008). Prado (2008) propõe uma discussão sobre a crise das práticas 

psicossociais no cenário de globalização, principalmente as concepções que afetam a Psicologia 

Comunitária. O autor sugere uma reinterpretação dos fatores fundamentais que determinam as 

transições e rupturas da história para repensar algumas perspectivas e práticas psicológicas. 

Dentre os fatores elencados, “a soberania da legitimidade da propriedade privada sobre a 

legitimidade do uso da propriedade” é indicada como um dos “axiomas fundamentais” para a 

compreensão do que está na base dos problemas da humanidade, juntamente com “a redução 



45  

 

das relações sociais em relações de mercadoria, o que acaba por determinar um individualismo 

possessivo”. (Santos, 1994 apud Prado, 2008 p. 211). Trata-se de um texto que coloca na pauta 

da Psicologia a necessidade de se considerar a propriedade no momento histórico atual e seus 

desdobramentos nas relações humanas, o que demanda práticas diferentes daquelas 

tradicionalmente usadas pela disciplina. Apesar de não colocar a superação da propriedade 

privada como saída e via de ação para a Psicologia, Prado (2008) traz o tema para reflexão, 

reconhecendo-o como componente central do cenário atual.  

 Outra publicação encontrada é um capítulo de um livro produzido a partir do XVII 

Encontro Nacional da ABRAPSO, realizado também em Florianópolis, em 2013 (Coutinho et 

al, 2015). O estudo em questão fez parte de um Grupo de Trabalho ocorrido no encontro, que 

buscou reunir pesquisas cujas temáticas se enquadram em perspectivas críticas no campo da 

Psicologia Social do Trabalho. Nesta publicação, Castro (2015) aborda as transformações nas 

formas de trabalho e gestão na contemporaneidade, considerando o acirramento da contradição 

entre trabalho concreto e trabalho abstrato no capitalismo na nova ordem social. Segundo o 

autor, nesse contexto “o trabalho abstrato (...) passa por uma desregulamentação, uma 

flexibilização e, por fim, é submetido à lógica das novas formas de gestão” (p. 263) – campo 

no qual a Psicologia é solicitada a trabalhar. Há, portanto, um esforço para colocar na pauta da 

Psicologia os problemas decorrentes da cisão fundamental que sustenta a alienação. Ao traçar 

um panorama histórico desses aspectos, o direito à propriedade aparece como uma das máximas 

que foram reafirmadas nos anos 1980 como estratégia econômica da nova ordem social que 

consolidou no período: 

Em 1989, economistas americanos formularam dez princípios para retomar o 

crescimento dos países da América Latina a partir de um modelo mais aberto e 

liberalizado (...): disciplina monetária, reorientação das despesas públicas, 

reforma fiscal, liberalização financeira, adoção de uma taxa de câmbio única e 

competitiva, liberalização das trocas econômicas, eliminação das barreiras 

alfandegárias ao investimento do capital estrangeiro, privatização das empresas 

públicas, desregulamentação no mercado para garantir a eliminação das barreiras 

de entrada e saída de capitais e segurança aos direitos de propriedade (Castro, 

2015, 262-263).  

 Para o autor, as citadas transformações implicaram na demanda pelo aperfeiçoamento 

das chamadas “ciências de gestão”, as quais se converterem em instrumentos de manutenção e 

garantia do estado de coisas existente na atualidade. Neste sentido, elas assumem, mais do que 

nunca, um papel de obstáculo às possibilidades de o trabalho ser reconhecido enquanto 

atividade construtora do indivíduo e do tecido social. O autor realiza, ainda, uma leitura mais 
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ampla da estrutura do capital para o campo da Psicologia e questiona o papel de suas práticas 

nesse contexto, contribuindo para uma autocrítica da disciplina: coloca em sua pauta questões 

que envolvem o direcionamento de suas ações, seu compromisso com a transformação ou com 

a manutenção da ordem social. 

O último texto deste eixo é uma dissertação de mestrado que aborda o compromisso 

social do psicólogo e como essa noção aparece principalmente em textos científicos. Essa 

concepção é encontrada vinculada a diversas temáticas e não possui uma definição unívoca. 

Segundo Amorim (2010), são privilegiados os significados “concernentes à compreensão da 

realidade social, à consideração das necessidades da maioria das pessoas, ou a uma atuação 

progressista” (p. 20). Na análise dos textos que apontam o compromisso relacionado a esse 

primeiro fator, as relações de propriedade no capitalismo são assinaladas como produtoras de 

desigualdade e mantenedoras da sociedade de classes. É nesse cenário que a ação do psicólogo 

“socialmente comprometido” é convocada. Ou seja, trata-se de “uma postura valorizada na 

atuação (...), mas como consequência das contradições da sociedade de classes, que determina 

as necessidades reais da população” (Dantas apud Amorim, 2010, p. 67). 

Em uma crítica convergente com a que é apresentada no presente estudo, Amorim 

(2010) afirma que, por trás da falta de consenso sobre a definição de compromisso social, está 

uma discussão pouco profunda na elaboração de um projeto político profissional. Para que esse 

projeto seja de fato transformador, rompendo com o tradicional movimento da Psicologia e 

questionando o modo de produção capitalista, a autora reconhece que é “imprescindível, 

portanto, que se tornem presentes as discussões sobre a divisão da sociedade em classes, 

fundada na propriedade privada” (p. 237); e, ainda, que se oriente no sentido do enfrentamento 

à questão social (não apenas às suas sequelas). 

 Amorim (2010) afirma que, embora o psicólogo não atue diretamente nas  

manifestações do capital que estruturam a sociedade,  o profissional pode, sim, ter uma ação 

progressista em prol de justiça e cidadania e “’desenvolver ações que promovam mudanças no 

formato de pensamento daqueles que estão no centro do embate’ (Martín-Baró, 1997) e que se 

articulem com as lutas mais amplas travadas no âmbito da sociedade civil” (Amorim, 2010, p. 

237). 

 

2.3. Eixo 3: A propriedade privada em análises de processos psicossociais  

  

 Este eixo reúne seis publicações (Lhullier, 2008; Cardoso, 2008; Santiago & Coelho, 

2007; Amorim & Belo, 2017; Nóbrega, 2015; Tomanik, Chaves Filho & Lucas, 2008) que 
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analisam processos sociais sob o enfoque da Psicologia em diferentes abordagens. As temáticas 

transitam entre representações sociais de transformações no cotidiano de comunidades até a 

percepção de populações em momentos de transição política, passando por reflexões sobre 

problemas de gênero que têm sua expressão na violência contra a mulher e na monogamia. São 

textos psicológicos que, em maior ou menor grau, trazem alguma noção de propriedade. 

Um deles (Lhullier, 2008) está presente no livro produzido a partir do já mencionado VI 

Encontro Regional-Sul da ABRAPSO, ocorrido em 1996 em Florianópolis (Zanella et al, 2008) 

e discorre sobre representações sociais de candidatos políticos. As diferenças que marcaram a 

preferência dos eleitores entre os dois candidatos que encabeçavam a disputa presidencial de 

1994 se associaram, principalmente, a “expectativas (justificadas ou não, positivas ou 

negativas) de alterações relativas ao direito de propriedade, especialmente da terra e da 

moradia” (Lhullier, 2008, p. 115). Estes seriam, portanto, problemas da sociedade com os quais 

os candidatos teriam que lidar e que causavam preocupações à população, determinando seu 

voto. A Psicologia é convocada a trabalhar com as representações que manifestam crenças e 

valores socialmente compartilhados, que fornecem elementos para reflexões acerca do 

cotidiano e da política. A propriedade privada é apenas descrita como um ponto para análise 

entre as opções dos eleitores, não sendo desenvolvida. Também não há um chamado para a 

Psicologia se posicionar em relação aos problemas fundados pela propriedade privada, apenas 

para apreender as representações que a evocam.  

O segundo e o terceiro textos desse eixo referem-se a capítulos de um livro organizado 

pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, composto por entrevistas com 

psicólogos que sofreram consequências do regime ditatorial militar brasileiro. Dessa forma, as 

menções à propriedade que serão aqui citadas foram localizadas na apresentação do livro (Reis, 

Ecker, Oliveira & Torres, 2014) e no depoimento de um dos entrevistados (Cornely, 2014). No 

primeiro, além da indicação do propósito do livro, há também a construção de um panorama de 

como se consolidou e desenvolveu o período militar no Brasil. No segundo, Cornely (2014) 

narra como se deu a organização de resistência estudantil na escola que frequentara no período.  

Tanto Reis et al (2014) como Cornely (2014) referem-se à categoria propriedade privada 

com o mesmo sentido: enquanto instituição que, assim como a família, foi considerada 

ameaçada pela esquerda comunista.  

As classes brasileiras economicamente privilegiadas, assustadas por verem 

ameaçados os seus excepcionais benefícios, reagem à crise desempenhando um 

papel decisivo na criação e implantação de uma forma autoritária de capitalismo 

de Estado: a Ditadura. É nesse contexto que se desenvolve um instrumento – A 
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Ideologia da Segurança Nacional. (...) com o intuito de preparar o terreno para o 

golpe (...), se desenvolve uma intensificação das campanhas que (...) 

apresentavam a esquerda comunista como uma ameaça à propriedade, às famílias 

e à nação brasileira (Reis et al, 2014, p. 14-15). 

(...) a gente tinha aula de Educação Moral e Cívica, que era dada por policiais 

ridiculamente obtusos e com a TFP, que era uma organização (...), se chamava 

Tradição, Família e Propriedade. Eles nos deram aula, mostravam mapas do 

mundo com o avanço do comunismo (Cornely, 2014, p. 225-226). 

Nesse sentido, a propriedade em ameaça apresentou-se como elemento que justificava 

mudanças nas medidas políticas e sustentava ações orientadas pelo autoritarismo e pela 

repressão. A intitulada “Tradição, Família e Propriedade” foi uma das organizações civis que 

se posicionou em defesa do golpe que se prosseguiu sob esta argumentação, conforme 

mencionado por Conely (2014). Com o desdobramento do caráter totalitário do regime, aqueles 

que se opunham ou questionavam essas máximas e medidas foram duramente perseguidos, o 

que reafirmava a defesa dos ideais conservadores (como a propriedade) enquanto justificativa 

para a violência.   

Outro trabalho (Cardoso, 2008), também presente no livro no livro organizado  a partir 

do VI Encontro Regional-Sul da ABRAPSO (Zanella et al, 2008), apresenta um estudo que 

aborda as diferentes formas de violência contra a mulher e traz a concepção de propriedade sob 

uma perspectiva jurídica, enquanto bem físico (o que, geralmente, está relacionado a imóveis e 

outras posses). Sendo o “dano à propriedade” uma das causas de sofrimento emocional num 

contexto conjugal, a categoria é citada para caracterizar esse tipo específico de violência. O 

texto apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre “a relação entre abuso físico e 

emocional” que “constatou que o último se caracteriza, principalmente, pelas ameaças de abuso, 

ridicularização, ciúmes, dano à propriedade e ofensas verbais” (p. 262). 

 Cardoso (2008) analisa entrevistas realizadas com mulheres que sofreram violência 

nesse contexto e elenca fatores que interferiram na permanência das mesmas na relação 

problemática, discorrendo sobre aspectos socioeconômicos e psicossociais. A forma como 

ocorre a socialização masculina é apontada como determinante originário para o delineamento 

desses fenômenos. A configuração da propriedade não é problematizada, apenas mencionada 

como algo que já estava pressuposto e sua ameaça se caracteriza como um instrumento de 

violência. Há uma tentativa de implicar a Psicologia Social na problemática de gênero, 

indicando como saída sua atuação via políticas públicas, uma vez que, para a autora, estas 

políticas apresentam um potencial de transformação cultural, psicossocial e econômico.  
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O artigo de Santiago e Coelho (2007), por sua vez, também aborda a temática da 

violência contra a mulher, principalmente o chamado “crime passional” - eufemismo para o 

feminicídio. Para tanto, o texto recorre a um panorama histórico dos arranjos familiares ao 

longo das civilizações humanas, assim como do tratamento dado a esses fenômenos no campo 

do direito. As autoras apresentam um levantamento da literatura sobre o assunto, no qual 

identificam a origem do patriarcado com os primeiros modelos sedentários de sociedade, fato 

que estaria estritamente vinculado à propriedade privada da terra:  

Nas sociedades matriarcais, as mulheres tinham alguns direitos políticos e o 

direito à propriedade (Osório, 2002). (...) Seu lugar predominou até a invenção do 

arado, quando o homem passou a dominar as atividades produtivas, disseminando 

a propriedade privada da terra e dos rebanhos (Santiago & Coelho, 2007, p. 5-6). 

Nesse modo de organização, o arranjo familiar monogâmico, diretamente relacionado 

ao modo de produção da vida, se constituiu progressivamente com base na propriedade privada 

de territórios e bens - nos quais a mulher passou a ser incluída -, cuja herança era transmitida 

aos filhos. As autoras recorrem a Engels para reafirmar que as origens da família monogâmica 

se relacionam com a propriedade privada, argumentando que aquela “não surgiu do amor 

sexual, porém do triunfo da propriedade individual” (p. 8). A garantia desse movimento se 

estabeleceu pela exigência de fidelidade feminina e reduziu os “costumes referentes à 

instituição familiar” à “ideia de uma transação ou troca” (Santiago & Coelho, 2007, p. 9).  

Embora a propriedade privada, citada enquanto marco histórico da família monogâmica, 

tenha se formalizado como tal no capitalismo, as autoras apontam que, no campo jurídico, a 

mulher já era considerada posse do marido desde os povos primitivos (como, por exemplo, no 

direito sumério da Mesopotâmia, em 2000 a.C.). Tal fato sinaliza que desde a Antiguidade já 

havia uma noção de propriedade que se articulava a um determinado modelo familiar pautado 

na dominação masculina, ainda que, tanto a propriedade quanto as famílias se apresentassem 

sob configurações diferentes das expressas atualmente. Este caminho histórico é percorrido 

pelas autoras com o intuito de apontar o problema da compreensão da mulher enquanto bem 

material, principalmente no matrimônio. Sendo a mulher concebida como posse do homem, a 

possibilidade de entrada de um “intruso” no casamento pela via do adultério se configura como 

ameaça à perda desse bem, o que justificaria a prática de violência caracterizada como “crime 

passional”. Santiago e Coelho (2007) afirmam que esse tipo de crime – cuja gênese se encontra 

na defesa da propriedade em sua relação com os problemas de gênero – foi amplamente 

legitimado, inclusive no campo jurídico.  
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Um ponto relevante do texto é o entendimento de que as determinações econômicas 

incidem sobre o modelo familiar, as relações de gênero e as diretrizes jurídicas de cada época. 

Também são destacadas as particularidades do contexto brasileiro no que se refere às violências 

decorrentes do entendimento da mulher enquanto posse, considerando o histórico de escravidão 

e colonização que delineou as relações de propriedade no Brasil. Entretanto, apesar dessa 

argumentação, as conclusões do artigo apresentam sugestões bastante problemáticas, uma vez 

que enquadram o feminicídio como um resultante de fatores subjetivos, tais como a irrupção de 

afetos diante de uma frustração. Ainda que reconheçam a constituição social de alguns desses 

afetos, apontam que o que culmina no ato de violência pode estar localizado em disfunções na 

esfera psíquica individual (Santiago & Coelho, 2007). Para esse fenômeno complexo são 

apontadas soluções generalistas: psicologia clínica, interdisciplinaridade nas políticas públicas 

e conhecimento da origem histórica do problema. Algumas dessas saídas são válidas, embora 

haja uma incoerência no sentido de psicologizar e oferecer um enquadre individualizante para 

um processo que é social e histórico – como vinha sendo tratado pelas autoras na maior parte 

do texto.  

Amorim e Belo (2017) também localizam na propriedade privada um elemento 

estruturante para o ideal familiar moderno de base patriarcal, que sustenta a desigualdade entre 

homens e mulheres. Os autores partem do referencial psicanalítico para problematizar em seu 

artigo exatamente o que parece um dado inquestionável da estrutura edípica proposta pela 

teoria: a monogamia. O artigo apresenta uma investigação realizada em algumas obras de Freud 

que indicam o posicionamento do autor acerca do tema, reconhecendo o fato de que, na ampla 

maioria das vezes, esse arranjo afetivo aparece como um pressuposto naturalizado. 

Além de análises da expressão do conceito enquanto pressuposto e suas possibilidades 

de contestação dentro da própria obra freudiana, também são identificadas passagens em que a 

monogamia é considerada um construto social, que serve aos mecanismos de recalcamento. 

Para essa argumentação, recorre-se ao diálogo com autores como Engels e sua análise acerca 

do surgimento simultâneo (e interdependente) da família monogâmica e da propriedade 

privada:  

Engels (1997/1884) aborda o tema do surgimento da família, localizando-o, 

historicamente, no mesmo momento do nascimento da noção de propriedade 

privada, sendo a monogamia fundamental para o exercício dos direitos de herança 

e hereditariedade. O autor ressalta que a família monogâmica foi a primeira forma 

que esta instituição assumiu, que se baseava em condições econômicas e não 

naturais (p. 209) 
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É construído um paralelo entre citações dos dois autores (Freud e Engels) que 

relacionam a monogamia à posse da mulher, de sua fidelidade ou virgindade, o que, no histórico 

do estabelecimento de uma estrutura patrilinear se equiparou também à transmissão dos direitos 

de herança (Amorim & Belo, 2017).  

Embora não concordem totalmente com a descrição apresentada por Engels acerca do 

surgimento do modelo monogâmico de família, as autoras discorrem sobre a necessidade de se 

considerar a constituição social e histórica dessa configuração. Há, neste texto, um importante 

movimento de implicação de um campo da Psicologia no combate à ideologização. Entretanto, 

não se problematiza, necessariamente, a propriedade, mas uma de suas consequências.  

O quinto trabalho deste eixo (Nóbrega, 2015) integra a já citada seleção de artigos sobre 

Psicologia Social do Trabalho apresentados no XVII Encontro Nacional da ABRAPSO 

(Coutinho et al, 2015) ocorrido em 2013 em Florianópolis. Trata-se de uma etnografia realizada 

em um coletivo de famílias assentadas, que optaram pela coletivização das terras, em 

contrapartida à propriedade privada de cada família. São discutidos os desdobramentos da 

coletivização na sociabilidade interna das famílias, colocando esta alternativa como uma 

estratégia de enfrentamento à racionalidade do capital (Nóbrega, 2015): 

Para Fernandes (1994), o capital se territorializa a partir da expropriação da terra 

e do uso dela enquanto mercadoria e, ao fazer isso, retira dos camponeses e povos 

tradicionais a possibilidade de seguirem vivendo conforme suas cosmologias. 

Quando ocorre a ocupação de um latifúndio pelos movimentos sociais 

camponeses, esse território do capital é transformado e ali se conforma outra 

sociabilidade (Nóbrega, 2015, p. 124). 

 

Também são analisadas diferentes percepções em relação à terra determinadas pelo 

lugar dos sujeitos nessa sociabilidade - aquele que tira dela seu sustento, o latifundiário, o turista 

etc. (Nóbrega, 2015). É ressaltada a necessidade de a Psicologia se implicar na questão agrária 

e é nessa perspectiva que ocorre a menção à propriedade, enquanto apropriação privada do 

território e deste enquanto meio de produção. Logo, a coletivização de terras é entendida pelo 

autor enquanto socialização, ainda que localizada, dos meios de produção. Já na perspectiva de 

um dos assentados entrevistados no estudo, a propriedade privada da terra é, ainda, 

compreendida como elemento constitutivo de sua identidade: 

Eu acho que a coletivização da terra é o maior exercício da coletividade porque 

é fácil você coletivizar um monte de coisa, agora quando você mexe na terra que 

é a principal coisa que me empodera como proprietário particular. Um camponês 

sem terra ele é um despatriado, né? Ele tá aqui hoje, amanhã ele é jogado pra 

ali. Quando eu tenho a minha a terra aqui, aí comadre, me tira se eu quiser! 
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Então, a propriedade privada da terra é a essência do camponês. Quando você 

abre mão disso, é uma porta aberta para várias outras aberturas. A coletivização 

da terra aqui foi um exercício grandioso das pessoas individualmente em função 

de uma proposta. (Diário de campo, 2013, p. 126; Nóbrega, 2015). 

 

 Embora a Psicologia seja implicada nas consequências advindas da propriedade privada, 

tanto sua problematização quanto as possíveis saídas apontadas são colocadas no âmbito 

particular/setorizado e sob o enfoque subjetivista das percepções individuais dos assentados. 

Por fim, entre as publicações do VI Encontro Regional-Sul da ABRAPSO ocorrido em 

1996 (Zanella et al, 2008), a análise de representações sociais também foi o método adotado 

por Tomanik, Chaves Filho e Lucas (2008). Em seu texto, discorrem sobre a relação entre 

produções simbólicas de comunidades de ocupação ribeirinha do Rio Paraná e estratégias de 

resistência frente à modernização e mercantilização do território ocupado. Para isto, foi 

realizada a descrição e análise das representações de pescadores sobre a natureza e si próprios. 

A noção de propriedade privada aparece na exposição dos autores enquanto elemento que 

atravessa tanto o processo de ocupação do território (fazendo da terra particular ou coletiva) 

quanto o de mercantilização do espaço pela agroindústria. Tomanik et al (2008, p. 245) afirmam 

que “A modernização se faz (...) à custa da exclusão da população entrevistada [na pesquisa]. 

O espaço se transforma em capital”. Todavia, reconhecem que, apesar de atingidos por seus 

danos, a apropriação privada da terra não é um fato questionado pela população ribeirinha: 

Além dos limites do seu grupo, entretanto, e por sua participação como membros 

de uma sociedade mais ampla, os entrevistados parecem compartilhar os valores 

ideológicos dominantes no espaço nacional. Assim, o respeito à propriedade 

privada, ao modo de produção dominante e às autoridades se mantém, mesmo que 

nem sempre acompanhado de concordância ou de crença em suas eficácias 

(Tomanik et al, 2008, p. 245). 

Por outro lado, o meio ambiente é percebido como um bem coletivo, ainda que esteja 

demarcado por propriedades particulares. A Psicologia é chamada, pelos autores, a 

compreender as representações dos sujeitos envolvidos nesse conjunto de conflitos juntamente 

com um grupo multidisciplinar de pesquisas ambientais. Há um reconhecimento de que os 

processos em curso no território são consequências de contradições estruturais mais amplas, 

todavia, novamente um enfoque subjetivista prevalece: são privilegiadas as impressões dos 

moradores do local, enquanto os conflitos advindos da totalidade social não são colocados com 

grande relevância nas investigações do estudo. 
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2.4. Eixo 4: A propriedade privada e a formação humana no capitalismo  

 

Este eixo, composto por cinco artigos, uma dissertação e um capítulo de livro (Asbahr, 

2005; Saviani, 2003; Ribeiro, 2016; Dala Santa & Baroni, 2014; Borges e Amaral, 2015; 

Froemming, 2014; Caniato e Rodrigues, 2012) reúne alguns debates sobre reflexos da dinâmica 

do capital na formação humana. Traz como principal ponto de partida a alienação e seus 

desdobramentos para a constituição da subjetividade e para o campo da educação. Neste 

sentido, apresenta contribuições para o debate aqui proposto provenientes da Psicologia, da 

Pedagogia ou do trânsito entre os dois campos. Os temas das publicações abarcam aspectos da 

alienação que se expressam na estruturação do ensino técnico no Brasil; desdobramentos da 

alienação no nível de consciência (cisão entre sentido e significado) do trabalhador docente; 

fundamentos da desigualdade e da competitividade enquanto causas de sofrimento psíquico; e  

modos de enfrentamento à ideologia e às consequências da propriedade privada na educação e 

no cotidiano.  

Asbahr (2005) se fundamenta na Psicologia histórico-cultural e na Pedagogia histórico-

crítica, resgatando as raízes marxistas dessas teorias, para discutir a lacuna existente entre 

significado social e sentido pessoal da atividade humana. Essa separação, segundo a autora, se 

origina na cisão entre trabalho intelectual e manual: 

Na sociedade de classes, que se caracteriza pela propriedade privada dos meios de 

produção e pela separação entre trabalho manual e intelectual, a consciência 

humana sofre uma transformação radical: significações e sentidos não apenas 

deixam de ser coincidentes, como se tornam contraditórios. Para o trabalhador, 

embora o significado social de seu trabalho seja produzir determinados produtos, 

o sentido de trabalhar é outro, é obter um salário porque só assim pode sobreviver. 

Leontiev (1978, 1983) chama de alienação a esta contraposição entre significado 

e sentido (p. 112). 

