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RESUMO 
 

 
 

 
O presente trabalho buscou reconstituir os elementos deixados por Marx que auxiliam 

na construção de uma teoria do fetiche que revê o lugar deste conceito no pensamento do  
autor em questão. A hipótese que guia a pesquisa é a de que não há como compreender as 
teorias de Marx sem compreender sua ontologia epicurista, a partir das pistas deixadas em sua 
tese de docência, ou, de modo mais abrangente, no período que vai de 1835 a 1841. Dessa 
forma, no decorrer da pesquisa, foi necessário estabelecer uma visão panorâmica das bases 
ontológicas do pensamento de Marx e do lugar do fetichismo, além do caminho traçado, 
analisando a evolução do conceito de fetichismo à luz do horizonte mais amplo de seu 
pensamento, tecendo uma síntese das passagens consideradas mais relevantes no caminho 
percorrido por este influente defensor do socialismo em torno do tema. Para tanto, 
estabeleceu-se um diálogo com alguns teóricos da teoria do fetiche da segunda metade do 
século XX e do início do século XXI, que, na maioria dos casos, ou interpretam o pensamento 
de Marx como o concreto mesmo e as leis da história que levaram inevitavelmente à vitória  
do proletariado, ou identificam sua teoria do valor com a do fetichismo e as reduzem à 
ideologia da hegemonia do valor de troca e ao preconceito colonial da Antropologia do século 
XIX, defendendo um uso meramente retórico do conceito em Marx. Por fim, verificou-se 
várias questões cruciais pautadas pela atualidade, no intuito de estabelecer algumas diretrizes 
que auxiliaram a pensar a centralidade da indústria da consciência na produção da vida 
humana, insígnia dos dias atuais, quando a produção se tornou imaterial e se instaurou um 
sistema global de fetichismo na luta pela consciência, arena na qual se trava o embate entre as 
principais visões de mundo. 

 
 

Palavras-chave: Encarnação do espírito. Exteriorização das forças essenciais. Alienação. 
Estranhamento. Fetichismo e metafísica. Clinâmen ou declinação. Processo de determinação 
indeterminado. Objetivação da contradição entre essência e existência. Ciência natural da 
consciência de si. Ontologia marxiana. 



ABSTRACT 
 

 
 

This study sought to reconstruct the elements left by Marx that assist in building a 
fetish theory reviewing the place of this concept in the thought of the author in question. The 
hypothesis that guides research is that there is no way to understand the theories of Marx 
without understanding its epicurean ontology, from the clues left in his professorial thesis, or, 
more broadly, in the period 1835-1841 . Thus, during the research it was necessary  to 
establish an overview of the ontological foundations of Marx's thought and place of fetishism, 
in addition to the stroke path, analyzing the evolution of the concept of fetishism in the light  
of wider horizon of his thought, weaving a summary of the most relevant passages considered 
in the path taken by this influential advocate of socialism around the theme. Therefore, we 
established a dialogue with some theoretical fetish theory of the second half of the twentieth 
century and early twenty-first century, which, in most cases, or interpret Marx's thought as 
concrete itself and the laws of history which inevitably led to the victory of the proletariat, or 
identify their theory of value with the fetishism and reduce the ideology of the hegemony of 
exchange value and colonial prejudice of nineteenth-century anthropology, advocating a 
purely rhetorical use of the concept in Marx. Finally, there are several key issues guided by 
today in order to establish some guidelines that helped to think the centrality of consciousness 
industry in the production of human life, insignia of the present day, when the production 
became immaterial and established a global system of fetishism in the struggle for 
consciousness, the arena in which it locks the clash between the main worldviews. 

 
Keywords: Incarnation of the spirit. Externalization of the main forces. Alienation. 
Defamiliarization, fetishism and metaphysical. Clinamen or declination. Process of 
indeterminate determination. Objectification of the contradiction between essence and 
existence. Natural science of self-consciousness. Marxian ontology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O âmbito temático da presente dissertação é o da teoria do fetiche, e o objeto central, o 

conceito de fetichismo no pensamento de Karl Marx. Grandes lacunas permanecem no estudo 

desse conceito, cuja relevância é cada vez maior para a compreensão de aspectos 

fundamentais do mundo atual e de todo o campo das ciências humanas. 

A formação da consciência e o modo como esta forma são, sem dúvida, os maiores 

desafios teóricos e práticos enfrentados pela humanidade, desde os primórdios da história, e 

que, provavelmente, continuarão nos desafiando para sempre, colocando-se, talvez, como um 

dos sentidos vitais de nossa existência. A vida pensante enquanto produto-processo produtivo 

e a síntese da história refletida como sentido do ser constituem o problema que se agiganta 

diante da ausência de um ferramental teórico capaz de nos aproximar da forma viva da 

consciência, de sua materialidade. Nesse sentido, acreditamos que o resgate e a elucidação dos 

elementos da teoria do fetichismo deixados por Marx, ao longo de sua obra, podem facilitar a 

compreensão da consciência enquanto fenômeno pulsante, que tende a ocupar todos os 

espaços e disputar cada palmo do universo – moldado cada vez mais intensamente pelo 

homem em um processo que envolve todas as forças essenciais do mundo. 