Assim, no movimento dialético entre consciência e atividade há a reposição de um 

processo alienante. O significado com que a atividade se apresenta para os indivíduos se 

constitui como apartado daquilo que é produzido pela humanidade, ou seja, o significado social 

da atividade é desconhecido pelos indivíduos ou aparenta ser exterior - não lhes pertence. No 

nível da consciência, essa dinâmica pode “produzir grandes sofrimentos psíquicos e, no limite, 

o adoecimento psicológico” (Asbahr, 2005, p. 112). Por outro lado, a percepção dessa cisão 

pode levar a um reconhecimento das relações de exploração e impulsionar a luta pela superação 

da propriedade privada. Com esse intuito, a autora se empenha em refletir sobre a contradição 

entre sentido e significado nos contornos do trabalho docente, problematizando suas 
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consequências e indicando a formação continuada e o engajamento na construção de projetos 

político-pedagógicos como estratégias para a integração entre consciência e atividade. Embora 

coloque essas vias de ação como fomentadoras de uma tomada de consciência sobre as relações 

de trabalho e do papel da atividade pedagógica como mediadora da cultura, a autora reconhece 

que apenas com a superação da propriedade privada é possível vislumbrar uma nova 

estruturação da consciência e das atividades humanas como um todo (Asbahr, 2005). 

Outra alternativa à superação da dicotomia entre trabalho intelectual e manual inscrita 

no campo da Educação é defendida por Saviani (2003). Trata-se da perspectiva da politecnia, a 

qual se orienta para uma proposta de formação multilateral, isto é, que busque transcender o 

pressuposto tecnicista que cinde o ensino em dois âmbitos: o profissional (voltado à produção 

de mão-de-obra) e o científico-intelectual.  

A partir do entendimento de que na sociedade capitalista o trabalho é expropriado dos 

trabalhadores, o autor afirma que esse processo também ocorre na esfera do conhecimento. Se 

na dinâmica taylorista, por exemplo, o fenômeno da separação entre trabalho manual e 

intelectual se tornou explícito, com o desenvolvimento da tecnificação ele se reitera. “O 

conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio de produção” (Saviani, 

2003, p. 137) e, como tal, é expropriado daqueles que são de fato os produtores. Todavia, esse 

processo resguarda uma contradição fundamental que é, também, sua brecha: um tanto do 

conhecimento do processo de produção é necessário e, cada vez mais, exigido dos 

trabalhadores, mas sua realização esbarra na cisão fundante do capitalismo. O autor o descreve 

no trecho abaixo: 

O desenvolvimento material põe novas exigências no que se refere aos processos 

formativos, em geral, e à qualificação da força de trabalho, especificamente (...). 

Mas a realização plena dessas exigências esbarra nos limites postos pelas relações 

de produção baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Sendo o 

saber um meio de produção, sua apropriação pelos trabalhadores contraria a lógica 

do capital segundo a qual os meios de produção são privativos dos capitalistas, da 

burguesia, do empresariado, cabendo ao trabalhador a propriedade apenas de sua 

própria força de trabalho. Por outro lado, se os trabalhadores não possuem algum 

tipo de saber, eles não podem produzir. Eis a contradição (Saviani, 2003, p. 149). 

Ao propor essa reflexão neste e em outros momentos do texto, o autor aponta a 

propriedade privada como sustentação e fundamento do modo de produção capitalista e sinaliza 

seus desdobramentos no campo da Educação. Coloca a necessidade de superação dessa 

contradição para uma formação humana que busque um desenvolvimento integral dos 



55  

 

indivíduos. Tal realização passaria pela compreensão e apropriação dos princípios que regem a 

produção da vida material por parte daqueles que produzem – ou seja, a superação da alienação. 

Essa proposta de formação, denominada politecnia, contribuiria para a tomada de consciência 

dos elementos que envolvem o processo de autoconstituição histórica e genérica.  

O autor destaca também a necessária distinção entre formação multilateral e formação 

interdisciplinar. Segundo Saviani (2003), o postulado da interdisciplinaridade parte da 

fragmentação das disciplinas decorrente da própria fragmentação do trabalho e é nesse contexto 

em que menciona a Psicologia, ao lado de tantas outras disciplinas que, em uma perspectiva 

“interdisciplinar”, não são apresentadas de maneira integrada ou inter-relacionadas, mas apenas 

justapostas.  

 Já Ribeiro (2016), por sua vez, apresenta em sua dissertação de mestrado um panorama 

histórico das políticas educacionais no Brasil para construir a trajetória do ensino técnico no 

recorte brasileiro. A partir disso, também problematiza o formato de educação tecnicista que 

vem se consolidando em consonância como o modelo neoliberal de sociedade, para questionar 

os direcionamentos do ensino da Psicologia nesse âmbito - especificamente na rede estadual de 

educação profissional do Rio de Janeiro.  

No primeiro momento do trabalho, em que reflete sobre a interface entre a formação da 

sociedade e os métodos de ensino, a autora recorre à noção de propriedade privada tanto para 

designar o que era de domínio dos senhores no período feudal (a propriedade dos servos e da 

terra) e a sua configuração no capitalismo, enquanto propriedade dos meios de produção 

(Ribeiro, 2016): 

As formas de trabalho vão se modificando, novos modos de produção são criados. 

Ao longo da história, passamos pelo modo de produção comunitário; asiático; 

antigo ou escravista; feudal, baseado no trabalho do servo sobre a terra, que é 

propriedade privada do senhor; e pelo modo de produção capitalista, baseado na 

apropriação privada pela classe burguesa dos meios de produção. Essas 

transformações vão mudando as formas de existência, os modos de vida e a 

maneira de nos educarmos (Ribeiro, 2016, p. 43). 

 Assim como em Saviani (2003), há um reconhecimento de que, no processo de trabalho 

no capitalismo, principalmente após a sistematização taylorista do conhecimento que envolve 

a produção, há uma separação entre trabalho manual e intelectual, que tem por consequência o 

fato de que “os benefícios (...) do aumento da produção e da produtividade não se estendem a 

todos os que trabalham, em função das restrições da propriedade privada dos meios de 
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produção” (Ribeiro, 2016, p. 45). A ciência se transforma também em um meio de produção 

nessa configuração da divisão do trabalho. Como alternativa de enfrentamento a essa situação, 

está a concepção de educação com base na politecnia e na formação omnilateral, que “parte[m] 

do pressuposto de que não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual puro” 

(Ribeiro, 2016, p. 45).  

 A menção à propriedade também ocorre num segundo momento, quando a autora 

analisa os processos de disciplinarização que ocorrem no âmbito escolar. Ribeiro (2016) 

localiza e critica a entrada da Psicologia na escola enquanto instrumento de disciplina, 

normatização e produção de “capital humano9” para pensar novas formas de inserção da 

profissão na escola técnica. Para essa discussão, recorre ao conceito foucaultiano de poder. 

Nesse âmbito apresenta alguns postulados da “visão corrente” sobre poder criticados por 

Foucault e que são elencados por Deleuze: dentre esses pressupostos está a propriedade, ou 

seja, a noção de que “o poder não pode ser concebido como uma coisa passível de ser 

(des)apropriada” (Ribeiro, 2016, p. 73). 

Em uma abordagem mais ampla e teórica, o terceiro artigo (Dala Santa & Baroni, 2014) 

deste eixo faz um movimento similar ao primeiro, identificando proximidades entre os 

conceitos marxistas e os pressupostos da pedagogia histórico-crítica (especialmente aqueles 

oriundos do pensamento vigotskiano). O trabalho constrói uma argumentação em favor da 

preservação das referências marxistas como bases da teoria de Vigotski, principalmente para 

que se evidencie a perspectiva de que as transformações na constituição humana ocorrem no 

nível histórico, social e concreto. 

 É destacada a centralidade da Educação para o processo de formação (e transformação) 

humana, através de uma defesa do uso das perspectivas vigotskiana e marxista no processo 

educativo para se enfrentar a alienação. A Educação é caracterizada, portanto, como um lugar 

em que estão refletidas as contradições do capitalismo, mas que é, também, um espaço 

estratégico para a superação da 

divisão entre pensamento e ação, entre trabalho físico e intelectual, separados 

durante o processo de desenvolvimento capitalista, e que hoje se mostra na 

 
9 Para a autora (Ribeiro, 2016), o conceito de capital humano relaciona a formação pela via da educação com o 

desenvolvimento econômico, de modo a atribuir valor de mercado a um determinado conjunto de capacidades e 

habilidades humanas que seriam desenvolvidas no processo formativo. Recorrendo a Frigotto (2006), ela afirma 

que essa concepção encobre as contradições que envolvem o processo capitalista de produção - como, por exemplo, 

a propriedade privada dos meios de produção – e coloca o déficit educacional como origem das desigualdades. 
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tendência educacional de enfatizar a preparação para o mercado de trabalho em 

detrimento da formação plena do ser humano (Dala Santa & Baroni, 2014, p. 14). 

 

A noção de propriedade é compreendida no sentido marxista, como aquilo que funda a 

luta de classes e que será superada em outro modelo de sociedade: 

Segundo Marx, o capitalismo, através das próprias contradições, geradas no seio 

da sua organização, inevitavelmente viria a ruir, dando lugar a um estágio 

intermediário, a “ditadura do proletariado”, posteriormente substituída pelo 

comunismo, em cuja organização não haveria classes sociais e nem Estado, sendo 

abolida a propriedade privada dos meios de produção (Dala Santa & Baroni, 2014, 

p. 5). 

O quarto texto deste eixo (Borges & Amaral, 2015) trata da desigualdade social como 

causa de sofrimento psíquico na atualidade, e que, por essa razão, pode ser diretamente 

relacionada com demandas que chegam ao psicólogo. Segundo os autores, esse fenômeno social 

se agravou com o capitalismo, é sustentado pela propriedade privada e, muitas vezes, tem suas 

dimensões materiais e simbólicas ignoradas pelas teorias psicológicas que desconsideram a 

dialética entre individual e coletivo. Borges e Amaral (2015) entendem que as teorias 

psicológicas universalizam experiências desiguais, concebendo, por exemplo, o 

desenvolvimento humano a partir do padrão das elites brancas, desconsiderando a privação do 

acesso a bens culturais sofrida pelos demais extratos sociais. 

Nesse sentido, é apresentada uma revisão bibliográfica acerca da desigualdade, 

apontando alguns de seus desdobramentos em relação a temas que tangenciam a Psicologia: as 

percepções do sujeito acerca do mundo e de si mesmo; os impactos da desigualdade sobre 

indicativos de escolaridade e de saúde; criminalidade e violência; preconceito em relação à 

diversidade; entre outros. Também é apresentada uma teoria sobre as bases históricas da 

desigualdade, remetendo-a, de forma específica, à formação colonial e escravocrata brasileira 

e, numa esfera mais ampla, às origens da propriedade privada. Ainda segundo os autores, a 

propriedade nessas formas se fundou no momento em que houve o primeiro cercamento de 

terras, posteriormente legitimado enquanto destino divino na Idade Média, seguido de sua 

naturalização enquanto direito social, como pode ser observado nos trechos abaixo (Borges & 

Amaral, 2015): 

A ideia de propriedade privada nasceu através de um processo longo, não se 

formou de repente no espírito humano. Sua origem está vinculada ao fato, de um 

primeiro homem tendo cercado um terreno, proclamou “isto é meu!”, e encontrou 

pessoas bastante simples para acreditar e aceitar, na Idade Média os nobres e os 

senhores feudais proprietários de terras dispunham de servos que lhes prestavam 
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obediência e serviço, uma série de obrigações e deveres, numa sociedade 

teocrática onde se vivia a ideia que as desigualdades sociais eram fruto da vontade 

divina (Borges & Amaral, 2015, p. 3). 

(...) historicamente os direitos básicos à vida, à liberdade individual, à justiça, à 

propriedade, e todos os direitos civis chegaram sendo erroneamente entendidos, 

como uma dádiva dada pela elite, e não foram compreendidos como direitos 

essenciais, e isto moldou a percepção que os indivíduos têm das contingências 

socioculturais. (Borges & Amaral, 2015, p. 11). 

Embora reconheça as consequências subjetivas da desigualdade e suas origens na 

propriedade, bem como a necessidade de inclusão desses assuntos na agenda da Psicologia, o 

texto atribui uma origem aparentemente espontânea para a propriedade, além de apresentar 

saídas contraditórias para a questão que analisa. Por um lado, reafirma a necessidade de se 

conhecer a realidade e o indivíduo como seu produto. Para tanto, é citada a importância de 

aproximação da Psicologia das classes populares e dos movimentos sociais, “para que se possa 

entender esta demanda e construir práticas efetivas na edificação de relações justas e 

igualitárias” (Borges & Amaral, 2015, p. 15). Por outro lado, refere-se à “resiliência” diante de 

situações-problema e ao “anseio” por igualdade como características naturais humanas que, 

diante desse contexto são frustradas, o que gera sofrimento. Dessa forma, apesar dos autores 

levantarem importantes pontos de discussão, há divergências nas perspectivas das quais lançam 

mão em suas reflexões. A princípio, apresentam análises e soluções que se alinham à uma 

compreensão social e histórica das problemáticas da Psicologia. Posteriormente, recorrem a 

uma concepção essencialista e a-histórica a respeito das características humanas. 

Já Caniato e Rodrigues (2012) propõem uma discussão sobre o imperativo da 

competição na contemporaneidade, identificando alguns elementos subjetivos e objetivos de 

sua sustentação. Dois marcos históricos importantes para se compreender as origens do 

fenômeno são pontuados pelas autoras para ressaltar o caráter social e concreto da competição, 

posto que esta é vivenciada como algo natural no cotidiano. Dentre os aspectos destacados são 

citados: a instituição da propriedade privada (localizada, nessa perspectiva, no século XV) e as 

Revoluções Industriais, nos séculos XVIII e XIX. 

O primeiro deles cria o signo do “tirar do outro”, visto que naturaliza a 

expropriação do trabalho alheio e privilegia o individual em detrimento do 

coletivo (da cooperação); e o segundo marco é a utilização da ciência para a 

legitimação e segregação entre os indivíduos. Ela passa a usar a competição como 

mola propulsora do desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, do 

distanciamento cada vez maior dos homens entre si (Caniato e Rodrigues (2012, 

p. 25). 
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A propriedade privada é, portanto, entendida como aquilo que dissociou o trabalhador 

dos meios de produção, desde a acumulação primitiva (Marx 1867/1968, citado por Caniato e 

Rodrigues, 2012). A “concorrência pela posse e usufruto de bens”, cerne da competição, só 

acontece porque existe uma produção que não é compartilhada. Sendo a desigualdade a 

consequência direta do capitalismo, a instauração de uma luta pela sobrevivência torna-se a 

principal solicitação dessa configuração – a princípio, somente entre classes e, posteriormente, 

com a instrumentalização da indústria pela ciência e pelas novas tecnologias, se instala também 

entre indivíduos. No contexto da acumulação flexível, a competição reforça-se enquanto via de 

exploração e enfraquecimento da organização de trabalhadores, favorecendo os donos dos 

meios de produção (Caniato & Rodrigues, 2012). 

Com base nos autores da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e lançando mão de 

conceitos marxistas, é construída uma argumentação que afirma que a naturalização da 

competição se baseia em uma falsa experiência do real, que leva à impressão de exterioridade 

do movimento societário. Essa experiência esvaziada leva a um empobrecimento da 

subjetividade; enquanto que a competição suscita mecanismos de paranoia (a percepção do 

outro como ameaça). É realizada uma crítica da Psicologia, principalmente em sua origem, 

quando serviu abertamente ao individualismo, à competição interindividual e ao controle social. 

As autoras afirmam que esta denúncia é necessária para o questionamento da racionalidade 

puramente técnica, a qual ignora a reflexão que permitiria à Psicologia conhecer suas bases e 

os ideários que sustentam suas práticas (Caniato & Rodrigues, 2012).  

O texto, portanto, destaca a propriedade como cerne de fenômenos que causam 

sofrimento na contemporaneidade, reconhecendo sua dimensão formativa e determinante da 

subjetividade. Como a Psicologia se propõe a lidar com esses processos, a disciplina é chamada 

a discutir sobre a formação econômica, bem como a refletir sobre os projetos políticos que 

embasam o saber que produz.  

O quinto texto desse eixo é mais um capítulo do livro que reúne depoimentos de 

psicólogos que viveram durante o período militar no Brasil, organizado pelo Conselho Regional 

de Psicologia do Rio Grande do Sul (CRP-RS, 2014). Um dos objetivos do compilado é propor 

uma reflexão acerca do "papel da profissão nas violências protagonizadas pelo Estado durante 

a Ditadura Civil-Militar” (CRP-RS, 2014, p. 6), seja por meio da instrumentalização ou da 

resistência. No capítulo em questão, um relato de experiência, Froemming (2014) faz uma breve 

retomada das medidas de repressão e narra as memórias do tempo em que integrou o movimento 

estudantil e se envolveu na luta pela refundação da União Nacional dos Estudantes, entidade 
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reprimida pelo regime. Segundo a psicóloga, naquele momento os integrantes do movimento 

estudantil, aliados a outros movimentos sociais, elaboravam programas de mudanças sociais 

gerais, mas também buscavam exercitar no cotidiano seus projetos e ideais. É nesse sentido que 

se inscreve a menção à propriedade em seu depoimento: a propriedade privada é elemento 

questionado principalmente pelos jovens de concepções progressistas, que se colocavam como 

resistência ao regime. A categoria aparece em seu sentido amplo, mas que se manifesta nas 

questões cotidianas, como, por exemplo, seu atravessamento nas relações amorosas e na 

coletivização de espaços.  

Nós também pensávamos já naquele momento, no presente, naquele tempo nós 

poderíamos também ir produzindo mudanças na forma de viver, de estabelecer 

relações amorosas e coisas que, às vezes, parecem bastante banais, mas nós 

imaginávamos: “poxa, tem tantas coisas que são da propriedade privada hoje e 

não precisavam ser”. Por exemplo, dia de chuva como hoje, guarda-chuvas nós 

só temos para perder e é um objeto incômodo para carregar quando para de 

chover. Em cada esquina poderia ter, ninguém teria interesse inclusive em levar 

um guarda-chuva, para de chover tu largas na esquina e segue caminhando, 

quando começa a chover tu pegas (...) (Froemming, 2014, p. 115). 

Aqui, portanto, a propriedade é entendida como posse individual de algo – que pode ser 

socializado -, mas também como elemento subjetivo, que delineia modos de viver. 

 

2.5 Análises  

 

Uma vez descritos os sentidos de propriedade apresentados em cada uma das 

publicações analisadas, são apresentados, nesta seção, alguns comentários e reflexões acerca de 

como a propriedade privada foi estudada na literatura encontrada. As análises consideram, 

principalmente, as contribuições dos textos para se pensar a implicação da Psicologia com a 

transformação social. Para isto, os sentidos encontrados serão problematizados à luz da 

concepção marxista que toma a propriedade privada como pilar do capitalismo, procurando 

apontar no que o conteúdo encontrado se aproxima ou se distancia daquela perspectiva. 

Eixo 1 – A propriedade privada no campo das políticas sociais 

 

O tratamento dado à propriedade pelos textos deste eixo transita entre a propriedade da 

terra (Leite & Dimenstein, 2013; Leite et al, 2013; Fernandes & Munhoz, 2013; Oliveira Jr. & 

Prado, 2013; Borges, 2013) e a propriedade privada enquanto elemento fundante de uma 

determinada concepção de família (Taborda & Bernardes, 2013). Em todas as perspectivas, 

referem-se a algo que exige a existência de políticas públicas, mas não necessariamente 
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explicitam a relação entre a dinâmica do capital e a decorrente necessidade das políticas 

públicas.   

Segundo Yamamoto (2010), as políticas sociais atuam nas sequelas da “questão social”, 

entendida como o conjunto de problemas advindos das contradições estruturantes do 

capitalismo manifestos na vida cotidiana. Esses problemas se tornaram pauta de reivindicações 

protagonizadas pela classe operária no século XIX, principalmente na Europa e, 

posteriormente, transformaram-se em focos de intervenção estatal setorizada. Entrelaçada a 

esse conjunto de problemas, principalmente em decorrência da apropriação desigual do 

território brasileiro, está a questão agrária, a qual abarca o conjunto de conflitos relacionados à 

apropriação e ao uso da terra.  

Ambas, “questão social” e questão agrária expressam problemas atrelados às 

contradições do capital hoje e suas consequências para o país, cujo cerne se encontra na 

propriedade privada. Por isso, são alvo das políticas sociais e da intervenção do psicólogo pela 

via institucional e/ou comunitária.   

Pode-se afirmar que os textos do eixo 1 afirmam a importância da inserção do psicólogo 

nas políticas sociais, mas cabe ressaltar uma contradição fundamental: trata-se de uma atuação 

nas sequelas do problema, uma vez que o espaço em que a atividade profissional ocorre só 

existe porque há exploração, desigualdade, estratificação da sociedade em classes, ou seja, 

porque há proprietários e não proprietários dos meios de produção. Isto não significa que os 

conflitos que se desdobram desse processo não devam ser alvo de intervenção, mas que uma 

crítica mais profunda da sociedade que os constitui é necessária (Yamamoto, 2007).  

A maior parte dos textos contidos no livro organizado por Leite e Dimenstein (2013) se 

propõem a este movimento, quando atrelam os problemas decorrentes da estruturação fundiária 

brasileira à capitalização desses espaços, reconhecendo a terra enquanto meio de produção que 

está em disputa. É apresentada também uma análise das expressões da propriedade no território 

brasileiro, principalmente no que se refere a seus rebatimentos sobre a subjetividade alienada 

dos trabalhadores do espaço rural. Todavia, não há um aprofundamento da conceitualização da 

categoria e seus desdobramentos. Um problema deste tipo de abordagem é a possibilidade de 

se vincular a superação dos problemas das questões referentes à terra no capitalismo somente à 

reforma agrária e não à superação do capital. Se a questão agrária guarda relações com o capital, 

pensar sua superação nesses contornos requer considerar a superação da propriedade privada 

em todas as suas dimensões. 
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 O texto de Borges (2013) remete à uma concepção mais ampla de propriedade privada. 

O autor reconhece a propriedade enquanto essência do capitalismo, porém coloca a comunidade 

à qual se designa a proposta de atenção à saúde que analisa – o povo cigano – como se estivesse 

à parte desta dinâmica que rege “o restante” da sociedade. É necessário destacar que, embora a 

história de marginalização do povo cigano anteceda o capital, hoje sua localização nas classes 

subalternas e necessitadas de políticas sociais é também fruto da apropriação desigual dos meios 

de produção. E mesmo que seus modos de vida se pautem na coletivização, o imperativo da 

sobrevivência integra-os às imposições do capital.  

Por fim, Taborda e Bernardes (2013) reconhecem na propriedade privada, 

principalmente no contexto neoliberal, as origens da necessidade das políticas sociais e a 

concepção de família por elas adotada. As autoras fazem o trabalho de trazer à Psicologia uma 

reflexão sobre a naturalização do familismo e compreendem alguns limites da atuação 

profissional nas políticas. Todavia, não implicam a disciplina num projeto político que vise 

superar esses impasses constituídos a partir da propriedade privada, embora elenquem 

questionamentos significativos à uma atuação crítica em Psicologia.  

Cabe ressaltar que, enquanto resultado de uma condição estrutural do capitalismo, a 

“questão social” só é superada se as bases desse modo de produção são transformadas, ou seja, 

se ocorrem transformações na forma como a vida é concretamente produzida. O exercício 

profissional da Psicologia frente às sequelas da “questão social” deve se realizar no sentido de 

também problematizar e buscar a superação das contradições que são fundamentos da 

necessidade de existência das políticas sociais. Considerando a impossibilidade de 

transformação da concreticidade social por uma única categoria ou disciplina, aliar-se a outros 

segmentos e promover uma crítica do capitalismo nesse contexto das políticas é essencial para 

compreender as implicações das transformações na esfera produtiva sobre as demandas que se 

colocam à Psicologia (Yamamoto, 2007). Aqui se inclui a necessidade de se discutir acerca da 

propriedade privada e sua superação, fato que acontece apenas de maneira parcial nos textos 

desse eixo. 

Eixo 2 – Propriedade privada e compromisso social 

 

Segundo Yamamoto (2007), a reflexão sobre o compromisso social do psicólogo abarca 

desde as críticas ao elitismo da profissão à época da regulamentação da profissão no Brasil até 

o questionamento das abordagens tradicionais da Psicologia que privilegiam o enfoque no 

indivíduo em detrimento dos determinantes sociais e históricos da conduta. Parte das soluções 
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elencadas para estes problemas que caracterizavam a função social do psicólogo apontavam 

para a inserção deste profissional nos segmentos do bem-estar social e do setor público 

(Yamamoto, 2007), fato que ocorreu de maneira mais significativa nas últimas décadas, 

colocando o psicólogo em atuação direta no trato das sequelas da “questão social”. Porém, a 

questão do compromisso social não se restringe à abrangência das práticas psicológicas que 

alcançam as classes subalternas. Bock (1999) afirma que uma atuação socialmente 

comprometida requer a identificação dos horizontes da Psicologia: se esta tem caminhado para 

transformação das condições de vida ou para sua manutenção. 

Nessa perspectiva, compreende-se que uma abordagem crítica do que determina essas 

condições de vida na sociedade atual - como, por exemplo a propriedade privada – é necessária 

para pensar suas possibilidades de transformação, o que é realizado nas três publicações (Prado, 

2008; Castro, 2015; Amorim, 2010) analisadas nesse eixo. Embora Prado (2008) não 

desenvolva mais a fundo sua crítica à propriedade privada, de forma a vinculá-la a uma crítica 

do capitalismo, aponta para um problema de sua forma atual: o fato de que o que é considerado 

propriedade não é determinado por seu uso (como, por exemplo, o caso da propriedade 

fundiária), e sim como meio de produção do qual é extraído valor. Já Castro (2015) e Amorim 

(2010) compreendem a propriedade enquanto elemento fundante do capitalismo, entendendo 

que esta reflexão precisa ser melhor elucidada pela Psicologia.  

Os três textos (Prado, 2008; Castro, 2015; Amorim, 2010) desenvolvem uma autocrítica 

da Psicologia e colocam em sua pauta a necessidade de se considerar criticamente a propriedade 

privada nos contornos que esta assume atualmente. Contudo, Amorim (2010) avança nessa 

crítica indicando que se faz imperativo indicar a natureza e a orientação da crítica para a 

elaboração de um projeto ético-político para a profissão. Só a inserção da Psicologia em 

determinados espaços que permitem reconhecer as contradições sociais não garante uma 

postura comprometida com a transformação. A falta de horizontes e diretrizes permite ainda 

que exista o seu reverso: práticas psicológicas que assumem um papel mantenedor e ideológico 

diante do estado atual de coisas, ainda que estejam situadas em novos contextos. Nesse sentido, 

só a construção de um projeto científico e profissional anticapitalista pode ser, de fato, 

comprometida com a transformação. Para tanto, é necessário nomeá-lo como saída para as 

críticas apresentadas. Do contrário, a postura de “compromisso social” requerida implica 

apenas na atenuação das sequelas da “questão social”, sem que seja questionada sua origem ou 

sem que suas bases materiais sejam superadas. 
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Eixo 3 - A propriedade privada em análises de processos psicossociais 

 

Embora Lhullier (2008), Reis et al (2014) e Cornely (2014) apontem a propriedade 

privada enquanto aspecto que aparece em situação de ameaça em períodos de acirramento da 

conjuntura política, a menção à categoria aparece em seus textos de forma superficial. É 

possível inferir que se trata da propriedade privada, mas o conceito não é desenvolvido ou 

caracterizado, apenas mencionado. Também não há uma implicação da Psicologia com o tema 

para além de sua descrição ou consideração na análise de processos psicossociais mais amplos.  

O mesmo acontece com Tomanik et al (2008), ao mencionar a naturalização da 

propriedade enquanto um dos valores compartilhados pela população ribeirinha, embora a 

própria existência da apropriação privada da terra e os processos de mercantilização sejam 

devastadores para essas comunidades. Apesar de sinalizar essa contradição, os autores colocam 

como função do psicólogo-pesquisador nesse contexto uma apreensão da produção simbólica e 

dos sujeitos daquele espaço, ou seja: é reconhecido o fato de que as problemáticas com que o 

profissional se depara são atravessadas por questões mais amplas derivadas do capital, mas não 

é afirmada uma necessidade de que ele se posicione em relação a essas questões.  

Nóbrega (2015), por sua vez, apresenta a propriedade enquanto meio de produção e 

reprodução da vida do camponês - a qual se torna também sua essência - e aponta a necessidade 

da Psicologia se implicar em relação à questão agrária. Todavia, o tipo de experiência relatada 

dentro do contexto de reprodução ampliada do capital possui limites e apontam para o seguinte 

questionamento: de que forma a Psicologia pode se envolver na luta pela superação do estado 

de coisas atual para além de um enfoque subjetivista ou setorizado?  

Amorim e Belo (2017), Santiago e Coelho (2007) e Cardoso apontam a propriedade 

privada enquanto elemento fundamental para a determinação das relações de desigualdade entre 

gêneros, atribuindo à sua instituição uma mudança no formato das famílias e modos de 

relacionamento conjugal, bem como sua utilização enquanto meio de exercício da violência. 

Contudo, há divergências sobre a origem histórica da propriedade nesse formato e seu 

entrelaçamento com o capitalismo. Portanto, embora os textos sejam críticos das questões de 

gênero, não são necessariamente críticos ao capital.  

As três publicações (Amorim & Belo, 2017; Santiago & Coelho, 2007 e Cardoso, 2008) 

implicam a Psicologia na lida com as consequências da propriedade privada, em alguma 

medida. Em um caso, isto se dá de maneira individualizante (Santiago & Coelho, 2007), em 
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outro, a partir de uma abordagem específica – a psicanálise (Amorim & Belo, 2017). Todavia, 

há uma questão fundamental que atravessa estes e os demais textos do eixo: não é desenvolvida 

necessariamente uma crítica sobre a propriedade privada atrelada à necessidade de sua 

superação enquanto um dos imperativos de um projeto ético-político para a Psicologia. O que 

se apresenta é apenas a compreensão de alguns dos efeitos da propriedade nos processos sociais 

analisados que receberam um enfoque psi. 

 

Eixo 4 – A propriedade privada e a formação humana no capitalismo 

 

Há nos sentidos atribuídos por esse eixo uma reflexão sobre a propriedade, considerando 

que sua forma privada no capitalismo determina a formação humana, limitando o conhecimento 

da produção material da vida, a produção de sentido sobre a atividade e o desenvolvimento da 

subjetividade. A maioria dos textos (Asbahr, 2005; Saviani, 2003; Ribeiro, 2016; Dala Santa & 

Baroni, 2014; Caniato & Rodrigues, 2012) parte de uma concepção marxista de propriedade 

privada, que se coloca em relação de mútua determinação com a alienação, engendrando a 

separação entre trabalho intelectual e manual. Contudo, algumas exceções precisam ser 

destacadas.  

O depoimento de Froemming (2014) não necessariamente faz uma crítica ao 

capitalismo, embora aponte como o seu fundamento – a propriedade privada – se manifesta nas 

relações cotidianas e, caso superado, a maior parte das pessoas poderiam desfrutar de bens 

comuns. A implicação da Psicologia nas contradições da totalidade social também é bem tímida 

nesta publicação, a menos que seja considerado o propósito geral do livro em que ela se insere.  

A noção de propriedade foucaultiana apresentada por Ribeiro (2016) também não está 

necessariamente vinculada àquela que é alicerce do capitalismo, mas promove uma crítica que 

pretende desnaturalizar formas de compreender o poder – independentemente do modo de 

produção em que se insere. Todavia, a autora também desenvolve o conceito de propriedade 

em uma perspectiva marxista em seu texto.  

Já Borges e Amaral (2015) reconhecem a propriedade privada enquanto elemento 

problemático da realidade que determina desigualdades, porém os autores apresentam sua 

origem a partir de uma noção controversa e espontaneísta: tendem a construir uma impressão 

de que as relações com base na propriedade privada se deram de forma pacífica e natural, apesar 

de reconhecerem as mazelas que dela decorreram.  
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Todos os textos tratam de temas que interessam (ou deveriam interessar) a Psicologia e 

compartilham perspectivas teóricas comuns no campo, contudo nem todos os textos são 

psicológicos (Saviani, 2003; Dala Santa & Baroni, 2014), o que nos impede de afirmar que 

implicam a profissão nas problemáticas tratadas. Todavia, os textos de Caniato e Rodrigues 

(2012), Asbahr (2005), Ribeiro (2016) e Borges e Amaral (2015) fazem este trabalho de forma 

explícita, colocando a necessidade de a disciplina considerar os determinantes sociais para a 

compreensão de seus objetos. Entretanto, Borges e Amaral (2015), apesar de fazê-lo, apontam 

para soluções que tomam as características humanas como a-históricas, as quais vão na 

contramão da crítica que fazem aos condicionantes sociais do sofrimento psíquico.  

Considerando que, para a perspectiva marxista acerca da formação humana, da 

totalidade deriva tanto o meio concreto para a existência dos indivíduos quanto sua própria 

essência consciente e ativa, pode-se afirmar que considerar os aspectos objetivos da sociedade 

contemporânea e a forma como a vida é nela produzida é também apreender o modo como os 

indivíduos se forjam nesse contexto. Portanto, estudar a objetividade é compreender se as 

potencialidades humanas possibilitadas concreta e historicamente têm encontrado ou não 

condições de se desenvolverem. Desse modo, considerar a dimensão da propriedade privada 

enquanto determinante (e limitante) da formação humana é fundamental (Teixeira, 1999).  

Nesse sentido, os trabalhos que compõem este eixo convergem com uma perspectiva 

crítica sobre a formação humana, uma vez que levam em conta seus aspectos sociais 

determinados pela forma histórica da propriedade – categoria que precisa ser problematizada, 

desnaturalizada e superada para se promover a ampliação das possibilidades humanas, o que 

deveria ser assunto caro à Psicologia.  

 

2.6 Síntese 

 

 Alguns apontamentos podem ser realizados a partir dos textos analisados neste 

levantamento. Mas, primeiramente, é necessário fazer algumas ressalvas. Como afirmado 

anteriormente, os resultados aqui apresentados não esgotam a discussão acerca da propriedade 

na Psicologia, uma vez que esta pesquisa não consiste em um levantamento exaustivo sobre o 

tema, tendo se restringido aos limites do conteúdo disponível online. Todavia, o pequeno 

volume de material encontrado neste recorte configura um indicativo sobre a (rara) presença de 

uma postura crítica ao capital que faça referência à propriedade no âmbito da disciplina. Pode-



67  

 

se afirmar que, se há abertamente essa crítica, ela não é amplamente veiculada ou não se 

encontra em fácil acesso.  

 Outra consideração possível de ser assinalada a partir da exploração do material 

encontrado é o fato de que, embora restrita, a presente análise permitiu identificar em uma visão 

geral as principais áreas onde a menção à propriedade ocorreu. A divisão dos eixos por 

temáticas ou áreas de concentração foi realizada, a princípio, pela impossibilidade de se agrupar 

as publicações por sentidos comuns dados à propriedade, posto que estes sentidos foram 

utilizados em referência a questões muito diversas. Entretanto, o agrupamento por temáticas 

revelou um dado significativo: se existe no campo da Psicologia uma crítica, ainda que 

generalista, à propriedade privada, ela não é realizada por suas tendências tradicionais 

historicamente comprometidas com o individualismo e/ou com o ajustamento à lógica do 

capital. As publicações encontradas não se tratam de textos da Psicologia hegemônica, mas se 

inscrevem, principalmente, em tendências críticas ou alternativas à crise (por exemplo, 

Psicologia Comunitária, Psicologia Social Crítica, a Psicologia Sócio-histórica etc.).  

Uma das principais críticas encampadas pela Psicologia Crítica se direciona às correntes 

tradicionais da Psicologia que historicamente se alinharam aos interesses de classe da 

burguesia. Tanto porque produzem um saber que atende o modelo de indivíduo que emerge na 

sociedade burguesa, mas também pelo fato de a Psicologia, no período de sua 

institucionalização, ter se apresentado como um serviço que partia das classes mais abastadas 

e se direcionava também a um extrato elitista da população. Isto quer dizer que o psicólogo 

atuante nas perspectivas originais da disciplina, principalmente pela via autônoma, não se 

reconhecia enquanto classe trabalhadora (Yamamoto, 1987). Essa crítica pode ser retomada a 

partir dos resultados desse estudo. O fato de que a maioria das publicações que tratam de 

instâncias de atuação do psicólogo se referem a serviços em que o profissional é assalariado é, 

portanto, muito significativo. Tal fato indica que uma aproximação das contradições reais e 

concretas por sua inserção em políticas que atendem as classes mais exploradas pode tornar os 

profissionais mais atentos e críticos às mazelas do capital. Ou, ainda, que o fato de se 

configurarem como trabalhadores assalariados neste contexto os aproxima de uma perspectiva 

de unidade de classe ou categoria que pode ser potencialmente crítica à estrutura do capital.  

Todavia, apesar dessa potencialidade, pode-se concluir a partir do presente estudo que, 

além da problematização acerca da propriedade privada ser escassa no campo da Psicologia, 

quando ela ocorre é parcial. Seja por não aprofundar no desenvolvimento do conceito, por 

considerar a prática ou a pesquisa psicológica apenas em uma perspectiva subjetivista, seja por 
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reduzir a postura ético-política do psicólogo a uma atuação em sequelas isoladas da propriedade 

privada. Quando um posicionamento crítico se faz presente, aparece como indicação a 

necessidade de se considerar a propriedade privada como constitutiva dos problemas que se 

colocam para o psicólogo e para a formação humana. Mas as soluções apresentadas – quando 

apresentadas - são menos pela luta concreta aliada a forças organizadas da classe trabalhadora 

(como movimentos sociais, sindicatos e partidos), e mais pela atuação setorizada.  

No entanto, um fato evidente é que os desdobramentos da propriedade privada solicitam 

a ação do psicólogo nas mais distintas áreas: políticas públicas, ciências de gestão, ações na via 

do “compromisso social”, problemas decorrentes das questões de gênero, modelos e 

concepções de família, constituição de elementos da subjetividade, sofrimento psíquico na 

contemporaneidade, entre outros. Esse dado reitera a necessidade de se considerar as categorias 

sociais no campo da Psicologia uma vez que estas expressam aspectos que engendram seus 

campos de ação. 

A compreensão do conhecimento e do território enquanto elementos fundamentais para 

a produção da vida material que, sob a égide do capitalismo e da propriedade privada, são 

convertidos em forma de extração de mais-valor, é um dado que indica um importante passo no 

reconhecimento da lógica do capital nos espaços em que a Psicologia se insere. Sua menção é 

importante para um direcionamento da disciplina no sentido de se orientar para a compreensão 

da autoconstituição humana, o que, necessariamente, requer a identificação das bases sociais e 

genéricas que condicionam a existência de seu objeto.   

Por fim, outra conclusão importante decorrente deste estudo, ainda que tenha se 

manifestado de forma marginalizada, é a questão de que a propriedade privada é colocada em 

ameaça em momentos de transição política e acirramento da luta de classes. Este dado evidencia 

a imprescindibilidade da superação da propriedade para a superação do modo de produção 

capitalista, posto que sua possibilidade de ruir coloca em xeque toda a estrutura social e incorre 

na queda daqueles que são privilegiados neste sistema. Todavia, nos momentos em que tal 

debate apareceu, a Psicologia não foi chamada a se posicionar. 

Considerar as categorias sociais que incidem sobre a autoconstituição humana, em quais 

instâncias a propriedade se expressa, bem como a aliança a movimentos sociais e às forças 

organizadas da classe trabalhadora são alguns indícios do que poderia ser um projeto ético-

político para a Psicologia que seja verdadeiramente crítico à sociedade do capital. Todavia, 
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esses posicionamentos ainda se encontram bastante dispersos na disciplina, ao menos na 

literatura que se teve acesso nesse estudo.  
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3. Capítulo 2 - Contribuições marxistas para uma análise da propriedade privada e 

suas tendências históricas 

 

3.1. Introdução 

 

 Neste capítulo são apresentados pressupostos teóricos marxistas acerca da propriedade, 

principalmente a partir da consideração da alienação como fenômeno que se realiza a partir da 

instauração da propriedade em sua forma privada e condiciona-a, em relação de reciprocidade. 

Em um segundo momento é realizada uma descrição da evolução histórica da propriedade, 

perpassando por sua caracterização nos diferentes modos de produção, quais são: comunismo 

primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. São ressaltados os processos históricos de 

expropriação que implicaram na transição de um modo de organização da produção a outro, até 

que se chegasse na configuração assumida pela sociedade burguesa. Destaca-se, também, o 

surgimento do Estado e das relações patriarcais como consequências diretas da existência da 

propriedade que se converteram em instrumentos pelos quais se realiza sua perpetuação.  

 

3.2. Propriedade privada e trabalho alienado 

 

O movimento real da propriedade pode ser apreendido a partir de sua base necessária: o 

trabalho alienado; ou, em outras palavras, por meio entendimento da relação histórica entre o 

trabalhador e sua própria produção que culminou em uma forma específica do trabalho 

sustentada pela propriedade (Marx, 2015). As diferentes fases e formas de divisão do trabalho 

correspondem a diferentes níveis de desenvolvimento das forças produtivas exigido pelas 

necessidades humanas, as quais foram organizadas em diferentes modos de produção, sobre 

diferentes formas assumidas pela propriedade (Marx & Engels, 2007). 

Na configuração mais complexa em que se encontra a divisão social do trabalho – o 

modo de produção capitalista – o produto objetivado do trabalho não pertence ao trabalhador, 

mas aparece como uma existência exterior, autônoma, cujos fins e processos futuros ele 

desconhece. Assim também acontece com a atividade de seu trabalho, na medida em que a força 

de trabalho se converte em mercadoria e torna-se passível de ser apropriada por outrem. Se o 

trabalho é a forma pela qual o ser humano se apropria do mundo e o transforma para a satisfação 

de suas necessidades – criando, assim, novas necessidades e novos meios para satisfazê-las – 

no contexto do capital em que o trabalho é alienado, essa apropriação torna-se, necessariamente, 
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apropriação alienada, desapropriação. A alienação se apresenta como única forma de 

socialização possível, como única forma de “apropriação” do mundo e da produção humana 

(Marx, 2015), enquanto que o trabalho, essência ontológica humana, passa a subsistir somente 

“sob o pressuposto dessa fragmentação” (Marx & Engels, 2007, p. 72). 

Nesse sentido, em sua essência, a propriedade privada se constitui e se mantém, 

necessariamente, pela violação da propriedade (Engels, 2018). Tanto porque sua existência 

assegura que aquilo que é produzido pela humanidade seja apropriado apenas por uma pequena 

parcela de pessoas, tendo por consequência o carecimento da maioria, quanto porque ela 

significa a possibilidade de dispor da força de trabalho alheia. Especificamente no capitalismo, 

a existência da propriedade significa que os meios pelos quais o trabalho se realiza pertencem 

a outros indivíduos que não os responsáveis diretos pela produção (Marx, 2015). 

Precisamente porque os instrumentos, os produtos e a própria atividade do trabalho 

pertencem a um outro que não o trabalhador, a alienação também se processa entre os próprios 

indivíduos: o trabalho é submetido a relações de dominação de uns sobre outros (Marx, 2015). 

Além disso, a transformação da força de trabalho em mercadoria e a crescente luta por 

acumulação individual em condições sociais marcadas pela exploração instauram uma 

competitividade que reitera a luta de todos contra todos. Mas, se por um lado, a divisão social 

do trabalho faz com que os seres humanos não se reconheçam entre si, por outro ela ainda 

conserva neles uma profunda dependência, que se estabelece tanto entre os próprios indivíduos, 

quanto destes para com a dinâmica do capital (Marx & Engels, 2007). Esse processo só se 

sustenta pela propriedade privada, uma vez que ela garante a forma de divisão do trabalho no 

capitalismo, expressa na cisão entre proprietários e não proprietários dos meios de produção 

(Marx, 2015).   

Os seres humanos, no mundo marcado pela propriedade privada e pelo trabalho 

alienado, são impossibilitados de se apropriarem do que a humanidade produziu historicamente, 

tanto pelos meios materiais, quanto pela via da consciência. Dessa forma, a existência da 

propriedade privada impede a realização de possibilidades que se colocam objetivamente para 

a humanidade em seu desenvolvimento. O que é atividade vital e a característica essencial do 

gênero humano (a atividade conscientemente ativa que se expressa e se desenvolve pelo 

trabalho) torna-se, na ordem da propriedade capitalista, um mero meio para a sobrevivência 

individual. Assim, a alienação se processa em uma escala ainda mais ampliada: como uma 

relação de exterioridade entre os indivíduos e a sua condição genérica.  
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A propriedade privada é: “por um lado, o produto do trabalho exteriorizado e, por outro, 

(...) o meio através do qual o trabalho se exterioriza, a realização dessa exteriorização” (Marx, 

2015, p. 317). Ela é o que permite que o trabalho se produza como trabalho alienado, como não 

pertencente ao trabalhador e é o que possibilita que um ser humano disponha da força de 

trabalho de outro (Marx & Engels, 2007). Por outro lado, é também a consequência necessária 

do trabalho alienado, essa forma específica de divisão do trabalho que se constituiu 

historicamente em consequência de certo grau de desenvolvimento das forças produtivas. Nessa 

perspectiva, ambas as categorias – trabalho alienado e propriedade privada – existem e se 

perpetuam em determinação e dependência recíprocas: “são expressões diversas de uma mesma 

relação” (Marx, 2015, p. 320). Ou ainda: “numa é dito com relação à própria atividade aquilo 

que, noutra, é dito com relação ao produto da atividade (Marx & Engels, 2007, p. 37). 

Segundo Marx (2015), da análise dessa relação, podem ser derivadas todas as demais 

categorias econômicas que envolvem a produção, principalmente no capitalismo. O autor 

pontua que mesmo a investigação singular de categorias que apreendem diferentes facetas do 

capital conduz à relação básica entre trabalho alienado e propriedade privada, pois as demais 

categorias são apenas uma “expressão (...) desenvolvida dessas primeiras bases” (p. 319). 

Mesmo em formas de organização da sociedade anteriores ao capital, a análise da propriedade 

se faz relevante, uma vez que sua instauração histórica constituiu o gérmen de instituições 

determinantes à socialização e à organização humanas, como o Estado, o patriarcado e mesmo 

as possibilidades de formação e desenvolvimento dos indivíduos (Engels, 2018; Marx & Engels 

2007). 

As grandes transformações nos modos de produção até hoje experimentados pela 

humanidade se realizaram a partir de revoluções contra um modelo de propriedade e em defesa 

de outro, os quais pressupõem gradações cada vez mais complexas da divisão social do trabalho 

(Engels, 2018). As mudanças históricas nos modos de produção e organização da vida humana 

ocorreram em decorrência do alcance de um grau tão elevado de desenvolvimento das forças 

produtivas em determinados momentos, que estas entraram em contradição com as relações 

sociais de produção existentes, expressas no acirramento das lutas de classes. Nesses processos, 

criaram-se as condições para o surgimento de revoluções ou transições que implicaram 

diferentes formatos assumidos pela propriedade e seus desdobramentos. 

A propriedade, portanto, tem uma história. É decorrente de transformações materiais 

históricas e não esteve sempre presente tal como se conhece na forma como os seres humanos 

organizam a vida, a sua atividade e o produto de seu trabalho. A retomada dessa reflexão de 
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modo a desnaturalizar a propriedade em sua forma privada e capitalista tem sua importância 

para se pensar as condições de emancipação humana. Esta pressupõe, necessariamente, a 

superação da propriedade privada e a instauração de novas relações de produção que sejam 

compatíveis com o nível de desenvolvimento das forças produtivas em que a humanidade se 

encontra atualmente.  

 

3.3. A historicidade da propriedade privada  

 

A propriedade foi tomada pelos economistas políticos liberais criticados por Marx como 

um pressuposto natural, como um fato dado e acabado. A existência real dessa categoria era 

reconhecida, porém tomada como ponto de partida, “pecado original”, a partir do qual se 

derivou a chamada acumulação primitiva. Para a economia política clássica, esse seria o 

processo que teria conduzido a sociedade à cisão natural entre proprietários e não proprietários 

e às demais divisões do trabalho que culminaram na divisão entre trabalho e capital. Toda a 

materialidade foi por eles explicada por meio de leis gerais e abstratas, que naturalizavam e 

justificavam a existência da propriedade e o estado de coisas do capital como uma consequência 

necessária e natural (Marx, 2015; Marx & Engels, 2007).  

 Nessa perspectiva, a ideia de acumulação pré-capitalista se apoiava no argumento 

ideológico de que “numa época muito remota, havia, por um lado, uma elite laboriosa, 

inteligente e sobretudo parcimoniosa, e, por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que 

tinham e ainda mais” (Marx, 2011, p. 959). Daí decorreria a pobreza de grande parte da 

população na modernidade, em contrapartida à concentração de capital nas mãos de poucos 

indivíduos. Marx (2011) e Engels (2018) criticaram essa compreensão pela incoerência 

explícita nela contida: desde a antiguidade até o estágio mais desenvolvido do capitalismo, as 

elites acumuladoras não concentram capital porque trabalham, mas porque expropriam os 

trabalhadores diretos - os reais produtores. A elite explora a força de trabalho de grande parte 

da população para seu enriquecimento. Logo, aquele argumento não era uma tentativa de defesa 

do direito à propriedade, mas, antes, do direito de expropriar. 

O processo histórico denominado “acumulação primitiva” nada mais é do que a história 

da expropriação nos primórdios do capitalismo. Trata-se da história da usurpação de terras, 

instrumentos e ofícios que aconteceu a partir do século XV nos países europeus, na qual foram 

expropriados, inclusive por meio do roubo, do assassinato e da rapinagem, os produtores diretos 
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de seus meios de produção. É o período referente à pré-história do capitalismo que, apoiado 

pela defesa da propriedade privada já existente e um grau de desenvolvimento das forças 

produtivas que possibilitava um acúmulo cada vez mais crescente de riqueza, culminou na 

conversão coagida da força de trabalho dos produtores diretos em mercadoria. A partir daí, 

surge uma classe que só pode sobreviver vendendo sua força de trabalho e outra que pode 

comprá-la.  

Mas, até que chegassem em suas formas capitalistas, a propriedade e a divisão social do 

trabalho passaram por diferentes mudanças históricas. O processo de acumulação primitiva do 

capital foi apenas o momento final da transição à forma mais complexa da propriedade privada. 

A seguir, serão descritos os antecedentes que possibilitaram a origem e as diversas expressões 

da propriedade privada na história nos momentos anteriores à transição ao capitalismo. 

 

3.4. Da propriedade comunal à propriedade privada capitalista 

 

O primeiro tipo de propriedade existente aparece no primeiro modo de produção que se 

conhece na história, cuja emergência partiu dos agrupamentos humanos espontâneos e 

consanguíneos. Esses grupos, derivados das comunidades gregárias que começaram a se 

organizar pelo trabalho, partilhavam de territórios comuns e eram eventualmente nômades, 

viviam da caça e do cultivo de pequenas hortas coletivas. Nessa época (aproximadamente entre 

5 e 2 mil anos a.C.) havia pouco domínio da humanidade sobre a natureza e a carência era 

generalizada: produzia-se tão somente e, com frequência, até menos que o necessário para a 

sobrevivência, visando apenas a satisfação de necessidades imediatas (Engels, 2018; Lessa, 

2012) 

A atividade dos membros da comunidade era comum e havia pouca diferenciação no 

que se refere à sua distribuição. A divisão do trabalho era limitada exclusivamente a 

determinantes biológicos, tais como sexo e idade (o que pode ser chamado, com ressalvas, de 

divisão natural do trabalho). Às mulheres, geralmente, cabiam as atividades domésticas, o 

cuidado da prole e a coleta de alimentos. Aos homens, a caça. Os produtos do trabalho eram 

partilhados igualmente, isto é, não havia propriedade privada de nenhum bem, os bens eram 

comuns a todos da tribo. O tipo de propriedade vigente era a propriedade comum da terra, a 
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propriedade comunal10. Essa forma de produção e reprodução da vida, denominada comunismo 

primitivo, existiu em diferentes partes do mundo, com variações, mas conservando alguns 

traços semelhantes que puderam ser identificados para sua caracterização (Engels, 2018; Lessa, 

2012). 

Na comunidade, os instrumentos e meios de produção eram naturais, rudimentares. A 

divisão do trabalho implicava em uma interdependência dos indivíduos entre si, e sua atividade, 

em uma sujeição daqueles à natureza. A própria propriedade aparece, portanto, como 

“dominação imediata e natural” (Marx & Engels, 2007, p. 51), fruto direto do trabalho 

coletivo11. Nesse momento ainda não havia diferença entre classes, nem necessidade de uma 

instância de regulação da vida como o Estado (Engels, 2018; Netto & Braz, 2006). 

Com o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, foi possível que a agricultura e a 

domesticação de animais em rebanhos se desenvolvessem, permitindo que o acesso a alimentos 

e matérias-primas para produtos de utilidade cotidiana fosse contínuo. Além da consolidação 

da fixação de grandes grupos em territórios, isso se traduzia em um salto qualitativo de maior 

importância para a história humana: a possibilidade de produzir bens para além do suprimento 

das necessidades imediatas. Em outras palavras, surgia o excedente econômico: “a diferença 

entre o que a sociedade produz e os custos dessa produção” (Baran & Sweezy apud Netto & 

Braz, 2006, p. 57).  

O aumento da produtividade decorrente do desenvolvimento das forças produtivas torna 

possível a acumulação dos produtos do trabalho. Esse fato tem algumas consequências 

significativas: a primeira é a ampliação da distribuição da divisão do trabalho, uma vez que, 

com o crescimento do volume de matérias-primas, o artesanato e outros ofícios se desenvolvem 

e diferenciam. A segunda é resultado da primeira e implica na produção de bens destinados à 

troca com outras tribos – o que dá origem às primeiras formas rudimentares de comércio, posto 

que as trocas até então eram realizadas apenas ocasionalmente (Engels, 2018; Netto & Braz, 

2006). 

 
10 Dessa forma histórica se derivou uma configuração da organização social que atribuía igualmente a todos da 

comunidade direitos e deveres em relação à propriedade (Engels, 2018). 
11 Segundo Engels (2018), as tribos primitivas “estavam muito longe ainda do domínio da natureza, embora dentro 

dos limites que esta lhes fixava, fossem donos de sua produção” (p. 124). Esta última característica é, para o autor, 

uma vantagem da produção no período da barbárie, que se perdeu com o advento da civilização e que as gerações 

futuras terão o dever de conquistar, tomando por base o amplo domínio da natureza que o homem já alcançou, 

bem como a possibilidade da livre associação entre os indivíduos. 
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Da possibilidade de acumulação se engendra a propriedade individual, a qual é a 

capacidade de se apropriar direta e individualmente do produto do trabalho. Essa é, nos dias 

atuais, uma ideia falsamente veiculada sobre a propriedade no capitalismo. A ideologia 

dominante afirma a máxima de que quanto mais se trabalha, mais se apropria. Porém, a 

propriedade individual só pode ser encontrada, de fato, no período histórico final da 

comunidade, em um momento em que a divisão do trabalho é quase espontânea e a 

interdependência é uma condição natural (Marx & Engels, 2007; Marx, 2011). 

Todavia, a consequência mais importante para a análise dos desdobramentos da 

propriedade a partir da possibilidade de acumulação é o surgimento da primeira divisão social 

do trabalho significativa: a exploração do trabalho humano. A produção de excedente 

possibilitou a apropriação do produto do trabalho alheio. A necessidade de se produzir mais 

para acumular mais impulsionou a efetivação da alternativa de se apropriar do trabalho alheio 

para que se aumentasse a produção e, logo, a acumulação. Disso decorreu a divisão da sociedade 

em duas classes – exploradores e explorados. Como consequência, houve também o aumento 

de guerras visando a conquista de territórios, o domínio de mais força de trabalho por meio da 

escravização de prisioneiros e a usurpação de riquezas pelo saque (Netto & Braz, 2006; Engels, 

2018). 

Introduziu-se, aos poucos, um elemento novo no seio da comunidade, que gestou a 

destruição da forma de organização social primitiva: a propriedade privada. Junto dela, 

aparecem o antagonismo entre classes e a busca incessante por riquezas12, que passam a 

determinar o curso da história. Segundo Marx (2007), a propriedade, mesmo “sendo 

inicialmente uma instituição feita pelos próprios homens, não tarda a imprimir à sociedade um 

rumo próprio” (p. 38). 

Com o crescimento da produção, ampliava-se também a complexidade e a variedade do 

trabalho com seus derivados. O artesanato se aperfeiçoa e se diversifica, transformando-se em 

um ofício cada vez mais apartado da agricultura. Esta atividade e seus produtos, agora 

destinados à circulação, passam a se concentrar em espaços diferentes dos ocupados pelos 

camponeses: surgem as cidades. Ocorre, assim, uma segunda divisão do trabalho, agora 

 
12 Tanto Engels (2018) quanto Marx (2011) afirmam que decadência da propriedade comunal e a ascensão da 

propriedade privada acontecem mediadas pelos valores mais inescrupulosos, como a avareza e o egoísmo 

decorrentes da busca por acumulação. Engels (2018) destaca que “a riqueza passa a ser valorizada e respeitada 

como bem supremo” (p. 119), a qual se encontra, a partir desse momento, no cerne das disputas históricas que 

arrastaram consigo processos de violência e exploração.  
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demarcada por uma diferenciação das funções entre cidade e campo. A esse respeito, Marx 

(2007) pontua que: 

A separação entre cidade e campo também pode ser apreendida como a separação 

entre capital e propriedade da terra, como o início de uma existência e de um 

desenvolvimento do capital independentes da propriedade da terra, o início de uma 

propriedade que tem como base apenas o trabalho e a troca (p. 52) 

O imperativo da apropriação individual e a possibilidade de parte do excedente 

econômico ser destinada à troca geraram, paralelamente à exploração de mais trabalhadores, 

um desenvolvimento cada vez mais rápido do comércio que, posteriormente, também se tornou 

um fator relevante para a conquista de territórios. Do comércio se desdobraram alguns efeitos 

significativos: o surgimento de uma classe intermediária, que não se ocupa da produção, mas 

obtém vantagens a partir dela – os comerciantes – e um fortalecimento das cidades enquanto 

conglomerados onde as grandes feiras comerciais aconteciam. Estas últimas também se 

tornaram lugares protegidos para as tribos (comunidades), em cujo entorno se construíam 

grandes muralhas para defesa diante de invasões e saques (Huberman, 1986; Engels, 2018; 

Netto & Braz, 2006). 

A divisão social do trabalho configurada a partir da possibilidade de acumulação do 

excedente marca todo o percurso da história humana que se desdobra posteriormente. A origem 

da propriedade lançou as bases para a fixação da atividade social diferenciada entre classes e, 

principalmente, para o fato de que a riqueza produzida pelos trabalhadores não pertencesse a 

eles, mas passasse a ser utilizada em sua exploração. Marx (2007) pontua que a “consolidação 

de nosso próprio produto num poder objetivo situado acima de nós, que foge ao nosso controle, 

que contraria nossas expectativas e aniquila nossas conjeturas, é um dos principais momentos 

no desenvolvimento histórico até aqui realizado” (p. 38). Reitera-se, portanto, a noção de que 

propriedade e alienação se determinam mutuamente desde o seu surgimento e, de suas 

diferentes formas históricas, se desdobraram também outros aspectos da organização social.  

As antigas instituições da comunidade, por exemplo, refletiam em sua estrutura a 

igualdade na apropriação dos produtos do trabalho, configurando-se como instâncias coletivas 

de decisão. Com a ascensão da propriedade privada, essas instâncias foram “pervertidas para 

justificar-se a aquisição de riquezas pelo roubo e pela violência” (Engels, 2018, p. 119). 

Da desigualdade e do antagonismo de classes, fez-se necessária a existência de uma 

instância reguladora da vida social que mediasse os novos conflitos de interesse existentes. 

Acerca desses conflitos, Marx (2007) pontua que: 
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com a divisão do trabalho, dá-se ao mesmo tempo a contradição 

entre o interesse dos indivíduos ou das famílias singulares e o 

interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam 

mutuamente; e, sem dúvida, esse interesse coletivo não existe 

meramente na representação, como “interesse geral”, mas, antes, na 

realidade, como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais 

o trabalho está dividido (p. 37). 

 A nova instituição que mediaria esses interesses conflitantes é o Estado. Tendo seu 

início na escolha de representantes no interior das comunidades que passaram a ser eleitos por 

suas posses, o Estado gradualmente se consolidou como uma entidade que visava supostamente 

sintetizar os interesses da gerais, instituir e regular o modo de funcionamento da sociedade – 

que agora se situava sob a regência de novos elementos. Todavia, Marx (2007) pontua que, 

justamente porque os indivíduos mediados pela propriedade já apresentavam seus interesses 

particulares desconectados em relação aos interesses coletivos, que a suposta síntese dos 

interesses gerais proposta pelo Estado se constituiu, progressivamente, como algo estranho 

(alienado) aos indivíduos.  

 O Estado se funda, assim, sobre essa característica fundamental: enquanto uma instância 

pública, que rege e decide sobre a vida social, mas que se apresenta como algo acima dos 

indivíduos, como independente deles. Sobre esse aspecto se ergue uma segunda característica: 

a divergência de interesses torna necessário que o Estado faça uso de práticas de fiscalização e 

contenção embasando-se no argumento de manutenção do suposto “interesse geral”, o que faz 

também com que ele se constitua como uma força militar diferente do povo em armas (Marx & 

Engels, 2007; Engels, 2018). 

Dada a emergência da propriedade e seus desdobramentos sobre a divisão do trabalho, 

a necessidade de existência do Estado se traduz, na verdade, na coroação de uma forma de 

organização da vida em que há desigualdade na apropriação de bens. Trata-se do triunfo da 

propriedade individual e privada sobre a propriedade coletiva, enquanto que a suposta mediação 

de interesses por essa instância “superior" se revela como nada mais que uma forma de justificar 

e perpetuar a cisão da sociedade entre proprietários e não proprietários. Para garantir esse estado 

de coisas, o Estado só pode existir se colocando em defesa dos primeiros.  

Engels (2018) sintetiza o papel do Estado no período de degenerescência da comunidade 

primitiva, como entidade que consagrou o triunfo da propriedade privada e o antagonismo entre 

classes, formalizando a possibilidade de acumulação como regra geral da vida social:  
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Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só assegurasse as novas 

riquezas individuais contra as tradições comunistas (...), que não só consagrasse a 

propriedade privada, antes pouco estimada, e fizesse dessa consagração 

santificadora o objetivo mais elevado da comunidade humana, mas também 

imprimisse o selo geral do reconhecimento da sociedade às novas formas de 

aquisição da propriedade, que se desenvolviam umas sobre as outras – a 

acumulação, portanto, cada vez mais acelerada das riquezas; uma instituição que 

(...) não só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também 

o direito de a classe possuidora explorar a não possuidora e o domínio da primeira 

sobre a segunda. E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado (Engels 2018, p. 

131).  

 O Estado assim prevaleceu nos demais modos de produção como “expressão prático-

idealista” das condições em que se encontram as forças de produção e a divisão do trabalho.  

Como derivado da propriedade triunfante, manifestou-se (e manifesta-se até os dias atuais) 

como síntese do poder social de uma classe sobre outra, como representante dos interesses da 

classe dominante de uma época (Marx & Engels, 2007; Neto & Braz, 2006). 

 Assim, a alienação do trabalho foi se efetivando desde o surgimento do excedente e da 

possibilidade de acumulação. Por um lado, o produto do trabalho deixa de pertencer ao 

trabalhador, o qual não conhece mais os fins dados aos objetos que produz. Quanto mais se 

desenvolve a exploração, menos o trabalhador pode apropriar-se dos seus produtos. Por outro 

lado, alienação entre os próprios indivíduos e destes para com o gênero se intensifica quanto 

mais se consolida a propriedade individual e a luta de todos contra todos, uma vez que a busca 

por riquezas, e não a satisfação coletiva, é posta como fim máximo para humanidade. Por fim, 

a instituição do Estado sela a alienação do indivíduo em relação ao gênero, colocando nas mãos 

de uma entidade independente e separada da população a responsabilidade pelas decisões e o 

controle de toda a vida social. 

 A emergência da propriedade privada marcou também as relações entre os sexos na 

história da sociedade. Nas comunidades (grandes tribos consanguíneas), o matrimônio era 

coletivo e não monogâmico, ocorrendo, geralmente, entre tribos. Em decorrência desse fato, a 

filiação materna era a única considerada e o direito à herança de bens ou terras da tribo seguia 

a linhagem feminina. A divisão do trabalho entre os sexos era “natural” e não implicava no 

domínio dos indivíduos de um determinado sexo sobre o outro. Todavia, uma vez que os 

homens eram os responsáveis pela caça, a acumulação do excedente possibilitada pela criação 

de rebanhos colocou nas mãos destes a detenção da riqueza produzida pela tribo. O trabalho 

exercido pelos homens passou a ser considerado de maior importância, em detrimento do 
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trabalho feminino. As mulheres, embora usufruíssem da propriedade, não possuíam o direito à 

posse, o que significou que, com a ascensão da riqueza como valor de maior relevância, 

passaram a não ter também direitos na sociedade como um todo (Engels, 2018; Lessa 2012). 

 Essa viragem implicou, além da fixação da atividade social a partir da diferenciação 

entre gêneros, em uma mudança nos direitos de herança. Com a instituição da propriedade 

privada, esses direitos se tornaram restritos aos membros do sexo masculino. Paralelamente, as 

guerras, saques e o surgimento das cidades já contribuíam para a desestruturação das tribos 

primitivas em sua unidade territorial e consanguinidade características, posto que esses eventos 

tinham por consequência necessária a agregação, destruição ou migração de povos. Esse 

conjunto de fatores, junto com a necessidade de se garantir a primazia da linhagem masculina 

no direito à propriedade, culminou na redução gradual da extensão dos grupos familiares, o que 

se consolida com a estruturação da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. 

O casamento converteu-se em um meio de se manter a riqueza no interior da mesma família e 

a herança de bens posteriormente estendeu-se também a cargos políticos. A formalização da 

propriedade restrita ao homem e seus descendentes objetivou-se com a existência dos 

testamentos, os quais permitiam que este dispusesse sobre a finalidade de suas posses mesmo 

depois de seu falecimento (Engels, 2018; Lessa, 2012). 

 Essa disparidade nas relações entre gêneros e o preterimento do trabalho feminino 

instituíram as relações patriarcais que, embora tenham passado por transformações, se estendem 

até os dias atuais. No seio da família subjugada a um chefe detentor das riquezas, torna-se 

incipiente a divisão do trabalho baseada na escravidão que, no período posterior, se converte na 

principal forma de organização da vida social (Engels, 2018; Marx & Engels, 2007). 

A decadência do modo de produção das comunidades primitivas demarca o fim do 

período da barbárie e o triunfo da civilização, a qual se inicia com a entrada a humanidade na 

fase denominada Antiguidade. Esse processo de transição foi determinado pela emergência da 

propriedade privada e pelas contradições na divisão do trabalho. O antagonismo entre cidade e 

campo como determinante da organização social se arrastou pelo período da civilização em 

alternância de domínios – na Antiguidade, o domínio foi exercido pelas cidades; no Feudalismo 

(fase posterior), pelo campo (Engels, 2018). 

Já a possibilidade de exploração do trabalho garantida pela propriedade perpetuou-se na 

história até a atualidade. Acerca disso, Engels (2018) atesta que “a civilização faz-se sempre 

acompanhar da escravidão – a princípio franca, depois mais ou menos disfarçada” (p. 216). 
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Todas as formas de organização da sociedade que pressupuseram a divisão de classes – ou seja, 

todas as formas sociais que sucederam a comunidade primitiva – se fundaram sobre o trabalho 

explorado e, consequentemente, sobre a alienação (Lessa, 2012).  

O modo de produção característico da Antiguidade foi, portanto, o escravismo, o qual 

teve início entre 3000 e 2000 a. C. e findou com a queda do Império Romano13. A possibilidade 

de se produzir mais do que se consumia abriu espaço para novas necessidades e para a busca 

de novas formas de atendê-las. No período de decadência da comunidade primitiva, ocorrera 

um aumento da população – pelo desenvolvimento das forças produtivas e pela incorporação 

de povos conquistados pela guerra. Para que fosse assegurado o acúmulo de riquezas apesar 

desse crescimento populacional, fazia-se necessário um maior contingente de força de trabalho 

que garantisse o aumento da produção e, logo, da acumulação. A “alternativa” encontrada foi a 

escravização que, a princípio, voltava-se para a exploração de prisioneiros e, posteriormente, 

se estendeu a membros da sociedade civil. Nesse sentido, a propriedade transcendeu a condição 

de posse de terras e bens – que ainda mantinha sua importância - e passou abarcar, também, a 

apropriação da força de trabalho humana. Esse fato gerou as condições germinais para que a 

força de trabalho fosse comprada e vendida, o que eclodiria de maneira mais declarada no 

capitalismo (Engels, 2018; Marx & Engels, 2007; Netto & Braz, 2006). 

O trabalho – com exceção de alguns ofícios artesanais – foi considerado, nessa lógica, 

enquanto algo desonroso, que deveria ser reservado apenas à camada mais preterida da 

sociedade; ao passo que os saques e a violência empreendida para consolidação e perpetuação 

desse modo de produção estavam sujeitos às maiores honras14. O Estado na Antiguidade se 

configurou, sobretudo, como forma de garantir a aplicação prática desses valores, sendo 

constituído por homens que organizavam a vigilância e o controle, isto é, realizavam o “trabalho 

intelectual” de administração da violência. Já os indivíduos escravizados não eram 

considerados cidadãos e não participavam das decisões coletivas, ainda que fossem os 

responsáveis diretos pela produção e fossem também coagidos a atuar nas forças militares 

(Engels, 2018; Lessa, 2012; Netto & Braz, 2006). 

 
13 Paralelamente, existiu no Oriente o Modo de Produção asiático. 
14 Lessa (2012) aponta o papel determinante exercido pela violência para a garantia da exploração do trabalho: 

segundo o autor, “só a violência é capaz de fazer com que um indivíduo entregue o produto do seu trabalho para 

a classe dominante”; o que quer dizer que a propriedade privada como meio de dispor do trabalho alheio sempre 

teve de pressupor da violência para existir.  
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Durante um longo período, o modo de produção escravista se mostrou lucrativo àqueles 

que se apropriavam das riquezas advindas do crescimento do Império e se fortaleceu sobre as 

formas de propriedade vigentes. A intensificação das relações externas devido às guerras e ao 

comércio atribuía valor à propriedade de bens conquistados pelo escambo e pelo roubo, mas, 

sobretudo, enaltecia a propriedade territorial, chamada propriedade imóvel, a qual demonstrou 

sua força à essa época com o surgimento da hipoteca. Por outro lado, a estrutura da exploração 

também se consolidava sobre uma nova forma de propriedade que emergiu no período: um 

sistema de empréstimos e dívidas, principalmente entre proprietários e escravos, que com o 

passar do tempo também se ampliou para a sociedade civil (Engels, 2018). 

Apesar da brutalidade necessária para a instauração e manutenção do escravismo, na 

história da produção humana esse modo de organização significou um certo salto qualitativo, 

uma vez que sua existência implicou em um avanço no desenvolvimento e na diversificação - 

ainda que lentos - das forças produtivas, bem como em determinada conservação da vida, ainda 

que extremamente precária. As próprias condições de surgimento da propriedade privada já 

assinalaram um resultado indicativo desse avanço. Todavia, Hobsbawm (1985) pontua que cada 

progresso na produção até hoje se traduziu, necessariamente, em um retrocesso para a classe 

explorada. Isso porque ainda que os saltos qualitativos que marcaram a transição de um modo 

de produção para outro indiquem progressos nas condições de satisfação das necessidades 

humanas, a desigualdade na apropriação nunca possibilitou que essas potencialidades fossem 

realizadas.  

 E foi pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas que o modo de produção 

escravista se tornou insustentável. O aumento da população devido às conquistas territoriais e 

o incremento das necessidades humanas que se colocavam em decorrência dessa condição 

encontraram barreiras no próprio funcionamento social. A impossibilidade de se sustentar um 

enorme aparato militar para a coação de um grande número de escravos, os impasses da própria 

estrutura da sociedade escravista para que a responsabilidade pela produção fosse estendida aos 

demais cidadãos, além das constantes guerras, engendraram a queda desse modo de produção 

(Engels, 2018). O escravismo só se demonstrou suficiente enquanto aqueles considerados 

proprietários puderam extrair da população explorada algum excedente. Quando isso não foi 

mais possível, o sistema entrou em decadência (Netto & Braz, 2006). 

A derrocada do escravismo consistiu em um processo conflituoso e de carecimento 

generalizado, que ocorreu sob constantes pressões das populações dominadas ou fronteiriças 

que ocupavam o grande território do Império. O alto potencial lucrativo que a produção 
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desenvolvera em seu apogeu foi substituído pela insegurança generalizada devido às invasões 

bárbaras. Concomitantemente, a impossibilidade de se arcar com os altos custos para se manter 

tanto uma grande população, quanto a segurança dos territórios dominados, produziam um 

cenário de miséria para a maioria. Não raro, o desespero e os constantes conflitos desse período 

histórico condicionaram um solo fértil para a grande adesão a uma religião que prometia uma 

vida melhor depois da morte, a qual teve importância fundamental para a decadência desse 

modo de produção e garantiu seu espaço na dinâmica social que o substituiu (Engels, 2018; 

Netto & Braz, 2006). 

 O escravismo da Antiguidade, organizado pela centralidade do Império, dissolveu-se no 

atomismo dos feudos e, com isso, constituiu-se uma diferente configuração da propriedade. 

Ainda que conservasse sua principal forma na propriedade da terra, houve uma complexificação 

tanto da estrutura da produção, quanto da organização social que se ergueu sobre ela. A divisão 

do trabalho que acompanha essa nova configuração tem, por um lado, os senhores feudais, 

proprietários da terra e, por outro, seus servos. Os senhores ofereciam aos servos proteção 

militar e garantias mínimas de sobrevivência, ao passo que expropriavam deles sua força de 

trabalho correspondente ao cuidado da terra e dos rebanhos. A sociedade se organizava por 

estamentos ou classes: os trabalhadores camponeses atados à terra; os senhores feudais, classe 

nobre e parasitária, dedicada à guerra e eventualmente à caça; e a classe eclesiástica, 

representante do poder exercido pela Igreja naquele contexto (Huberman, 1986; Netto & Braz, 

2006).  

 A desigualdade na apropriação da produção era fator imprescindível. Aos servos, cabia 

apenas uma minúscula porcentagem dos produtos de seu trabalho; enquanto que os senhores 

acumulavam, além do excedente, grandes volumes de terra – o que reiterava o fortalecimento 

da propriedade móvel (Marx & Engels, 2007). 

 A produção destinada à troca manteve-se em vigor, tanto nos feudos quanto nas cidades. 

Nestas últimas, a principal atividade consistia no artesanato15, a partir do qual se formaram 

corporações de trabalhadores, muitas vezes fugidos dos feudos. No interior das corporações, a 

divisão do trabalho ainda era incipiente, restringindo-se à relação entre mestres e aprendizes, e 

cada trabalhador deveria aprender a dominar por inteiro seu ofício. Além das organizações 

voltadas para o artesanato, também se formaram ligas de mercadores, uma vez que o comércio 

 
15 O artesanato, já existente no escravismo, onde os artesãos gozavam de trabalho livre, se intensifica no período 

do feudalismo, como principal atividade da população urbana (Marx & Engels, 2007; Netto & Braz, 2006). 
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se desenvolvia de forma cada vez mais intensa. Mais tarde, a atividade comercial se expandiu 

de modo a extrapolar as fronteiras, se separando completamente da produção16 (Marx & Engels, 

2007; Netto & Braz, 2006). 

A intensificação das relações externas pelo comércio consolidou uma forma diferente 

de propriedade: a propriedade móvel, sujeita à circulação e que teve no escambo e nas feiras de 

escravos do período anterior suas primeiras manifestações. Com a oficialização do dinheiro 

como a principal forma de propriedade móvel, foram necessárias ferramentas para possibilitar 

que seu acúmulo fosse ainda maior, o que foi alcançado por dois processos importantes no 

período feudal: os tributos e a usura (Netto & Braz, 2006).  

O surgimento da propriedade móvel balança a estrutura do regime feudal, o qual tinha 

por principal unidade econômica a propriedade imóvel correspondente à terra. A expansão 

comercial ampliou a divisão do trabalho e determinou a especialização da produção em nichos 

diferenciados entre as cidades. Com isso, fortalecia-se, gradualmente, a classe dos 

comerciantes. Este fato, somado ao esgotamento das terras e dos recursos para cultivá-las, bem 

como às crescentes rebeliões dos camponeses saturados pela exploração e inúmeros tributos, 

contribuiu para a constituição de uma economia de base mercantil que desestabilizou o 

feudalismo, o qual havia se mantido consistente entre os séculos XI e XIV17 (Netto & Braz, 

2006; Marx & Engels, 2007). 

A diminuição do excedente obtido por meio da exploração camponesa fomentou a luta 

entre as classes do sistema feudal. As reivindicações camponesas e a intensificação do comércio 

culminaram na penetração das relações mercantis no feudo, o que se traduziu na 

mercantilização de terras e em algumas formas de pagamento pelo trabalho – embora ainda se 

conservasse o caráter servil das relações feudais. A economia mercantil antes concentrada nas 

cidades, as quais eram apenas um segmento da economia majoritariamente rural, expandiu seu 

domínio para todas as dimensões da vida social (Netto & Braz, 2006; Marx & Engels, 2007). 

Como expressão desse estado de coisas e da tentativa de contenção da luta de classes, 

surgiu o Estado absolutista, centralizando os interesses da nobreza feudal no poder político e 

manifestando-se de forma coercitiva sobre os servos. Por outro lado, buscava agregar também 

 
16 Neste momento, exerceram papel fundamental no desenvolvimento do comércio as Cruzadas, as rotas 

comerciais e as grandes navegações (Netto & Braz; Marx & Engels, 2007).  
17 Outro importante fator do processo de crise da feudalidade foi a Grande Peste que, além de ter devastado grande 

parte da população europeia, contribuiu para a exacerbação da carência e aprofundamento da crise econômica 

(Netto & Braz, 2006). 



85  

 

os anseios da classe comerciante que ganhava mais espaço na dinâmica social, passando a 

conceder monopólios comerciais aos mercadores, principalmente no período das grandes 

invasões de terras através da navegação. O grande acúmulo de riqueza alcançado por essa classe 

possibilitava que alguns de seus membros se tornassem credores do Estado, por meio do 

investimento em dinheiro, em troca de concessões dos monopólios comerciais. Todavia, o 

próprio fortalecimento do comércio e a impossibilidade de se conciliar uma dinâmica de 

produção cada vez mais mercantil com uma política que ainda atendia aos interesses da ordem 

feudal gestaram as condições para a decadência do Estado absolutista. A luta entre classes se 

intensificou progressivamente e culminou em um período de revoluções protagonizadas pela 

classe dos comerciantes em ascensão – a burguesia – que tiveram sua expressão máxima na 

Revolução Francesa.  

A derrota do Estado absolutista pela burguesia elevou a luta de classes a um patamar 

que ainda não tinha sido experimentado pela humanidade, uma vez que se consolidou através 

de constantes insurgências populares e subverteu a ordem feudal não por concessões ou 

acordos, mas por processos constantes de luta. Além disso, simbolizou o triunfo da propriedade 

móvel, a qual se tornou regente do modo de produção que se seguiu. Ainda que a propriedade 

imóvel tenha resguardado seu lugar na nova dinâmica, ela teve sua importância subsumida à 

primazia da nova forma de propriedade mediada pelo dinheiro (Netto & Braz, 2006; Marx & 

Engels, 2007). 

A expansão de relações mercantis fomentou a divisão social do trabalho entre as cidades 

e isto se expandiu a um nível mundial. De um lado, isso resultou na formação de setores 

produtivos separados por regiões que, somados ao fortalecimento das antigas corporações, 

constituiu a base para o surgimento das manufaturas na Europa. De outro, as rotas comerciais, 

as invasões de novos territórios – como a América e a Índia – possibilitaram o saque de uma 

quantidade ilimitada de matérias-primas para essas manufaturas, bem como a exploração de um 

contingente cada vez maior de força de trabalho pela escravização de povos nativos das terras 

invadidas – principalmente na África. Esses dois fatores prepararam o solo para a Revolução 

Industrial e para a acumulação primitiva de capital que, gradualmente instauraram as relações 

propriamente capitalistas de produção e, com elas, a propriedade privada em sua forma mais 

recente (Lessa, 2012; Marx & Engels, 2007). 

A Revolução Industrial, implementada pelo apoderamento e incremento das tecnologias 

existentes, complexificou as manufaturas e possibilitou maior eficácia no processo produtivo, 

resultando, consequentemente, na produção de um volume maior de excedente. Além de 
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intensificar a divisão social do trabalho no interior das próprias manufaturas, as transformações 

provocadas pela introdução das máquinas significaram um maior controle da produção por parte 

da burguesia e um afastamento cada vez mais progressivo do trabalhador  em relação ao produto 

final, à totalidade da produção e ao trabalho intelectual envolvido no processo produtivo (Lessa, 

2012).  

Esse momento marca o início da transição da produção mercantil simples para a 

produção capitalista propriamente dita. Embora já se assentasse sobre a divisão social do 

trabalho e a existência da propriedade privada, a produção mercantil simples, realizada 

principalmente por artesãos desde o escravismo18, se caracterizava pela produção pessoal e pelo 

fato de que esses trabalhadores tinham domínio dos meios, instrumentos e condições para 

realização de seu trabalho. Esse tipo de produção também foi vigente entre os camponeses, 

especialmente nos países em que as relações feudais foram pouco desenvolvidas19. Isto significa 

que os produtores conheciam, até certo ponto, as necessidades daqueles que compravam suas 

mercadorias e o comércio tinha formato reduzido, muitas vezes erigido sobre a troca simples, 

ou na troca por outras mercadorias que servissem de matéria-prima para o próprio trabalho 

(Marx & Engels, 2007). 

Com o desenvolvimento do comércio entre os séculos XV e XVI e o emprego crescente 

do dinheiro, houve um aumento da demanda por mercadorias e o lucro se tornou objetivo da 

atividade comercial: o saque ou a compra de mercadorias mais baratas e a venda dessas mesmas 

mercadorias a preços mais altos, constituiu o que se chamou de capital mercantil. O aumento 

da demanda por produtos surtiu efeito sobre a complexificação da manufatura, o que significou, 

também, a intensificação da divisão social do trabalho no interior dos espaços de produção. 

Gradualmente, essa divisão se processou, começando por diferenciações entre mestres e 

aprendizes (onde os primeiros assumiam lugar similar ao dos patrões e obtinham maior 

porcentagem do lucro a partir da venda dos produtos) até que se chegasse na aparente 

independência completa entre os setores de uma mesma produção.  

 

 
18 Os produtos provenientes da produção mercantil simples também eram produzidos pelos escravos, uma vez que 

o excedente apropriado pelos senhores também estava sujeito a trocas. Todavia, embora fosse fruto do trabalho 

pessoal, esse excedente era alienado dos indivíduos escravizados pela propriedade privada (Netto & Braz, 2006).  
19 A propriedade fruto do trabalho individual também pertencia aos camponeses na feudalidade, posto que estes se 

apropriavam de uma porcentagem da produção para subsistência – ainda que entregassem a maior parte para seus 

senhores. Por vezes, a população camponesa gozava também do uso de terras comunais para produzir seus meios 

de vida, sobretudo em países em que o feudalismo foi pouco desenvolvido (Marx & Engels, 2007; Marx, 2011). 
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3.5.  A propriedade privada no capitalismo 

 

O terreno estava preparado para a transição completa para o modo de produção 

capitalista com as condições gestadas na decadência do feudalismo com o aumento da produção 

de mercadorias e da importância do dinheiro no comércio. Todavia, para que essa 

transformação se consolidasse era necessário que a propriedade dos meios de produção fosse 

completamente separada dos produtores diretos (camponeses e artesãos) e passasse a pertencer 

ao capitalista (representado pelo indivíduo burguês), ao qual caberia todo o controle da 

produção de mercadorias. Daí adviria o lucro do capitalista: diferente do comerciante - cuja 

função era mera intermediação do processo de compra e venda -, o capitalista só obtém 

vantagens da produção porque assume seu controle, por meio do qual fixa o valor da força de 

trabalho e consegue extrair do trabalhador um valor maior pela produção de mercadorias do 

que aquele que paga pela atividade.  

Para tanto, era imprescindível que se constituísse, de um lado uma “classe de homens 

que pudesse dispor da riqueza acumulada para comprar meios de produção” (Netto & Braz, 

2006, p. 85) e, consequentemente, comprar também força de trabalho e, de outro, que se 

formasse “uma classe de homens desprovida de tudo, exceto de sua força de trabalho” (p. 85) 

para que pudesse vende-la e essa fosse sua única condição de sobrevivência (Netto & Braz, 

2006). Ou, nas palavras de Marx (2011): 

(...) é preciso que duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias se 

defrontem e estabeleçam contato; de um lado, possuidores de dinheiro, meios de 

produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a quantia de valor de que 

dispõem por meio da compra de força de trabalho alheia; de outro, trabalhadores 

livres, vendedores da própria força de trabalho e, por conseguinte, vendedores de 

trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido de que nem integram diretamente 

os meios de produção, como os escravos, servos etc., nem lhes pertencem os meios 

de produção, como no caso, por exemplo, do camponês que trabalha por sua 

própria conta etc., mas estão, antes, livres e desvinculados desses meios de 

produção (Marx, 2011, p. 960-961). 

Tal condição pressupunha uma forma específica de exploração do trabalho, que correspondesse 

à nova forma de propriedade vigente: o trabalho assalariado (Marx, 2011). 

Porém, a transição que elevou essa configuração peculiar a um status de universalidade 

não foi um processo pacífico nem natural. Como pontua Marx (2011), “a violência é a parteira 

de toda sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência 

econômica” (p. 998). No caso da sociedade capitalista, não foi diferente. Para que a 
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expropriação dos meios de produção se realizasse, fundando a forma propriamente capitalista 

da propriedade e impondo a imprescindibilidade do trabalho assalariado, foi necessário que a 

classe dominante realizasse, além do apoderamento do monopólio das manufaturas, o uso dos 

meios mais violentos de usurpação de terras e instrumentos de trabalho – como, por exemplo, 

práticas de grilagem e rapinagem (Marx, 2011). 

Aqui se identifica o chamado processo de acumulação primitiva do capital, naturalizado 

pelos economistas políticos, o qual é, sobretudo, herdeiro de todo o histórico de exploração do 

trabalho com que a humanidade organizou a produção da vida desde o surgimento do excedente. 

Os acontecimentos que ocorreram nesse período histórico abarcaram dois processos paralelos: 

o crescimento das manufaturas e a exploração brutal de povos e recursos ameríndios. Estes dois 

fatores constituíram o impulso final para a consolidação do trabalho explorado em sua forma 

mais alienada. Também engendraram a emergência da propriedade privada capitalista como 

elemento que garante o movimento da sociedade. Enquanto isso, os rumos da produção se 

apresentavam cada vez mais como algo estranho aos trabalhadores (Marx, 2011; Netto & Braz, 

2006). 

Marx (2011) analisa o estágio da acumulação primitiva ocorrido entre os séculos XV e 

XVIII na Inglaterra, país em que feudalismo não se realizou em sua forma tradicional, mas que, 

de acordo com o autor, foi onde capitalismo se desenvolveu em seu modo mais clássico. Na 

Inglaterra do período feudal, os vassalos e pequenos camponeses ocupavam as grandes 

propriedades feudais e, por vezes, gozavam de terras comunais para o exercício de seus ofícios. 

A propriedade da produção tinha, portanto, sua base assentada no trabalho pessoal – tanto nas 

manufaturas de artesanato, quanto no campo. Com a emergência da acumulação capitalista 

como possibilidade, os camponeses foram expulsos ou arrancados das terras feudais e comunais 

por seus senhores20 ou por indivíduos condecorados pelo Estado. Isto se dava pelos meios mais 

violentos com a finalidade de lançá-los no mercado de trabalho assalariado. As terras em 

questão, por sua vez, foram transformadas em lavouras ou pastagens subservientes à 

agroindústria capitalista. Em outros casos, os camponeses tiveram suas terras cercadas de modo 

que só pudessem usufruir do mínimo necessário para habitação e fosse impossibilitada toda e 

 
20 Os senhores feudais tinham interesse na expulsão dos camponeses de suas terras ou no estabelecimento de novas 

condições de trabalho exclusivamente capitalistas, devido à crescente penetração mercantil na sociedade feudal 

em decadência, a qual colocava a necessidade de atualização de sua propriedade sobre o novo formato em ascensão 

(Fontes, 2018). 



89  

 

qualquer forma de produção que constituísse um meio de subsistência capaz de se colocar no 

lugar da venda de sua força de trabalho.  

O processo de expropriação durante a acumulação primitiva aparece, por um lado, como 

“libertação desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa” (Marx, 2011, p. 961). Por 

outra via, a expropriação implica necessariamente no roubo dos meios de produção dos 

camponeses e das garantias de proteção oferecidas a estes pelas antigas instituições feudais. O 

“trabalho livre” se constitui, na verdade, enquanto desobrigação dos senhores e do Estado em 

relação aos trabalhadores e exige destes a sujeição compulsória à nova dinâmica da produção, 

cujo movimento se faz à mercê do mercado. A liberdade, nesse caso, nada mais é que a 

imposição da necessidade de venda da força de trabalho para aqueles que usurparam para si os 

meios de produção.  

O Estado absolutista teve papel fundamental no favorecimento da expropriação 

camponesa, ainda que sob influência direta da classe burguesa. Esse processo, que inicialmente 

se manifestou por atos individuais de violência, logo encontrou respaldo legal por meio de 

manobras parlamentares que promulgaram as chamadas leis de cercamento de terras. Segundo 

Marx (2011), essas leis se expressaram por decretos mediante os quais os proprietários 

fundiários presentearam a si mesmos ou a seus escolhidos com as terras do povo, tornando-as 

parte de seu domínio privado. Em outros casos, as próprias terras de domínio estatal foram 

presenteadas ou vendidas a preços irrisórios. Os decretos previam tanto a expulsão dos 

trabalhadores quanto a tributação sobre o uso da terra quando esta permanecesse sob uso do 

camponês, o que favorecia, de um lado, os proprietários fundiários e, de outro, o próprio Estado. 

Este último respaldou, também, a expropriação camponesa pela Reforma Protestante, uma vez 

que por meio dela foram tomados os bens e terras da Igreja, instituição que no período feudal 

concentrava propriedade de grande volume fundiário e, consequentemente, a mão-de-obra de 

vassalos (Marx, 2011; Huberman, 1986). 

O interesse dos burgueses na expropriação era evidente: somente assim poderia se 

consolidar a dissolução dos séquitos feudais e se estender a todos os âmbitos da vida social o 

modo de produção em que a burguesia e a forma de propriedade por ela inauguradas se 

tornassem dominantes. A acumulação primitiva abria a oportunidade de se “transformar o solo 

em artigo puramente comercial, ampliar a superfície da grande exploração agrícola, aumentar 

a oferta de proletários absolutamente livres, provenientes do campo” (p. 970-971) que, se 

destinados tanto às áreas urbanas quanto às rurais, estariam sujeitos à dinâmica da indústria. A 
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burguesia favoreceu essa operação por meio do financiamento do Estado21 e do fomento à 

dívida pública e, quando chegou ao poder, por meio da regulação do salário (Marx, 2011). 

O salário, até então, não era regulado pelo Estado. Cabia aos próprios produtores diretos 

estabelecerem valores sobre o produto de seu trabalho. Com a tomada do poder pela burguesia, 

o Estado passou a ser instrumento de regulação do salário, isto é, do principal fundamento de 

extração de mais-valor. Além de comprimir o salário em limites favoráveis a acumulação 

capitalista, o Estado também passou a legislar sobre a jornada de trabalho, o que significou a 

garantia do lucro ao capitalista e a manutenção do trabalhador em um grau de dependência que 

o compelisse à submissão a essa dinâmica (Marx, 2011). 

Também sob o domínio do Estado burguês, foi promulgada a consagração da 

propriedade como direito universal. Segundo Marx (2010), a constituição que atestou esse 

direito como natural e imprescindível foi baseada na divisão do trabalho que pressupõe, 

necessariamente, a alienação “do homem separado do homem e da comunidade” (p. 48). Nela 

é afirmado como direito de todos a possibilidade de “gozar e dispor à vontade de seus bens, 

rendas, fruto de seu trabalho e de sua indústria” (Marx, 2010, p. 49). Mas, uma vez que a 

materialidade das relações capitalistas se funda na expropriação, na impossibilidade de 

apropriação da maioria, o “direito à propriedade” trata-se de uma formalidade que expressa os 

interesses pessoais daqueles que detêm os meios de produção e, portanto, podem dispor da 

propriedade. A intenção dessa manobra jurídica repousa no obscurecimento das amarras do 

próprio capital e no falseamento da ideia de que a apropriação é fundada no próprio trabalho, 

em um sistema que parte, imprescindivelmente, do contrário dessa hipótese.  

 No entanto, a consequência mais imediata da “liberação” de força de trabalho por via 

da expropriação camponesa não foi, necessariamente, uma rápida absorção da mão-de-obra 

trabalhadora pelas manufaturas. Além de um contingente elevado de pauperismo e miséria, 

grandes massas de indivíduos foram legadas à mendigagem e à chamada “vagabundagem”. Não 

demorou para que essas condições, provocadas pelo próprio Estado e pelos latifundiários se 

convertessem, também, em objeto de repressão assegurado por lei (Marx, 2011): 

a população rural, depois de ter sua terra violentamente expropriada, sendo dela 

expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter, por meio de 

 
21 Segundo Marx (2011), nesse processo a “nova aristocracia fundiária” tornou-se aliada da “nova bancocracia, 

das altas finanças recém-saídas do ovo e dos grandes manufatureiros” (p. 971). 
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leis grotescas e terroristas, e por força de açoites, ferros em brasa e torturas, a uma 

disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado (Marx, 2011, p. 983). 

 Todavia, gradualmente “a organização do processo capitalista de produção 

desenvolvido quebra toda a resistência” (Marx, 2011, p. 983). A dependência imposta ao 

trabalhador em relação ao próprio capital o obriga a se sujeitar às novas condições de trabalho, 

uma vez que são, agora, suas condições de sobrevivência. Com isso, a violência direta torna-se 

menos necessária, ainda que não deixe de existir, posto que a coação velada realiza sua 

perpetuação. A expropriação encontra os meios de sua imposição nas leis aparentemente 

naturais da produção capitalista e se reitera para assegurar a existência de um contingente de 

trabalhadores disponíveis para o mercado e manter, “portanto, o salário, nos trilhos 

convenientes às necessidades de valorização do capital” (Marx, 2011, p. 983). A violência se 

universaliza com a luta de todos contra todos (a luta por sobrevivência), embora seja importante 

ressaltar que seu cerne é a propriedade privada e a cisão entre trabalho e capital.  

 O estabelecimento de salários mínimos (ou, em alguns casos na Inglaterra, a redução da 

propriedade da terra a um limite mínimo exclusivamente para habitação) tornou-se insuficiente 

para a garantia de reprodução dos trabalhadores diante da pauperização. Com isso, se fundaram 

as primeiras tentativas de contornar a “questão social” que não resolvem sua contradição 

fundamental: os chamados impostos de beneficência por meio dos quais se prestava assistência 

aos pobres. Por esses meios, o Estado se prontifica, novamente, a perpetuar a expropriação e a 

desenvolver métodos de contenção de possíveis revoltas sociais por meio de medidas que 

aparentemente remediam a problemática que surge com a ascensão do capitalismo. Porém, 

como a expropriação se atualiza e amplia também suas consequências, esse antídoto pouco tem 

efeito sobre os impasses do próprio capital. Menos ainda, ataca sua estrutura. 

 A separação dos trabalhadores de seus meios de produção que consagra a propriedade 

capitalista – possibilidade de extração de mais-valor – teve, portanto, na acumulação primitiva 

seu movimento original, mesmo que não se encerre com ele. A acumulação primitiva significou, 

sobretudo, a dissolução da propriedade fundada no próprio trabalho:  

A propriedade privada constituída por meio do trabalho próprio, fundada, por 

assim dizer, na fusão do indivíduo trabalhador isolado, independente, com suas 

condições de trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista, que repousa 

na exploração de trabalho alheio, mas formalmente livre (Marx, 2011, p. 1011). 

O modus operandi capitalista não só conserva essa cisão, “mas a reproduz em escala 

cada vez maior” (Marx, 2011, 961). Com isso, incorpora todas as formas de propriedade 
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anteriores, atualizando-as de forma a enquadrá-las nos ditames da extração de mais-valor 

(Fontes, 2018). 

Todavia, “a produção capitalista produz, com a mesma necessidade de um processo 

natural, sua própria negação” (Marx, 2011, p. 1013). Ela reestabelece a propriedade individual 

- uma vez que só existe onde os meios e as condições externas do trabalho pertencem a pessoas 

privadas – sobre bases em que o trabalho não se assenta mais sobre a produção individual, mas 

é, necessária e compulsoriamente socializada. Reitera uma forma de apropriação sobre um 

pressuposto do trabalho que ela mesma destruiu (Marx, 2011; Netto & Braz, 2006). Com isso, 

a apropriação privada capitalista emerge já gestando a própria contradição de seu modo de 

produção correspondente, que nada mais é do que expressão do antagonismo entre relações 

sociais de produção e do grau de desenvolvimento em que as forças produtivas se encontram: 

As relações sociais de produção decorrem do regime de propriedade e esse 

determina a repartição (ou distribuição) do excedente – e tal regime, no modo de 

produção capitalista, é o da propriedade privada dos meios fundamentais de 

produção. Então, por mais socializada que esteja a produção (e à produção 

capitalista tende à socialização infinita), o caráter privado da apropriação do 

excedente permanece intocado; assim, estabelece-se a contradição que, 

substantivamente, conduz àquela que faz colidir as relações sociais de produção 

com o desenvolvimento das forças produtivas (Netto & Braz, 2006, p. 165). 

 No período histórico em que a produção se universaliza – seja porque submete a maioria 

da população à venda de sua força de trabalho, seja porque a dinâmica produtiva se estende à 

sociedade como um todo – a apropriação ocorre de forma privada, isto é, de forma individual e 

sujeita à centralização nas mãos de uma parcela ínfima de indivíduos. Eis a principal 

contradição da propriedade em sua forma capitalista. As relações sociais neste modo de 

produção significaram um salto qualitativo em relação ao desenvolvimento das forças 

produtivas anteriores, mas “a partir de certo grau de consolidação e maturação do capitalismo, 

elas passaram a travar aquele desenvolvimento” (Netto & Braz, 2006, p. 165). Dessa 

contradição se derivam as crises do capital, que eclodiram ciclicamente no decorrer de sua 

história até os dias atuais (Netto & Braz, 2006). 

Se a propriedade resguarda em si a dinâmica das diferentes categorias sociais a elas 

relacionadas, sobretudo da divisão do trabalho, suas contradições encontram expressão na luta 

de classes de cada época. No capitalismo, o antagonismo específico entre a apropriação privada 

e a produção socializada se manifesta, principalmente, na oposição entre burguesia e 
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proletariado – entre a classe que se apropria dos meios e resultados da produção e aquela à qual 

é legada toda a atividade produtiva (Netto & Braz, 2006).  

 

3.6. Capitalismo: abundância e crise 

 

O desenvolvimento das forças produtivas a partir da Revolução Industrial que culminou 

no advento do capitalismo, conduziu a produção humana a um patamar nunca antes 

experimentado na história. Pela primeira vez a humanidade rompe com uma dinâmica produtiva 

marcada pelo carecimento e torna-se capaz de produzir em uma escala de abundância suficiente 

para satisfazer universalmente todas as necessidades dos indivíduos. Este fato, por si só, já 

reitera a contradição entre produção socializada e apropriação privada, porque coloca em xeque 

a necessidade de existência de um modo de produção que concentre a propriedade, uma vez 

que tem condições de socializá-la (Netto & Braz, 2006; Lessa, 2012). 

Mas, ao contrário dessa possibilidade, o que se processa no capitalismo é um constante 

estado de instabilidade e crises cíclicas, devido à própria capacidade de superprodução. A 

necessidade de se obter uma taxa de lucro por meio da extração de mais-valia tem por condição 

fundamental a existência de um mercado que possibilite a circulação de mercadorias e, assim, 

garantir a realização do valor criado no processo produtivo. Porém, diferentemente dos modos 

de produção anteriores, no capitalismo as mercadorias nem sempre encontram escoamento no 

mercado. Com a superprodução, a oferta tende a ser maior do que a demanda. Isto quer dizer 

que o excedente ou parte de seu valor não pode ser vendido, o que faz com que o capitalista 

tenha que tomar medidas para conter a queda de sua taxa de lucro (Netto & Braz, 2006; Lessa, 

2012). 

Tais medidas se traduzem na intensificação das jornadas de trabalho, em demissões para 

regular os custos da produção, em suspensão da produção ou até mesmo na destruição do 

excedente não vendido. No entanto, o próprio retraimento de salários ou sua suspensão pela via 

das demissões se convertem em mais entraves à acumulação de capital, uma vez que têm por 

consequência necessária a redução do mercado consumidor. Esse cenário não é extraordinário, 

mas, sim, parte da própria essência do capitalismo, que tem por característica central de seu 

movimento histórico ciclos de depressão e retomada da acumulação por parte dos capitalistas. 

Enquanto isso, os trabalhadores são relegados à miséria, ao desemprego, à insegurança e à 

instabilidade (Netto & Braz, 2006; Lessa, 2012). 
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Essas circunstâncias no contexto da apropriação privada reiteram o processo de 

alienação principalmente dos indivíduos entre si, uma vez que coloca tanto os trabalhadores 

quanto os proprietários dos meios de produção em uma condição de disputa no interior de suas 

próprias classes – seja por postos de trabalho, seja pelo domínio de mercado -, além da própria 

luta entre as classes fundada pela expropriação. Em uma escala mais ampla, intensificam 

também o processo de alienação entre os indivíduos e o gênero humano, pois ampliam e 

naturalizam o abismo entre os produtores diretos e os bens produzidos pela humanidade, os 

quais já se encontram em condições de satisfazê-la universalmente.  

Embora o modo de produção capitalista tenha encontrado maneiras de contornar suas 

crises e recolocar seu modo de funcionamento sob formas cada vez mais veladas e plásticas, 

suas contradições fundamentais se repõem a cada novo ciclo. Por outro lado, sinalizam o fato 

de que o grau de desenvolvimento das forças produtivas já pode se assentar sobre uma nova 

forma de propriedade. Uma propriedade que corresponda à atual possibilidade de produção dos 

meios de vida em abundância e que, por isso pode prescindir da exploração. Uma forma de 

propriedade que só pode ser a negação da propriedade privada vigente: uma propriedade social, 

cujo alcance só pode ser concretizado pela superação da separação entre produtores e meios de 

produção, pela tomada desses últimos pelos trabalhadores. E isso significa, necessariamente, a 

destruição do modo de produção capitalista e, com ela, dos diversos desdobramentos da 

propriedade privada, como, por exemplo, o Estado (Marx, 2006; Marx, 2015; Engels, 2018). 

 

3.7. Expropriações contemporâneas e a atualização da alienação 

 

Na contemporaneidade, a contradição entre apropriação privada e produção socializada 

se reafirma de inúmeras maneiras, seja pela complexificação do processo produtivo que suscita 

condições renovadas para a exploração da força de trabalho, seja pela conversão cada vez mais 

progressiva de meios de vida em formas de extração de mais-valor. As formas renovadas de 

expropriação garantem a perpetuação da alienação entre indivíduos para com os demais e para 

com o gênero de uma forma mais complexa, uma vez que intensificam o individualismo, o 

repõem sobre novas bases e aumentam a centralização de riquezas, o que reitera a 

obstaculização da emancipação humana em sua esfera mais ampla (Fontes, 2008; Fontes 2018). 
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Fontes (2018) aponta algumas tendências históricas da apropriação capitalista que 

resultaram dos diferentes ciclos do capital22 e que se manifestam na atualidade. A primeira é 

resultante do avanço da acumulação e centralização de capitais, que resultou na conversão do 

próprio capital em uma forma de mercadoria. A apropriação dos meios de produção se 

converteu em capital bancário, que por vezes é fundido ao capital industrial, e atua 

principalmente sob a forma de rentismo. Nesse processo, grandes massas de capital são 

injetadas em outros setores, os quais são, de fato, os responsáveis diretos pela gestão da extração 

de mais-valor. Os investimentos se convertem, óbvia e quase automaticamente, em juros e 

lucros traduzidos na valorização do capital daqueles que o injetaram. A propriedade privada 

sob esta forma se torna cada vez mais abstrata, ainda que seja possível identificar pessoalmente 

quem a detém, dado avanço da concentração de riquezas (Fontes, 2008). 

Quanto mais assume um caráter abstrato, mais a propriedade se afirma no “controle de 

todas as capacidades produtivas da vida social” (Fontes, 2018, p. 16) nesse contexto. Tal 

processo amplia em grande escala a divisão do trabalho, uma vez que os detentores do capital 

se distanciam cada vez mais do processo produtivo, delegando a própria gestão do controle 

direto da produção a outros capitalistas, os quais se responsabilizam mais diretamente pela 

extração de mais-valor. Aos rentistas, cabe tão somente a incumbência do trabalho intelectual 

correspondente aos cálculos necessários para garantir a valorização progressiva do capital. Mas, 

a principal implicação decorrente da propriedade que acompanha essa configuração da divisão 

do trabalho é o fato de que, sob a forma de capital abstrato, ela dispõe sobre o controle da vida 

social, definindo os limites e avanços da concorrência, os setores receptores de investimento e, 

principalmente, a determinação dos âmbitos da vida que devem se tornar objetos da extração 

de valor (Fontes, 2008).  

A captura de meios de vida para conversão em capital é mais uma das principais 

tendências de expropriação contemporânea. Pode-se afirmar que esse processo incide “sobre 

persistências culturais, tradições, sobre conquistas sociais (...) e sobre elementos naturais, cuja 

mercantilização resulta de uma massiva expropriação, como as águas ou patentes sobre 

elementos genéticos (ou mesmo sobre formas de vida)” (Fontes, 2008, p. 14). A expropriação 

se estende a todos os elementos da vida social e incorpora-os para garantir a renovação das 

formas de extração de mais-valor.  Neste âmbito, é possível destacar o papel do surgimento das 

chamadas start-ups como instrumento de captação (ou criação) de novas necessidades e 

 
22 Uma exposição mais detalhada dos diferentes estágios históricos do capital pode ser encontrada em Netto & 

Braz (2006). 



96  

 

transformação destas em empreendimentos, cujo fomento e escoamento de lucros possuem um 

destino comum: a propriedade abstrata do capital (Fontes, 2008).  

A intensificação da divisão do trabalho nesse contexto, a forma abstrata assumida pela 

propriedade e a determinação dos setores da dinâmica social a serem convertidos em âmbitos 

de extração de mais-valor apresentam inúmeras consequências sobre o processo de alienação. 

Primeiramente, porque a concentração de renda se agudiza e, assim amplia-se a separação entre 

produtores diretos e detentores de meios de produção. Além disso, a transformação de meios 

de vida em capital submete as próprias necessidades dos indivíduos às necessidades do 

mercado, posto que são os setores que se apresentam como lucrativos que recebem 

investimento, tornando-se também alvos da incitação ao consumismo para garantir a 

valorização do capital. Dessa forma, intensifica-se a alienação em suas diversas formas, mas, 

sobretudo entre indivíduo e gênero, pois a satisfação das necessidades humanas em suas 

distintas possibilidades passa a ser submetida à satisfação das necessidades que o capital 

apresenta para se reproduzir (Fontes, 2008; Fontes, 2018; Lessa, 2012). 

Tão rápidas quanto a criação e renovação de necessidades do capital, se realiza também 

o descarte ou substituição dos trabalhadores, posto que, no contexto contemporâneo, as relações 

de trabalho se tornam cada vez mais flexíveis. Esse processo contribui para sustentar e tornar 

mais veladas as novas formas de extração de mais-valor, ao passo que incute na dinâmica social 

formas mais incrementadas e cada vez mais pessoalizadas de concorrência. Por fazê-lo, fomenta 

também a alienação entre indivíduos e reitera a perspectiva individualista de luta pela 

sobrevivência (Fontes, 2008). 

A flexibilização da organização do trabalho se expressa-se sob múltiplas formas como 

meio de garantir a expansão da propriedade na contemporaneidade. Além da redução de direitos 

e do aumento das jornadas de trabalho pela terceirização de serviços, a expropriação atual difere 

da organização capitalista clássica por um outro fator determinante dos processos de alienação 

atuais. Trata-se da alternativa de, com o desenvolvimento das tecnologias, o trabalho ser 

realizado a partir da distância física dos trabalhadores, cujo argumento de defesa se embasa na 

“‘liberdade’ de movimentos, liberação espacial e como ‘democratização do processo de 

trabalho’” (Fontes, 2008, p. 14). Embora essa condição seja uma sinalização do avanço das 

forças produtivas pela vertente tecnológica, erige-se sobre a quebra da resistência operária 

possibilitada pela proximidade, o que se constitui como barreira para a organização coletiva e, 

logo, para o reconhecimento dos indivíduos de sua gênese social (Fontes, 2008). 
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Igualmente nessa tendência se insere o que Fontes (2008) chamou de “expropriação 

contratual” (p. 14). As relações de trabalho flexibilizadas por contratação se apresentam 

aparentemente como “‘libertação’ do controle patronal direto” (p. 14), ao passo que, na verdade, 

isentam os proprietários dos meios de produção de obrigações legais para com os trabalhadores, 

resguardando o capital que se converterá em lucro. Outras expressões dessa mesma relação 

(expansão da propriedade e flexibilização do trabalho) que contribuem para a alienação são 

políticas sociais ou ações não-governamentais de fomento ao empreendendorismo individual, 

através de microcréditos e outras ferramentas. Tais medidas buscam expropriar meios de vida 

e transformá-los em capital através da injeção de recursos do próprio capital - o que 

necessariamente os extingue enquanto meios de vida -, ao passo que vulnerabiliza a população-

alvo frente ao sistema de créditos (isto é, frente à propriedade abstrata do capital). “Caso alguns 

desses empreendimentos possam frutificar, serão [também] transformados em capital” (Fontes, 

2018, p. 23). Se compreendidas no interior do processo de autoconstituição humana, essas 

medidas que aparentemente se apresentam como concessão de direitos são, na verdade, fomento 

ao individualismo e formas de o capital incluir cada vez mais trabalhadores em sua dinâmica 

de reprodução mais ampla sob uma falseada sensação de pertencimento ou de que são 

beneficiários do sistema – que não os exclui dos efeitos da expropriação.  

Segundo Fontes (2008), a ampliação da idade mínima para aposentadoria é outro 

exemplo de reiteração da expropriação na atualidade, principalmente no que se refere à 

expropriação da força de trabalho. Sob o argumento do “fim de privilégios”, assegura um 

“maior tempo de permanência da força de trabalho no mercado” (p. 14) e, logo, da exploração, 

o que amplia o período de extração de mais-valor. 

Como consequência, além da ampliação da concentração de capital nas mãos de poucos 

indivíduos ao mesmo tempo em que a maior parte da população está relegada às mais diversas 

mazelas, a expropriação dos meios de vida devasta bens coletivos, bem como incentiva o 

consumismo e a competição, seja entre trabalhadores ou entre os próprios detentores de capital. 

Dessa forma, renova e expande, sob novas formas, a separação originária entre trabalhadores e 

meios de produção. Com isso, intensifica o antagonismo entre classes e não só reitera, como 

estende o domínio da propriedade privada do capital a todos os âmbitos da vida social (Fontes, 

2008; 2018). 

As diferentes formas históricas da propriedade, tanto anteriores quanto atuais, repõem a 

cisão originária entre produtores diretos e detentores dos meios de produção. Sua vigência na 

atualidade aponta tão somente para configurações mais intensificadas das implicações que a 
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existência da propriedade já arrasta consigo ao longo da história humana: exploração de uma 

classe sobre outra, precarização do processo de trabalho e do próprio indivíduo, e as diferentes 

manifestações da alienação. Por todas as consequências dessas implicações ao processo de 

autoconstituição humana, a crítica à forma privada da propriedade permanece atual.  
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4. Capítulo 3 - Limites e possibilidades para a realização histórica do indivíduo em 

seu entrelaçamento com a propriedade 

 

4.1. Introdução 

 

 Este capítulo pretende discutir as implicações do surgimento da propriedade para a 

reprodução individual consciente e ativa enquanto possibilidade genérica. Reflete-se sobre 

como as relações concretas baseadas na propriedade privada implicam tanto na possibilidade 

de existência da individualidade, quanto na alienação do indivíduo em relação a si mesmo, aos 

demais e ao gênero. Para isso, parte da descrição da relação entre indivíduo e comunidade em 

diferentes momentos históricos até culminar no individualismo burguês e na forma de Estado 

que garante sua perpetuação.   

 

4.2. Sobre a relação entre indivíduo e generidade 

 

Para a teoria social marxista, o trabalho e as categorias que dele se desdobram são 

determinantes da vida social. O trabalho é condição ontológica essencial do gênero humano, é 

o meio pelo qual a humanidade se autoconstitui enquanto gênero e se diferencia dos demais 

animais. A atividade produtiva realizada a partir da transformação consciente da natureza para 

o suprimento das necessidades humanas significou a possibilidade de os seres humanos 

produzirem seus próprios meios de existência e, a partir deles, produzirem novas necessidades 

e novas condições para satisfazê-las. Esse movimento faz com que a atividade produtiva 

consciente e o modo como uma sociedade se organiza para efetivá-la determinem os horizontes 

do desenvolvimento humano (Teixeira, 1999).  

Os animais não humanos têm o campo de possibilidades de sua existência reduzido às 

determinações naturais imediatas. Os seres humanos, por produzirem sua vida material, têm 

suas possibilidades ampliadas e relacionadas diretamente com aquelas colocadas pela produção. 

Ainda que não abandonem sua condição natural – a qual é contingência primária de vida e, 

assim, permanece constitutiva da realidade –, os seres humanos não estão mais submetidos às 

determinações advindas exclusivamente da natureza. O processo de autoconstituição do gênero 

humano é essencialmente social: se consolida a partir do trabalho e é marcado por cooperação, 

intercâmbio entre indivíduos e mediação social (Teixeira, 1999). 
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Por meio da produção material, os seres humanos rompem com as determinações 

exclusivamente naturais caracterizadas pela imediaticidade e criam as bases para a constituição 

de “formas propriamente humanas de atividade e interrelação” (Teixeira, 1999, p. 83). Essa 

nova forma de interatividade é mediatizada pela consciência. Marx e Engels afirmam que 

“desde o início (...) a consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem 

homens” (Marx & Engels, 2007, p. 35). A autoprodução humano-genérica se faz 

necessariamente pela apropriação consciente da realidade e se realiza pelo processo de trabalho, 

no qual ocorre “a prévia ideação do objeto da ação e a escolha adequada de meios” (Teixeira, 

1999, p. 182). Portanto, o trabalho cria as condições não apenas para o surgimento, mas para a 

complexificação cada vez maior da consciência sobre a própria atividade humana, o que permite 

reavaliar o produto objetivado e avançar no âmbito da produção23.  

A possibilidade de transformação e produção consciente e ativa da realidade é o que 

permite afirmar que a reprodução social e a reprodução do próprio indivíduo são processos 

necessariamente entrelaçados. Ao produzirem seus meios de existência, os seres humanos 

produzem a si próprios e o desenvolvimento das características propriamente humanas que se 

manifestam na singularidade dos indivíduos. A totalidade das relações produtivas determina a 

individualidade, suas formas de sociabilidade e o campo de escolhas a partir do qual o indivíduo 

singular orienta a própria atividade. Mas não se trata de uma relação unilateral e, sim, de uma 

determinação determinável: a característica intrinsecamente ativa dos indivíduos é o que os 

permite atuar sobre a realidade e tomar decisões sobre a forma de produção da vida que conduz 

a processualidade histórica. Essa potencialidade é cada vez mais passível de realização quanto 

menos o modo de produzir a vida e o grau de desenvolvimento das forças produtivas 

obstaculizarem a tomada de consciência sobre a atividade genérica (Teixeira, 1999). 

A atividade conscientemente ativa, por si só, já coloca os indivíduos humanos em 

posição de liberdade em relação aos demais seres naturais e em relação às determinações 

naturais e sociais, uma vez que possibilita transformarem seu meio realizando escolhas sobre 

como fazê-lo. Todavia, a liberdade pessoal, também denominada autonomia, está condicionada 

ao alcance da autoconsciência dos indivíduos sobre si próprios enquanto realização 

particularizada do gênero humano. Logo, a autonomia é relativa, porque depende de condições 

objetivas e da realização das capacidades autoproduzidas pelo gênero, isto é, do grau de 

liberdade alcançado pela própria humanidade. 

 
23 Esse processo é denominado pelos teóricos marxistas como “crítica prática”.  
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Marx e Engels (2007) afirmam que a liberdade pessoal dos indivíduos existe em 

determinação recíproca com a forma de organização social, isto é, depende do “contato prático 

com a produção (incluindo a produção espiritual) do mundo inteiro e em condições de adquirir 

a capacidade de fruição dessa multifacetada produção de toda a terra (criações dos homens)” 

(p. 41). Essa possibilidade pode ser traduzida na apropriação daquilo que a humanidade produz 

e produziu ao longo da história, apropriação consciente, material e subjetiva dos meios de sua 

realização – o que permitiria tanto a realização das potencialidades já colocadas pelo gênero, 

quanto o direcionamento de seus rumos históricos.  

Teixeira (1999) pontua que “a tendência (...) é que progressivamente a essência genérica 

dos indivíduos se torne uma efetividade e que os indivíduos progressivamente adquiram 

consciência de seu ser, confirmando em suas subjetividades, como seres genéricos para si, sua 

objetividade social” (p. 186). Por outro lado, tudo aquilo que se coloca como impedimento ou 

obstaculização desse processo – ou seja, que não explicita a essência humana - é 

necessariamente negativo ao desenvolvimento do gênero e, portanto, dos indivíduos (Heller, 

1970).  

A vida dos indivíduos e sua possibilidade de reprodução é, portanto, 

“indissociavelmente unida à forma de existência genérica” (Teixeira, 1999, p. 185) e constitui, 

em mútua determinação com a vida produtiva do gênero, “dois polos de um mesmo ser” 

(Teixeira, 1999, p. 185). Entretanto, a relação entre os indivíduos e a totalidade social fundada 

no gênero passou por mudanças históricas, tendo como base fundamental a forma como a 

atividade produtiva foi organizada. Os diferentes modos de produção pelos quais a humanidade 

configurou sua reprodução social determinaram diferentes etapas da relação entre indivíduo e 

totalidade genérica (Lessa & Tonet, 2011; Heller, 1970). 

Neste sentido, a relação entre indivíduo e gênero – ou indivíduo e sociedade, posto que 

a sociedade é também parte da vida genérica – depreende-se do grau de desenvolvimento das 

forças produtivas e, mais especificamente, da forma como os seres humanos se organizaram 

socialmente para produzir a vida. As categorias que se desdobraram da evolução histórica das 

forças produtivas – como, por exemplo, as formas assumidas pela divisão social do trabalho e 

pela propriedade – constituíram-se tanto como alavancas quanto como barreiras ao processo de 

realização das potencialidades colocadas ao indivíduo e ao gênero humano, principalmente no 

que se refere à possibilidade de mobilidade e escolhas, sejam reais ou falseadas (Teixeira; 1999; 

Heller, 1970).  
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Na próxima seção, serão apresentados alguns aspectos que caracterizaram essa relação 

no interior dos diferentes modos de produção. 

 

4.3. A relação indivíduo-sociedade nas diferentes formas assumidas pela propriedade 

 

O fato do desenvolvimento do indivíduo e do gênero humano se realizarem de forma 

relacionada e interdependente não significa que ocorram de modo paralelo. “Na maioria das 

épocas históricas, ao contrário, verifica-se uma discrepância” (Heller, 1970, p. 79). Isto quer 

dizer que o grau de desenvolvimento das forças produtivas que implicou em avanços ao gênero 

humano não necessariamente ampliou as possibilidades de autonomia individual. Essas se 

ampliaram na medida em que o campo de escolhas dos indivíduos foi se desatrelando de 

barreiras naturais e das amarras sociais impostas pelos diferentes modos de produção, o que 

gerou possibilidades de escolha autônoma em relação à participação do indivíduo em 

determinados segmentos da própria sociedade (Heller, 1970). 

  Heller (1970) propõe que se realize a problematização do processo de reprodução 

individual em relação à reprodução social partindo da reflexão acerca da vinculação entre 

indivíduo e comunidade. Para a autora:  

A comunidade é uma unidade estruturada, organizada, de grupos, 

dispondo de uma hierarquia homogênea de valores à qual o 

indivíduo pertence necessariamente; essa necessidade pode decorrer 

do fato de se “estar lançado” nela ao nascer, caso em que a 

comunidade promove posteriormente a formação da 

individualidade, ou de uma escolha relativamente autônoma do 

indivíduo já desenvolvido (Heller, 1970, p. 70-71).  

A sociedade assume um caráter comunitário na medida em que se desenvolve de forma 

integradora e, com isso, funda seu modo de funcionamento nas comunidades sem escolha, isto 

é, enquanto meio que determina e limita a existência individual desde o nascimento. Conforme 

a evolução das formas de organização da produção, a sociedade se heterogeniza e o caráter 

integrador da comunidade é diluído (ainda que não totalmente e, na realidade, mais 

aparentemente do que de fato o é) e, assim, são ampliadas as possibilidades de escolhas e 

mobilidade dos indivíduos dentro dos limites da própria sociedade (Heller, 1970). 

Marx e Engels (2007) pontuam que a autoatividade dos indivíduos e sua relação com a 

sociedade, bem como a interrelação entre indivíduos torna-se mais complexa juntamente com 



103  

 

o desenvolvimento das formas de intercâmbio material. A divisão social do trabalho e o 

surgimento da propriedade privada tornaram a sociedade cada vez mais heterogênea, o que fez 

emergir, por exemplo, a divisão de classes internas. Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica social 

e as trocas interindividuais fizeram-se mais homogêneas, na medida em que a ampliação das 

formas de intercâmbio adquiriu caráter universal. 

Conforme se universaliza a dinâmica social, intensifica-se a alienação, que é 

necessariamente um impedimento da realização das potencialidades do gênero. Por outro lado, 

a forma mais complexa de realização do intercâmbio material e interindividual até agora 

apresentada, o capitalismo, corresponde ao estágio em que a individualidade alcançou maior 

autonomia. Cabe problematizar, no entanto, em que medida essa autonomia, enquanto resultado 

da apropriação privada capitalista é de fato verdadeira, quais são os seus limites, e se ela 

corresponde ao grau de desenvolvimento das forças produtivas já alcançado pela humanidade 

(Teixeira, 1999; Lessa & Tonet, 2011). 

Nas comunidades primitivas, a vinculação entre indivíduo e comunidade era tão natural 

e acidental quanto a própria organização da produção e, portanto, a forma de propriedade. Nelas 

a humanidade ainda estava bastante submetida ao domínio da natureza. Assim, a individuação 

– que abarca possibilidades de escolha, sentimentos, ideias e ações – também era um processo 

subsumido à natureza ou a complexos profundamente vinculados com ela, tais como as 

instituições sagradas e naturais da tribo (Heller, 1970; Engels, 2018).  

Engels (2018) afirma que os indivíduos estavam presos às tribos e às suas determinações 

por uma espécie de cordão umbilical. Isto quer dizer que o pertencimento a essa forma de 

comunidade não resultava de escolha do indivíduo, mas de uma designação determinada antes 

de seu nascimento. A vida (produtiva e espiritual) da tribo coincidia de tal forma com a vida do 

indivíduo que suas fronteiras eram as fronteiras do próprio indivíduo: era impossível 

transcender a tribo em individualidade e reproduzir-se individualmente fora dela. Sair da tribo 

significava perder-se a si próprio, uma vez que implicava em perder a condição de existência 

de sua atividade. Mesmo no interior da tribo a distinção individual era mínima, tamanha a 

integração entre indivíduo e sociedade e sua submissão às leis naturais (Heller, 1970).  

Além disso, como os grupamentos humanos viviam isolados e raramente mantinham 

contato uns com os outros, a comunidade tinha garantida sua homogeneidade em relação às 

comunidades externas e em seu próprio interior (Lessa, 2012). A expansão das fronteiras pelas 

guerras decorrentes do surgimento da propriedade quebrou, em certa medida, essa 
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homogeneidade. Todavia, a engessada divisão do trabalho, bem como o imperativo da 

sobrevivência regido pela escassez na produção que configuravam a forma da propriedade 

comunal, mantiveram a individualidade presa aos limites da comunidade (Lessa, 2012; 

Teixeira, 1999).  

No escravismo, “a comunidade era mediação imediata e direta da existência do 

indivíduo” (Lessa, 2012, p. 48), isto é, o indivíduo dependia necessariamente de “sua conexão 

direta, (...) com a comunidade para se reproduzir” (Lessa, 2012, p. 48). Por isso, a comunidade 

se erguia sobre ele em condição de primazia, e a garantia de reprodução da comunidade era 

mais importante que as próprias escolhas individuais – as quais não tinham espaço para se 

efetivar. Nesse momento histórico, a submissão do indivíduo à comunidade se dava de forma 

tão intensa, que a existência de qualquer insurgência do indivíduo em relação à comunidade era 

duramente reprimida, por meio de punições a atos que se contrapunham à ordem social, ou que 

visassem o êxito pessoal, quando este não significava também ganhos para a comunidade 

(Heller, 1970). 

Lessa e Tonet (2011) ilustram essa relação no período da Antiguidade por meio da 

condenação que custou a vida de Sócrates. Condenado injustamente à morte, Sócrates teria a 

opção de fugir de Atenas para evitar ser submetido à pena capital. Entretanto, a reprodução de 

sua vida fora da cidade não teria sentido, uma vez que só podia existir enquanto cidadão de 

Atenas. Dada a intocabilidade das instituições da cidade e sua condição de fundamento para a 

existência individual, Sócrates preferiu a morte ao exílio.  

Situando essa passagem sobre suas bases materiais, a “escolha” de Sócrates se deu em 

um momento em que a possibilidade de acumulação privada individual ainda não era realizável. 

Isto impossibilitava, necessariamente, a reprodução do indivíduo por si próprio e sua escolha 

pela saída da comunidade. A propriedade privada já existente se efetivava apenas como parte 

do desenvolvimento da comunidade e não enquanto possibilidade individual, ou seja, “as 

fortunas individuais não eram ainda suficientemente grandes para poderem se expandir 

sozinhas” (Lessa & Tonet, 2011, p. 78). A expansão da fortuna das cidades dependia dos 

esforços de todos os cidadãos, principalmente, pela via das guerras e saques e, posteriormente, 

pela abertura de rotas comerciais (Lessa & Tonet, 2011). 

Cabe ressaltar que a maior parte da população estava aprisionada à condição de 

escravidão, tendo suas escolhas obstaculizadas pela comunidade através da própria divisão 

social do trabalho existente no período. Desde a sua origem – pela cisão entre expropriadores e 
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expropriados e, posteriormente, pela cisão entre cidade e campo - a divisão social do trabalho 

cristaliza as existências sociais “em campos restritos de atividade” (Teixeira, 1999, p. 189), 

reduz a atividade dos indivíduos a uma esfera particular. Marx e Engels (2007) descrevem a 

limitação colocada pela especialização da atividade do trabalho, que gradualmente passou a 

manter os indivíduos concentrados em um único ramo da produção: 

Logo que o trabalho começa a ser distribuído, cada um passa a ter 

um campo de atividade exclusivo e determinado, que lhe é imposto 

e ao qual não pode escapar; o indivíduo é caçador, pescador, pastor 

ou crítico crítico, e assim deve permanecer se não quiser perder seu 

meio de vida (Marx & Engels, 2007, p. 37). 

Este processo, por si só, já reduz o campo de possibilidades dos indivíduos, uma vez 

que nega suas “potencialidades multifacéticas” (Teixeira, 1999, p. 189).  

A divisão social do trabalho se complexifica no período do feudalismo e a propriedade 

assume uma nova forma, mas ainda se conserva uma preponderância da vida coletiva sobre a 

individual, que mantém essa última em condição de total dependência da comunidade para se 

reproduzir. O indivíduo tem sua identidade delimitada pelo lugar que ocupa no feudo referente 

à função que assume na divisão do trabalho, a qual é designada desde o nascimento e que é 

considerada “acidental” à sua personalidade (Lessa & Tonet, 2011; Marx & Engels, 2007). 

Heller (1970) pontua que, no interior da classe nobre, um jovem até poderia escolher as funções 

que gostaria de exercer – ser cavaleiro ou sacerdote -, desde que esta escolha não significasse 

uma mobilidade de classe e não contrariasse a determinação imposta ao sujeito ao nascer. Mas, 

para além das especificidades determinadas pela própria divisão estamental, no feudalismo, a 

atividade de trabalho do indivíduo é tudo o que constitui sua existência, isto é, “é uma qualidade 

inseparável de sua individualidade” (Marx & Engels, 2007, p. 65), uma vez que não há, ainda, 

“diferença entre a sua vida pessoal e a sua vida enquanto subsumida a um ramo qualquer do 

trabalho” (Marx & Engels, 2007, p. 65). 

Este fato é exemplificado por Lessa e Tonet (2011) quando pontuam uma das formas de 

expressão do entrelaçamento direto entre indivíduo e comunidade nesse período. No 

feudalismo, até mesmo o sobrenome das pessoas era atribuído de modo que correspondesse ao 

feudo ou à região ocupada pelo feudo. Fora deste âmbito, portanto, “o indivíduo nada é, pois 

não pode ter qualquer existência social” (Lessa & Tonet, 2011, p. 78). 

Na medida em que a servidão nos feudos se tornava insuportável, alguns servos fugiam 

para as cidades para assumirem funções nas corporações já insurgentes. O desenvolvimento das 
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forças produtivas já apontava para uma necessidade de transformação da ordem social e surtia 

seus efeitos sobre a individualidade. Entretanto, esse processo apresentava alguns impasses. O 

primeiro é referente ao fato de que, por algum tempo, as corporações, mesmo que 

configurassem uma situação diferente de trabalho, estavam subsumidas à lógica feudal e 

reproduziam, em outro âmbito, o sistema de estamentos. O segundo impasse corresponde às 

implicações das fugas ao desenvolvimento da individualidade. Ainda que se colocassem como 

importante resistência à ordem feudal, os servos fugitivos se libertavam individualmente (e não 

enquanto classe) e se inseriam dentro de segmentos desse mesmo sistema, o que não significava 

a garantia de sua reprodução individual. Tal grau de autonomia individual só foi alcançado na 

sociabilidade burguesa (Marx & Engels, 2007). 

No estágio pré-capitalista, começa a se delinear um dilema que se concretizará com o 

advento da sociedade propriamente do capital. Por um lado, a forma de propriedade incipiente 

que, gradualmente, se instituía com o processo de acumulação primitiva, se somava à 

intensificação da divisão do trabalho que acontecia de modo paralelo, com o crescimento das 

manufaturas. Esses fatores demandavam uma organização do trabalho que fixasse cada vez 

mais a atividade social em áreas restritas da esfera produtiva e, por isso, limitava o 

desenvolvimento das potencialidades humanas porque o reduzia à execução repetitiva de 

apenas um tipo de atividade. Segundo Teixeira (1999), o caráter fragmentário e restrito das 

individualidades nesse contexto era tamanho que Marx o denominou “idiotismo do ofício”.  

Por outro lado, a individualidade começava a se desprender da relação de dependência 

que mantinha com a comunidade. Isto porque, a partir da dissolução da propriedade feudal, os 

indivíduos se libertaram da conexão direta com a sua função assumida na comunidade, 

delimitada pelos estamentos. Esse formato entra em decadência e a divisão do trabalho 

emergente, apesar de limitante, não é mais aquela estabelecida desde o nascimento até a morte 

do indivíduo, ela cria condições de mobilidade e escolha de funções – ainda que no interior da 

manufatura a atividade de trabalho seja fixa. As possibilidades dispostas para os indivíduos 

aparentemente se expandem e a lógica que passa a reger a sociabilidade é a típica da classe 

burguesa, baseada na apropriação privada e pessoal da riqueza, e o indivíduo forjado a partir 

dessa dinâmica tem sua mobilidade e existência independentes das determinações da 

comunidade (Lessa & Tonet, 2011; Lessa, 2012). 

No capitalismo, “a razão da existência pessoal” (Lessa & Tonet, 2011, p. 78) perde sua 

“articulação com a vida coletiva” (Lessa & Tonet, 2011, p. 78).  Heller (1970) afirma que 

“somente uma sociedade sem estamentos, a sociedade classista ‘pura’, a sociedade burguesa, 
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consegue abolir as comunidades naturais enquanto integrações sociais primárias” (p. 68). 

Apenas sob a regência da propriedade capitalista pode ser invertido o antigo movimento que 

caracterizava a relação indivíduo-comunidade. Na sociedade burguesa, o indivíduo não 

necessariamente tem sua existência determinada pela existência da comunidade, ainda que seja 

condicionado por ela. Apesar desse condicionamento, também é possível ao indivíduo escolher 

conscientemente de que forma e a qual comunidade quer se vincular24 (Heller, 1970). A 

independência do indivíduo em relação à comunidade é tão notória nesse contexto, que o 

indivíduo pode até mesmo se valer da decadência de seu coletivo ou nação para seu benefício 

pessoal, posto que o enriquecimento da comunidade não mais corresponde ao seu próprio 

(Lessa, 2012).  

A identidade social do indivíduo, no capitalismo se constitui sobre suas próprias 

necessidades, uma vez que o trabalho e a vida pessoal passam a assumir funções separadas e 

uma forma individualista de reprodução individual se faz possível. As pessoas podem partir de 

si mesmas em qualquer lugar, podem se desprender da terra e das atividades determinadas por 

seu nascimento e assumirem novas atividades em novos locais, diferentemente do que ocorria 

nos modos de produção anteriores. Estas mudanças se expandem quanto mais a forma 

capitalista da propriedade se universaliza e a divisão do trabalho a ela correspondente adquire 

extensão mundial (Lessa, 2012): 

Em uma situação inteiramente diversa da do passado, o burguês tem 

por sua pátria o mercado mundial e se converte em cidadão do 

mundo: essa é a base social da ilusão de que sua identidade reside 

em si mesmo − e, por extensão, de que o indivíduo é fundante da 

sociabilidade (Lessa, 2012, p. 48). 

 Pela primeira vez na história do gênero humano, os indivíduos emergiram como 

“portadores de necessidades e possibilidades próprias” (Lessa, 2012, p. 49) que não 

necessariamente coincidem com aquelas referentes a reprodução social.  Portanto, o indivíduo 

aparece como “força ativa da história” e assim passa a ser reconhecido socialmente. 

Diferentemente das formas sociais anteriores, correspondentes aos modos de produção e às 

formas da propriedade precedentes ao capitalismo, a determinação individual não é 

determinada essencialmente por acidente do destino ou de forças sobrenaturais sacralizadas 

 
24 Heller pontua que o processo de escolha pessoal da comunidade é mediado por valores. Na comunidade primitiva 

a hierarquia de valores era pré-estabelecida e o indivíduo era obrigado a segui-la. Com a reprodução autônoma do 

indivíduo, ele pode escolher sua vinculação a comunidades de acordo com aqueles valores que considera 

condizentes com suas aspirações pessoais.  
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pela comunidade, mas pode se realizar conforme as aspirações pessoais de cada sujeito – ainda 

que isso seja apenas uma possibilidade que nem sempre se efetiva (Lessa, 2012).  

Sobre esse aspecto, Heller (1970, p. 74) acrescenta que: “a sociedade burguesa 

desenvolveu a individualidade numa medida sem precedentes; a individualidade se enriqueceu 

com características inteiramente novas, como a subjetividade, a ‘interioridade’ (...). Somente a 

sociedade burguesa poderia proporcionar ao indivíduo uma elevação a essa altura”. Foi também 

nesse contexto, pautado pela possibilidade de reprodução e apropriação individual, que se 

produziram as condições para que o indivíduo construísse vínculos com os demais indivíduos 

– por exemplo, a constituição de uma família – a partir de sua vontade ou escolha pessoal 

(Heller, 1970). Não raro, foi sobre essa forma diferenciada da relação sociedade-indivíduo que 

emergiram as preocupações filosóficas que se dedicaram exclusivamente à compreensão do 

sujeito e deram origem a ciências como a Psicologia (Lacerda Jr., 2010).  

Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer que o modo de produção capitalista e a 

possibilidade de apropriação individual criaram condições para um grande salto qualitativo do 

gênero humano. O desenvolvimento do indivíduo é necessariamente um indicativo de que há 

diferenças entre a reprodução social e a reprodução individual. Estas portam potencialidades e 

necessidades diferentes, ainda que se constituam intrinsecamente em relação de mútua 

determinação. “Reconhecer essa diferença (...) possibilita que as necessidades individuais 

sejam reconhecidas em sua plenitude” (Lessa & Tonet, 2011, p. 79) e permite constatar que 

tanto a satisfação de necessidades individuais quanto daquelas concernentes à vida coletiva são 

horizontes possíveis ao gênero humano, quanto mais a luta de classes avança e as forças 

produtivas se desenvolvem.  

Todavia, a divisão social do trabalho, precisamente a separação entre trabalho 

intelectual e manual e a fragmentação das atividades no interior do processo produtivo – 

processos inerentes ao capitalismo – colocaram entraves à realização das potencialidades 

genéricas de forma universal. Primeiramente, porque a forma de apropriação privada impede o 

acesso igualitário aos bens produzidos pela humanidade. Ainda que no capitalismo a produção 

atinja o nível de abundância, há um impasse para a satisfação de necessidades coletivas e 

individuais porque a primeira foi alcançada por um modo de produzir a vida fundado na 

expropriação e na cisão entre proprietários e não proprietários. Uma vez que a apropriação da 

riqueza historicamente produzida e acumulada não é uma possibilidade para todos, o 

enriquecimento de alguns se dá em detrimento da miséria de outros. Este fato, por si só, revela 

a impossibilidade de desenvolvimento pleno do gênero humano e da realização da liberdade 
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para todos os indivíduos num modo de produção regido pela propriedade privada (Teixeira, 

1999). 

Além disso, o antagonismo entre classes decorrente da divisão do trabalho condiciona 

uma forma de sociabilidade alienada, tanto do indivíduo em sua relação com os demais, quanto 

dele próprio em relação à sua generidade. Quanto mais a divisão do trabalho é naturalizada e 

imperceptível aos indivíduos como resultado de sua própria interatividade e de sua produção 

enquanto gênero, mais as forças produtivas - que na verdade são a materialização das forças 

dos próprios indivíduos - se erguem diante deles como um ser estranho, o que é precisamente 

contrário à possibilidade de determinação ativa daqueles sobre suas próprias vidas (Teixeira, 

1999, Marx, 2010).  

Dessa forma, na sociedade marcada pelo antagonismo de classes, o indivíduo tem sua 

liberdade e sua evolução pessoais limitadas por forças que aparecem como desconhecidas e que 

são determinantes de suas possibilidades. Estas são reduzidas às possibilidades materiais da 

classe social de pertencimento do indivíduo na divisão social do trabalho. Por servirem a 

poderes estranhos, por desconhecerem tanto a dimensão genérico-humana quanto o destino do 

produto de seu trabalho, por se reduzirem a meras peças fragmentadas de um conjunto que é 

oculto, os indivíduos na sociedade burguesa têm obstaculizada a realização de sua característica 

ontológica fundamental: a atividade conscientemente ativa. Na sociabilidade capitalista, a 

reprodução individual existe, mas se dá às custas da vida dos próprios indivíduos25, isto é, das 

condições humanamente características de sua existência (Teixeira, 1999; Marx, 2010). Acerca 

desse processo, Heller (1970) pondera que: 

“(...) essa mesma sociedade, ao subsumir o indivíduo sob sua classe, 

ao submetê-lo às leis econômicas como se essas fossem leis naturais, 

aboliu aquela grande possibilidade e fez dos indivíduos livres não 

mais que escravos da alienação, até o ponto em que de fato os 

indivíduos se viram colocados num nível inferior àquele dos 

indivíduos de épocas anteriores” (Heller, 1970, p. 74-75). 

 A expressão máxima do processo de alienação do indivíduo em relação aos seus iguais 

é também a principal forma de manifestação da reprodução individual no capitalismo: o 

individualismo burguês26. Instaurada a contradição fundamental entre produção socializada e 

 
25 Pode-se acrescentar também, enquanto fator de empobrecimento das individualidades no capitalismo, o processo 

de reificação que se produz na medida em que a força de trabalho dos indivíduos é convertida em mercadoria e os 

sujeitos são equiparados a coisas. 
26 Nas palavras de Heller (1970), “a carência de comunidade converte-se em princípio para o individualismo” (p. 

76).  
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apropriação privada – característica central deste modo de produção -, a possibilidade de 

enriquecimento pessoal que se coloca faz com que a interatividade entre os indivíduos se 

transforme em concorrência. Segundo Lessa e Tonet (2011), “os indivíduos passaram a 

considerar todos os outros como adversários, e a sociedade se converteu na arena em que essa 

luta se desenvolve” (Lessa & Tonet, 2011, p. 79).  

 A transformação da força de trabalho em mercadoria, bem como a intensificação das 

atividades mercadológicas atravessaram a forma como se constituem as relações entre os 

próprios indivíduos na sociedade burguesa. Tais relações passam a se reproduzir segundo os 

critérios do mercado. Com o dinheiro, uma mercadoria, se transformando na mediação máxima 

de todas as trocas da vida cotidiana, a luta pela acumulação ou pela própria sobrevivência se 

tornam condições dominantes no capitalismo. Reitera-se, no plano da reprodução da existência, 

a luta de todos contra todos fomentada pela regência da propriedade privada do capital, cuja 

extensão abarca tanto o conflito entre classes, quanto conflitos no interior da própria classe 

trabalhadora. O primeiro se efetiva porque os indivíduos estão precisamente subordinados uns 

aos outros pela dinâmica da expropriação. E os conflitos no interior da própria classe 

trabalhadora se desdobram porque a existência de um exército de reserva de trabalhadores é 

inerente à lógica do trabalho assalariado no capitalismo e ela instaura o enfrentamento entre os 

sujeitos no interior da própria classe (Lessa, 2012; Marx, 2011; Teixeira, 1999).  

 Os indivíduos que se constituem nesse contexto são dependentes da própria dinâmica 

do capital para manterem sua sobrevivência, para que seja garantida a reprodução restrita e 

ampliada deste modo de produção e, ainda, para que se efetive a possibilidade de acumulação 

da minoria. Nesse sentido, a possibilidade de existência individual no interior do capitalismo, 

embora tenha se convertido de potencialidade a concorrência, não é mera disputa entre 

indivíduos isolados, mas se configura como o que Marx e Engels (2007) denominaram por 

“dependência multifacetada” (p. 41).  

 Dessa forma, enquanto nas sociedades precedentes ao capital, a existência individual 

está completamente subordinada e dependente da vida da comunidade, na sociedade burguesa 

“essa relação se inverte e a sociedade se reduz a instrumento para o enriquecimento privado dos 

burgueses” (Lessa & Tonet, 2011, p. 80). Heller pontua (1970) que essa vida “independente” 

da comunidade foi e é considerada pela maior parte dos indivíduos forjados no interior da 

sociedade burguesa como “liberdade pessoal”. De fato, o que se torna princípio dessa forma de 

sociabilidade é a possibilidade de perseguir interesses privados. Estes são tomados como 

interesse geral, como lógica que rege toda a dinâmica da vida social geral. O que se processa é, 
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na verdade, a defesa do individualismo e da perpetuação de valores egoístas travestidos de 

liberdade (Heller, 1970; Lessa & Tonet, 2011). 

 Teixeira (1999) descreve esse movimento, reafirmando que, sob o capitalismo, a 

liberdade é apenas aparente, pois sua base concreta determinada pela alienação é, precisamente, 

aprisionamento: 

A escravidão da sociedade burguesa constitui, em aparência, a maior 

liberdade, porque aparentemente é a independência plena do 

indivíduo, que considera como sua liberdade pessoal o movimento 

anárquico – liberado dos entraves gerais e dos vínculos humanos – 

dos elementos da sua vida que se lhe tornaram estranhos, como, por 

exemplo, a propriedade, a religião, etc., enquanto na realidade é o 

culminar da sua servidão e da sua inumanidade (Teixeira, 1999, p. 

194). 

 Se o ser humano é um ser inescapavelmente social – se forja em comunidade, ainda que 

no capitalismo o indivíduo possa prescindir dela –, a realização de sua autonomia não pode 

partir de uma base em que sua dimensão coletiva é negada, ou seja, de uma sociedade que se 

ergue sobre a alienação do indivíduo para com o gênero e para com os demais indivíduos. Nesse 

sentido, sob a organização social em que o indivíduo passa a existir e assim é reconhecido, sua 

efetivação não se realiza de fato, mas apenas formal e falsamente (Teixeira, 1999; Heller, 1970).  

O capitalismo, portanto, reduz os limites das capacidades individuais à acumulação de 

riquezas. Ao constituir indivíduos que se entendem como independentes e isolados, a 

sociabilidade burguesa faz com que os sujeitos forjados sob sua lógica acabem por perder a sua 

dimensão social e genérica. Todo esse processo faz com que seja mais complexa a compreensão 

dos indivíduos de que a emancipação passa, necessariamente, pela igualdade na apropriação 

dos bens produzidos pela humanidade; que a liberdade pessoal depende das condições concretas 

de liberdade coletiva. Este é o real horizonte colocado ao gênero humano desde sua constituição 

pelo trabalho, a partir do qual as demais faculdades humanas podem se realizar – seja pela 

possibilidade de fruição, seja pelo rompimento das barreiras que se colocam às escolhas 

individuais, seja pela superação do enlace entre autonomia individual e luta pela acumulação 

de capital (Lessa & Tonet, 2011; Teixeira, 1999, Marx & Engels, 2007). 

 

4.4. O estado burguês e o individualismo  
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A alienação entre indivíduo e gênero humano encontra, ainda, expressão em uma 

entidade que se ergue a partir do surgimento da propriedade privada e da sociedade de classes 

e se torna tão natural, quanto mais esses antagonismos (e a própria alienação) se perpetuam 

também de forma naturalizada: trata-se do Estado. Enquanto mediação necessária da 

propriedade privada, o Estado se configura como abstração ilusória da generidade. Assim o faz 

porque, através dele, os indivíduos comungam da ilusão de que compartilham interesses 

comuns, enquanto membros de uma mesma comunidade aparente, “assumindo o caráter 

necessariamente social de suas existências, de uma forma essencialmente limitada e fictícia” 

(Teixeira, 1999, p. 195).  

O que se processa, de fato, no Estado é a abstração dos interesses da classe dominante, 

os quais são formulados como representações dos interesses gerais da sociedade e elevados à 

condição de máximas reguladoras da vida. Os interesses admitidos como gerais são, na verdade, 

os interesses dos indivíduos privados e têm sua perpetuação garantida através dessa instituição. 

Os interesses pessoais da classe dominante que são reafirmados pelo Estado representam a 

consagração do modo de sociabilidade burguês, pois são a possibilidade de acumulação privada 

de riquezas. O Estado não efetiva nada além das condições de existência que constituem a 

materialidade em determinado momento histórico – e assim o faz na sociedade burguesa, 

confirmando e garantindo sua forma de funcionamento e, portanto, a forma de propriedade que 

a rege (Teixeira, 1999; Marx, 2010).  

 O predomínio de uma sociabilidade que se realiza pela defesa do modo de reprodução 

individual efetivada no capitalismo tem sua manifestação formal através das leis: segundo 

Teixeira (1999), “a lei é expressão do triunfo dos indivíduos independentes uns dos outros; 

triunfo dos interesses egoístas de alguns. Enquanto tentativa de representação do interesse geral, 

a lei é a negação do interesse genérico” (Teixeira, 1999, p. 193). Marx (2010) exemplifica essa 

constatação pela análise dos chamados direitos do homem, apresentados na Constituição 

promulgada com a emergência do Estado burguês como direitos universais da humanidade -

dentre os quais a propriedade se consagra como direito humano fundamental. Para o autor, estes 

não eram senão os direitos “do homem egoísta, do homem separado dos outros homens e da 

comunidade” (Marx, 2010, p. 48), isto é, os direitos dos indivíduos que têm sua possibilidade 

de existência forjada pela apropriação privada. Dessa forma, nada têm a ver com os direitos de 

humanidade enquanto gênero, mas sim, com uma existência fundada na negação da dimensão 

genérica dos indivíduos. Os direitos garantidos pelo Estado burguês pressupõem a alienação e 
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sua perpetuação – tanto dos indivíduos entre si, quanto deles para com a generidade (Marx, 

2010; Teixeira, 1999).  

Além disso, o Estado burguês expressa, na esfera da formalidade, um modo específico 

de fragmentação da existência individual. Sua consolidação enquanto entidade se realiza sobre 

uma pseudo-cisão entre, de um lado, um homem pertencente a uma comunidade, que possui 

uma dimensão política e social e é dotado de direitos, isto é, o cidadão (citoyen). De outro, há 

o homem membro da sociedade civil, o qual se situa à parte da política e da comunidade e nada 

mais é que o indivíduo burguês (bourgeois), isolado e egoísta, que busca a acumulação privada. 

Ao citoyen são designados, por meio da Constituição, direitos como a igualdade, a liberdade, a 

segurança e a equidade no acesso à propriedade. O bourgeois é a negação do primeiro, bem 

como a expressão prática de sua falsidade, posto que corresponde à base real onde esses direitos 

não se efetivam. Tal concepção intensifica e amplia a alienação dos seres humanos em relação 

ao gênero humano, uma vez que veicula uma noção fragmentada de indivíduo, cuja natureza 

essencialmente social e política é representada à parte de sua natureza pessoal (Marx, 2010; 

Teixeira, 1999). 

Entretanto, a separação entre cidadão e burguês é a manifestação explícita da forma 

como o indivíduo se reproduz na sociedade burguesa. Os interesses de cada um dos polos dessa 

cisão correspondem, ao fim e ao cabo, aos interesses dos indivíduos burgueses. O direito de 

liberdade, por exemplo, nada mais é que a defesa da liberdade dos indivíduos enquanto mônadas 

isoladas, cuja existência sob a propriedade capitalista se realiza por meio do enriquecimento 

pessoal. Na sociabilidade do capital, o homem só pode ver o outro enquanto limitação de sua 

liberdade (e não a sua realização ou semelhança). Portanto, a tomada do direito de liberdade 

como universal – enquanto “direito do homem” - é, na verdade, uma tentativa de naturalizar a 

reprodução individual burguesa como a única possível. Os direitos do homem são, na verdade, 

direitos do homem burguês. Ou, em outras palavras, o direito à apropriação privada (Marx, 

2010).  

Nesse engodo, os demais direitos designados aos membros da sociedade burguesa pela 

Constituição – tais como o direito à igualdade, à segurança e à propriedade privada – também 

não passam de garantias à manutenção do antagonismo necessário à própria ordem capitalista. 

Com a luta de todos contra todos pela acumulação privada de capital, a base real sobre a qual 

esses direitos se erguem é, na verdade, marcada pela insegurança, pela expropriação e pela 

desigualdade social (Marx, 2010; Teixeira, 1999).  
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Marx (2010) parte dessa concepção de Estado como instância perpetuadora da 

sociabilidade burguesa para afirmar que a garantia de emancipação política de alguns 

segmentos no interior do Estado burguês não significa emancipação humana de fato. Embora 

tenha sua importância, uma vez que representa um avanço no sentido do reconhecimento social 

de determinados grupos que foram historicamente negados enquanto cidadãos e, por isso, 

tiveram seus direitos restringidos, a emancipação política trata somente do reconhecimento de 

indivíduos enquanto indivíduos burgueses, isto é, aparentemente livres. Se o Estado e a política 

na sociedade burguesa são tão somente uma abstração ilusória da comunidade e da generidade, 

que contribui para a manutenção da alienação, a emancipação política por meio da atuação do 

Estado não constitui uma emancipação humana efetiva. O que se constitui é uma espécie de 

representatividade aparente, posto que as leis do mercado são as reais determinantes da 

dinâmica social, o que garante que o Estado seja instância de domínio da classe dominante. 

Nesse sentido, o avanço da democracia na modernidade e a extensão da igualdade 

política a todos os indivíduos indicam, sem dúvidas, um avanço político em relação às formas 

anteriores de organização social. Todavia, “não constituem uma realização da potência sócio-

humana, porque se mantém na lógica imanente à sociedade civil, a exclusão dos produtores 

diretos da comunidade humana” (Teixeira, 1999, p. 197).  

Se “a esfera onde o homem se comporta como ser genérico [o Estado] é rebaixada sob 

a esfera na qual ele se comporta como ser parcial [a sociabilidade burguesa]” (Teixeira, 1999, 

p. 197), ela não pode garantir a realização da individualidade, pois é marcada pela negação de 

suas potencialidades ontológicas. Uma vez que a existência do Estado só pode se efetuar pela 

existência da propriedade privada e pelos antagonismos de classe – ou seja, somente através de 

modos de produção que pressupõem a alienação – a ele só é possível garantir o desenvolvimento 

da individualidade alienada dentro dos limites da ordem social vigente. Sob o Estado burguês, 

embora os indivíduos sejam politicamente reconhecidos como autônomos como nunca antes o 

foram, sua liberdade se traduz na negação das possibilidades colocadas para si e para o gênero, 

negação que é assegurada por meio dessa instância máxima de regulação da vida (Marx, 2010, 

Teixeira, 1999).  

Disso depreende-se que a existência do Estado será tão necessária quanto menos os 

indivíduos puderem se valer de sua consciência genérica, isto é, enquanto os indivíduos não 

tiverem a possibilidade de direcionamento e controle da própria existência social (sua e do 

gênero) realizada.  
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4.5. A insuficiência do individualismo burguês e a busca por alternativas 

 

Embora a reprodução individual seja a realização de uma possibilidade histórica, por 

meio da qual o indivíduo pode prescindir da comunidade em que foi lançado e escolher a qual 

pretende se vincular, essa realização não significa que o indivíduo não necessite mais da 

comunidade para se constituir. Os seres humanos só se autoproduzem por meio de relações 

sociais e, portanto, a vida coletiva (ou comunitária) é condição ontológica essencial da 

humanidade em qualquer momento histórico (Teixeira, 1999; Heller, 1970). 

Nesse sentido, a crença veiculada pela sociabilidade burguesa de que o indivíduo é 

independente dos demais e pode se desenvolver sozinho fora de qualquer comunidade, bem 

como a crença de que a perseguição dos interesses puramente individuais leva à liberdade, são 

falsas. Por um lado, as próprias experiências subjetivas dos indivíduos passaram a expressar a 

solidão e a insegurança decorrentes do que Heller (1970) denominou como “carência da 

comunidade”. Por outro, os movimentos operários, identitários (entre outros) emergiram no 

sentido retomar os vínculos comunitários nos quais os indivíduos poderiam buscar razões para 

sua existência que ultrapassassem o âmbito individual (Heller, 1970). 

De acordo com Heller (1970), desde os meados do século XIX esses sinais de 

esgotamento do individualismo burguês se fazem evidentes. A autora afirma que são eles 

próprios também sinais de insustentabilidade da própria sociedade burguesa, uma denúncia do 

esgotamento do modo de produção capitalista e da forma de sociabilidade por ele instaurada. 

Tais movimentos não correspondem a uma negação da liberdade individual, mas a um 

entendimento de que ela pode ser mais do que é, pelo grau de desenvolvimento das forças 

produtivas já alcançado pela humanidade. “A busca de uma atividade em comunidade, que 

elevasse o indivíduo ‘nas asas da comunidade’, somou-se à exigência de uma nova sociedade 

na qual o homem pudesse voltar a ser um ente comunitário” (Heller, 1970, p. 77) e ao, mesmo 

tempo um indivíduo autônomo, com necessidades e realizações próprias. 

No entanto, a vinculação do indivíduo a qualquer comunidade não tem por consequência 

direta a retomada de sua essência genérica. O conteúdo de uma comunidade só é positivo se 

este se constituir em um meio pelo qual se explicitam as potencialidades humanas e individuais 

– seus comportamentos, escolhas e possibilidades –, que não exija a submissão do indivíduo à 

comunidade e nem o contrário. Por fim, é preciso que a comunidade se torne um meio para que 



116  

 

o indivíduo tome consciência de sua dimensão genérica, compreendendo-se como resultado de 

uma relação recíproca (Heller, 1970).  

 A existência ou predominância desse tipo de comunidade depende da forma como se 

estrutura a totalidade social. Nas formas de organização social experimentadas pela 

humanidade até o momento, comunidades que explicitam as possibilidades humanas sempre se 

apresentaram como resistência. Isto porque ou a totalidade social absorveu o indivíduo de tal 

forma que sua manifestação foi inexistente, ou a existência individual se tornou possível com 

o indivíduo perdendo sua dimensão genérica e passando a encará-la como mero meio para sua 

realização pessoal (Heller, 1970). 

O devir humano perspectivado por Marx visa a constituição de uma sociedade em que 

este tipo de comunidade seja não só predominante, mas a base real da sociedade mesma. Se o 

desenvolvimento das forças produtivas já alcançou um nível que permite a superação da 

propriedade privada para que os produtos humanos sejam usufruídos por toda a coletividade, 

pode-se dizer que uma nova forma de existência do indivíduo decorrente dessa transformação 

nas relações concretas também se faz possível (Teixeira, 1999). 

Marx e Engels (2007) pontuam que, em uma sociedade em que a propriedade privada é 

superada e a exploração não é mais condição de vida, o desenvolvimento das forças produtivas 

é instrumentalizado para a satisfação da humanidade como um todo. Os indivíduos não 

precisam se exaurir no trabalho como única forma de sobrevivência, posto que sua vida é 

garantida pela própria forma de organização da produção. Com isso, supera-se também a 

fixação dos indivíduos em determinados ramos da atividade social, o que amplia de modo 

ilimitado as possibilidades que a eles se colocam: 

na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de 

atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que 

lhe agradam, a sociedade regula a produção geral e me confere, 

assim, a possibilidade de hoje fazer isto, amanhã aquilo, de caçar 

pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me à criação de gado, 

criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, 

sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico 

(Marx, 2007, p. 38).  

 A efetivação das potencialidades humanas – tanto genéricas quanto individuais - são 

tendências históricas possíveis pelo mesmo meio pelo qual a humanidade se forjou enquanto 

tal: o trabalho. A capacidade de produzir as próprias condições de vida coloca no horizonte do 
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gênero humano a possibilidade de se viver sob circunstâncias melhores do que as que até então 

foram construídas (Teixeira, 1999). 

No momento em que a autoatividade humana se encontra, atravessada por uma forma 

de sociabilidade individualista, a retomada do reconhecimento de sua base social é necessária 

para se criar novas condições sociais que ampliem as próprias liberdades pessoais dos 

indivíduos. Tal feito só pode se concretizar se, na materialidade, ou seja, superando a essência 

fundamental da alienação: a propriedade privada (Teixeira, 1999).  
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5. Considerações finais 

 

 A partir da teoria social marxista, depreende-se que, para apreender e analisar 

criticamente os fenômenos da realidade, é necessário situá-los no processo de autoconstituição 

humana. Nesse esforço, busca-se identificar o que o movimento real de determinado objeto 

implica no sentido de avanços ou retrocessos às possibilidades colocadas ao gênero pelo 

trabalho e pelo desenvolvimento das forças produtivas. Os campos do conhecimento emergem 

nesse âmbito enquanto resultantes e produtos da autoatividade humana na realidade, mas 

também como meios e ferramentas de apreendê-la. Têm, portanto, sua existência relacionada 

com os processos que se desdobram na materialidade e assim podem ser analisados. 

Dessa forma, a Psicologia surge como campo de estudos da subjetividade no solo 

histórico em que o indivíduo aparece como ente ativo, resultante da forma de propriedade 

capitalista. Essa configuração da propriedade, que carrega consigo uma contradição 

fundamental (por se fundar formalmente na possibilidade de enriquecimento pessoal em um 

momento em que a produção é socializada e abundante), é expressão tanto da ampliação da 

produção, quanto da divisão do trabalho que engendra a alienação. Pelo fato de, na organização 

concreta do trabalho a atividade se tornar cada vez mais específica e intensificar a separação 

entre indivíduo e gênero, tal processo se reflete também no âmbito do conhecimento, 

solicitando uma disciplina que investigue o indivíduo como fenômeno isolado.  

Resultante, portanto, da primazia do individualismo tomado como modo absoluto de 

sociabilidade, a Psicologia, em suas vertentes tradicionais, abstrai esse modelo de indivíduo 

como natural e desenvolve seu campo de saberes sobre essa forma alienada de vida, que tem 

seu ponto de partida na expropriação. Mais tarde, as crises do próprio capital e o esgotamento 

desse modo de sociabilidade refletem-se nas crises que eclodem no interior da Psicologia, 

apontando para a insuficiência dessa concepção de indivíduo que se esgota em si mesmo e para 

a necessidade de se considerar nas análises empreendidas pela disciplina os determinantes 

sociais que constituem seus objetos.  

A crise da psicologia não é, portanto, uma mera crise epistemológica, mas uma 

expressão das contradições do modo de produção em que ela se inscreve e é solicitada. Nesse 

sentido, pensar a construção de um campo que seja alternativo às tendências tradicionais e 

individualistas em Psicologia, como se propõe a Psicologia Crítica, requer identificar esses 

conflitos na realidade - nos quais a disciplina se inscreve e se expressam também no seu interior 
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- e se posicionar diante deles.  Se as formas de organização social que engendram a formação 

individual e os modos de sociabilidade têm sua centralidade no modo como o trabalho se 

configura (por ser ele mesmo a essência ontológica humana), faz-se necessário compreender 

aquilo que o constitui e determina historicamente para se pensar tanto as alternativas à 

Psicologia tradicional e as relações da disciplina com seu objeto, quanto as próprias condições 

de existência desse objeto na realidade. As análises marxistas contribuem para esse movimento, 

indicando que duas categorias que se inter-relacionam fundamentam o modo de produção e a 

sociabilidade capitalista: o trabalho em sua forma alienada e a propriedade privada.  

A existência da propriedade, em suas diferentes expressões na história, significou 

diferentes formas de alienação e de separação violenta dos produtores diretos dos meios e 

produtos de seu trabalho que, por essa razão, são também apartados das rédeas do próprio 

destino (seja no nível individual ou genérico). Dessa forma, em distintas manifestações, a 

propriedade implica em obstáculos ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas e 

na configuração dos conflitos sociais entre classes que, no capitalismo se expressam no embate 

entre os trabalhadores e a burguesia. 

Quando se convoca a Psicologia – principalmente o campo que se propõe a ser crítico 

da sociedade – a se posicionar diante dos desdobramentos da propriedade, é sobre esse conflito 

que nos referimos. Em uma sociedade antagônica, é preciso assumir uma perspectiva considere 

a luta de classes e seus estruturantes na realidade para se delinear um posicionamento ético-

político. Compreender esse conflito de interesses permite apreender como ele reverbera no 

interior da própria disciplina enquanto uma disputa por perspectivas, uma vez que o âmbito do 

conhecimento não se constrói de forma descolada da realidade. Por essa razão, nele se manifesta 

também disputa por um projeto de sociedade sobre a qual uma perspectiva crítica precisa, 

necessariamente, se implicar. 

Se a forma como a sociedade se organiza fundamentada historicamente na luta de 

classes tem suas bases na propriedade privada, a disputa por um projeto emancipatório requer 

a elucidação e o questionamento dessa instância que limita as possibilidades colocadas ao 

gênero e ao indivíduo em um momento em que as forças produtivas já se encontram 

desenvolvidas para realiza-las. Portanto, incidir a crítica sobre este determinante da 

sociabilidade torna-se fundamental para a constituição de um campo crítico, principalmente em 

uma disciplina como a Psicologia que, tanto veicula tradicionalmente uma concepção burguesa 

de indivíduo fundada neste momento histórico, quanto é ela mesma uma expressão deste 

movimento.  
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 Requerer um posicionamento da Psicologia em defesa da emancipação não significa 

acreditar presunçosamente que esta, enquanto disciplina isolada, vá incidir sobre as 

transformações da realidade. Se os conflitos da materialidade determinam até mesmo as formas 

de conhecimento, é nas instâncias práticas e concretas que eles podem ser superados. Mas, uma 

vez que essa disputa por projetos de sociedade reverbera nos campos de saber, as ferramentas 

do conhecimento podem optar por coadunar ou não com o projeto que está em curso, 

contribuindo ou não para evidenciar as contradições da realidade que incidem sobre seus 

objetos – no caso da Psicologia, esse objeto trata-se, principalmente, do indivíduo. Dessa forma, 

a disciplina pode optar ou não por veicular nas instancias práticas, de formação e de pesquisa 

uma perspectiva que defenda a emancipação e a superação daquilo que impede historicamente 

que os indivíduos tenham uma existência mais plena. Ou, ao menos, reconhecer e evitar aquelas 

tendências e formas de atuação, que coadunem com a alienação, como fazem aquelas 

vinculadas às suas perspectivas tradicionais. Isto significa se posicionar em favor de uma 

perspectiva que seja contrária à separação entre produtores diretos e os meios e produtos de seu 

trabalho. Na sociedade do capital, trata-se, portanto, de assumir uma perspectiva em defesa da 

classe trabalhadora.  

Historicamente, esse não é um lugar assumido pela Psicologia. Seja porque o objeto que 

ela elege como principal é o indivíduo cindido da realidade, seja porque sua inserção em 

âmbitos de trabalho assalariado foi tardia. E essa inserção, por si só, não garante que a disciplina 

se posicione como tal. Muitas vezes, o campo sequer é entendido no interior da disputa em que 

a se inscreve a realidade mesma. Por isso, explicitar essas contradições em ambos os âmbitos 

(posto que são um continuum, e não duas instancias de fato separadas) é fundamental não 

apenas para se defender uma perspectiva crítica no âmbito conceitual e teórico, mas para 

possibilitar que os psicólogos também se entendam como trabalhadores. Nesse sentido, que os 

profissionais possam reconhecer que, para além dos dilemas da disciplina, os conflitos da 

realidade se incidem sobre sua própria constituição como indivíduos e, portanto, perpassam não 

somente seu fazer, mas também sua própria condição de existência.  

O campo da Psicologia Crítica, por sua própria natureza, já assume em alguma medida 

um papel crítico de denúncia das concepções psicológicas tradicionais e do esgotamento da 

sociabilidade capitalista – seja por abordar suas consequências (como o preconceito, a violência 

de gênero, as manifestações ideológicas discursivas que reforçam a perpetuação dessa base 

material); seja por apontar e criticar os posicionamentos conservadores no interior da própria 

Psicologia e contestar a naturalização do indivíduo monadológico. Os textos encontrados no 
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levantamento apresentado no primeiro capítulo reconhecem, de certa forma, que os problemas 

da Psicologia se colocam para além do indivíduo isolado e que os desdobramentos da 

propriedade privada e do modo como o trabalho se organiza se inscrevem nos objetos eleitos 

pela disciplina.  

Todavia, quando os estudos que se pretendem críticos não se orientam de modo a 

considerar a primazia das relações concretas sobre esses fenômenos ou consideram-nas de 

modo acessório, quando abordam tais problemas de forma setorizada ou não se aprofundam no 

entendimento de como essa realidade se configura, tendem a recair no mesmo dilema que o 

campo pretende criticar: a apreensão parcial da realidade feita pela Psicologia, determinada pela 

divisão do trabalho, pela alienação e pela propriedade privada. Não parece suficiente apenas 

descrever os fenômenos como falhas que se encontram nas franjas do tecido social de modo 

segmentado; é necessário compreender as bases que constituem esses fenômenos, o que 

implicam no movimento ontológico de autoconstituição humana e de que maneira se 

relacionam com a forma como a vida é produzida para se construir, de fato, uma crítica à 

sociedade que os forja (Tonet, 2005).  

Somente dessa forma é possível um fazer crítico que defenda um projeto emancipatório, 

uma vez que, ao identificar aquilo que aprisiona a as possibilidades genéricas e que 

historicamente é negligenciado pela Psicologia tradicional, pode-se compreender que não 

apenas a Psicologia pode ser mais do que é, mas também a própria sociabilidade humana. Em 

outras palavras, esse movimento permite reconhecer que a vida humana e os saberes produzidos 

sobre ela podem ser mais do que as condições colocadas pelo capital, pela alienação e pela 

propriedade privada. É sobre essas instancias que estruturam o capital que deve se incidir a 

crítica para que se possa assumir a defesa de um projeto de sociedade que possa superá-las e 

que, dessa forma, o campo do conhecimento não seja conivente com esta realidade.  

A teoria social marxista apresenta importantes contribuições para a sustentação desse 

projeto, uma vez que, ao se dedicar a descrever a realidade, explicita os interesses dos 

produtores diretos historicamente expropriados e sustenta a possibilidade de uma existência 

mais plena para além dos ditames da propriedade privada. É necessário retomá-la, situando-a 

sua crítica sobre as novas formas de expropriação, para se pautar, para além da defesa teórica, 

a realização prática de uma sociedade que, por socializar a propriedade, possa criar as condições 

fundamentais para a autoprodução do indivíduo e do gênero de forma livre e que, por isso pode 

satisfazer as necessidades materiais e subjetivas de ambos.  
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Com o intuito de resgatar algumas dessas contribuições, esse trabalho buscou retomar 

as análises que partem desse referencial teórico para a compreensão do movimento histórico da 

propriedade, a partir do entendimento de que esta instância ocupa um lugar central na 

estruturação da sociedade e do modelo de indivíduo que a Psicologia Crítica pretende criticar. 

Buscou-se, nesse sentido, demonstrar as consequências da existência da propriedade sobre a 

constituição do gênero e do indivíduo humanos, tomando por base as relações produtivas 

concretas que a condicionam. O surgimento e as transformações pelas quais a propriedade 

perpassou foram relacionados com o nível de desenvolvimento das forças produtivas de cada 

período histórico, com os processos de divisão do trabalho, com a exploração e, principalmente, 

com sua condição de reciprocidade com a alienação - os quais foram e são fatores 

imprescindíveis para sua manutenção ao longo dos diferentes modos de produção até hoje 

experimentados pela humanidade.  

Foi analisada também a emergência da propriedade individual na sociedade burguesa 

como condição que possibilitou o surgimento do indivíduo enquanto ser ativo e dotado de 

possibilidades de escolhas, o que lançou as bases para a crença da liberdade pessoal no 

capitalismo. Todavia, por esta se tratar simplesmente da possibilidade de enriquecimento 

pessoal em um momento histórico em que a humanidade já alcançou um nível de 

desenvolvimento em que pode satisfazer suas necessidades e orientar seu desenvolvimento para 

atividades que transcendem a mera reprodução da vida, foi possível apontar que a liberdade 

pautada na possibilidade de apropriação individual significa, na verdade, aprisionamento – 

negação das potencialidades e da liberdade humanas. Por essa razão, se expressa no 

individualismo que nada mais é do que a ampliação da alienação entre indivíduos e destes para 

com sua condição de gênero, manifesto na concreticidade nos processos de desigualdade, 

competição e luta por sobrevivência.  

O Estado foi identificado como instância que veicula esse modelo alienado de 

sociabilidade, uma vez que emerge como um falso mediador da dimensão genérica e garantidor 

das relações de expropriação nas sociedades de classes fundadas na propriedade privada. No 

contexto específico do capitalismo, o Estado expressa os interesses burgueses travestidos de 

direitos universais, reafirmando a cisão entre produtores e proprietários dos meios de produção 

no âmbito da formalidade. Desse modo, perpetua a propriedade como lei inquestionável, 

reiterando as condições da alienação enquanto algo natural, cuja manutenção é compreendida 

como a garantia da ordem social.  
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Nesse sentido, foi possível concluir, a partir das análises materialistas, que as 

transformações sofridas pela propriedade ao longo da história (nos modos de produção 

anteriores ao capitalismo e mesmo no interior deste) sempre repuseram, sobre novas bases, a 

separação dos trabalhadores dos meios de produção e o conflito entre classes. Essas mudanças, 

expressas pelos processos de transição entre uma forma de organização social e outra, foram 

resultado do desenvolvimento das forças produtivas que entraram em contraste com as relações 

de produção vigentes em cada momento histórico. Todavia, como estes não se trataram de 

processos naturais nem pacíficos – mas foram, sobretudo, baseados em extrema exploração e 

violência, como representou até então a existência da propriedade –, torna-se imprescindível 

considerar um importante fator que impulsionou as transformações da organização da 

sociedade: a luta de classes. A resistência da classe trabalhadora frente à exploração e a luta por 

melhores condições de vida não apenas tensionaram as formas de propriedade quando estas 

chegaram a seu limite, como foram determinantes aos saltos ontológicos percorridos pela 

humanidade27.  

É necessário enfatizar o papel fundamental da luta de classes sobre as transformações 

históricas, posto que é somente através dela que se pode perspectivar um projeto revolucionário. 

Nos limites desse trabalho não foi possível realizar um aprofundamento sobre essa categoria e, 

nesse sentido, cabe ressaltar que o desenvolvimento de um estudo sobre ela em relação à história 

da propriedade é um importante tema que pode ser melhor desenvolvido em trabalhos futuros. 

Outro aspecto que não pôde ser abordado nos contornos do presente estudo foram os 

ciclos do capital, os quais também foram marcados por transformações na propriedade – ainda 

que esta conserve suas características originárias. As interpelações do capital fictício tornaram-

na cada vez mais abstrata e concretizaram as formas contemporâneas de expropriação que se 

realizam a partir da captação de meios de vida e transformação dos mesmos em formas de 

extração de mais-valor. Esta nova configuração implica em diferentes impactos sobre a 

alienação, pois reitera o obscurecimento das contradições da realidade e intensifica a luta pela 

sobrevivência individual. Dessa forma, uma abordagem mais detalhada sobre as modificações 

da propriedade no interior das crises do capitalismo se mostra de extrema importância para a 

identificação das estruturas contemporâneas de expropriação e alienação, sobre as quais deve 

 
27 É notório o papel da luta de classes que culminou, por exemplo, nos processos revolucionários que possibilitaram 

libertação da servidão feudal e transição a um modo de produção em que tanto o indivíduo pudesse emergir, quanto 

a propriedade pudesse ser considerada universal – ainda que de modo falseado.  
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se incidir qualquer crítica que se pretenda alinhar a um projeto emancipatório. Ou, em outras 

palavras, um projeto que defenda a socialização da propriedade e tenha por horizonte a 

realização das potencialidades humanas.  
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