Por isso, utilizamos um método que consiste em refazer todo o percurso  do 

pensamento de Marx, delimitando o objeto e questionando seu valor no conjunto de suas 

concepções. Para tanto, não seguimos a divisão estabelecida por Lukacs (1974) e canonizada 

por Luis Althusser, Balibar e Establet (1980) entre o Marx filósofo e o Marx economista. 

Julgamos que esta, além de ocultar questões importantes para a compreensão do pensamento 

de Marx, contribuiu para torná-lo um reprodutor do etnocentrismo colonial, uma simples  

cópia da Antropologia do século XIX, no que se refere ao fetichismo. 

Refazendo o caminho das obras iniciais aos últimos trabalhos, veremos que a 

elaboração da economia de Marx, de seu pensamento maduro, digamos assim, é fruto 

justamente de suas elaborações iniciais, sendo que as análises contidas em “O capital” 

dependem diretamente das elaborações dos “Grundrisse”, e estas de sua tese de docência. 

Assim, teremos a possibilidade de superar o imenso obscurantismo que paira em torno de seu 

pensamento. E cotejando as formulações que fundamentam o seu conceito de fetichismo com 

aquelas de alguns pensadores que o sucederam, percebemos que Marx deixou as bases para 

uma teoria do fetichismo (e do seu papel na formação da consciência humana), que não 

subscreveu a crítica do século XIX, e antecipou questões colocadas hoje nas mais diversas 

áreas do conhecimento acerca do tema. 
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O problema que orientou esta pesquisa remete ao conceito de fetichismo, que só pode 

ser compreendido quando reconstituído a partir das bases ontológicas do pensamento de  

Marx. Desse modo, o primeiro desafio foi buscar compreender como o revolucionário 

socialista abordou em sua obra os conceitos de objetividade, de consciência e a relação desta 

última com o mundo. O fundamental foi descobrir como Marx pensou a materialidade do 

espírito, da abstração, a forma viva, orgânica e sensível da consciência. Sendo assim, revelou- 

se nevrálgico em seu pensamento, para nossa surpresa, o procedimento de dar à ordem natural 

(pyshis) e à ordem humana (nomos), bem como ao ser e ao pensar, o mesmo estatuto 

ontológico. Isto é, os dois termos da relação tidos como possuidores das mesmas 

determinações, qualquer que seja o ponto de vista. 

Marx procurou construir uma ontologia do vir-a-ser que objetiva a contradição entre 

essência e existência. Em outras palavras, manteve seu pensamento sempre orientado para 

uma tentativa de superação do essencialismo, do pensamento metafísico unilateral, que divide 

o mundo em dois e dá realidade a apenas uma dessas esferas. Buscou, ainda, uma ontologia na 

qual o material, o real, é tudo, de modo que tanto as coisas quanto as ideias têm o mesmo 

estatuto na constituição do real. Portanto, o material não é só as coisas e as relações de 

produção, mas, também, os instintos, as capacidades, as paixões, os desejos, o coração. Em 

suma, o amor próprio do sujeito empírico e suas forças essenciais, ambos se objetivam na 

produção de ideias, na concepção que precede a ação, ela própria, o âmago, o sentido da 
1 

ação. 
 

Trata-se do naturalismo acabado ou humanismo que suprassume a ciência natural e a 

ciência humana enquanto verdade unificadora do materialismo e do idealismo. Marx aponta 

para uma análise do campo de forças que é a totalidade histórica, fisiológica, psicológica, 

cultural, social, na qual o homem está inserido. Portanto, sua ontologia é que articula e dá 

sentido a sua epistemologia, a sua metodologia e a sua ética. Essa equivalência, em Marx, 

segundo nossa percepção, tem como fundamento um processo relacional de determinação 

indeterminada, no qual a própria essência é alienação, multiplicidade em eterna morte. É o 
 

1 
A concepção de átomo como comunidade existente de partículas reforça a ideia de que própria matéria é social. 

As partículas da comunidade atômica realizam trocas e, portanto, produzem equivalente, informação e, 
consequentemente, linguagem, sentido. No orgânico, tal produção se revela como fantasmagoria, projeção de 
sombras que o indivíduo realiza a partir de si mesmo, de seu ser-para-si, seja ele um homem ou a história 
mundial. Se pensarmos que, para Epicuro, o átomo era o tijolo do ser, hoje o papel desempenhado pela partícula 
bóson de Higgs, e que este deve ser pensado como comunidade existente de partículas, encontramos sempre a 
multiplicidade e a caducidade, a morte imortal como essência. A própria fantasmagoria em toda a sua amplitude, 
a ficção, a ilusão, a mentira, presente em toda matéria em sua verdade natural, é assumida como real e pensada 
em sua materialidade, enquanto idealidade do concreto. Desse modo, o problema do fetichismo em Marx deriva 
da essência da natureza imediatamente sensível, da realidade social da própria matéria. Essa essência é a 
alienação, a forma do fenômeno enquanto fenômeno. 
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ser-separado, o modo de existência imediatamente sensível, no qual se é posto mediante 

objetos externos, e enquanto um objeto externo para outros objetos externos, a essência da 

própria natureza, da própria matéria, a cisão que possibilita o movimento infindável do ser, a 

única coisa imortal, a abstração do movimento, mors imortallis, o carecimento da própria 

matéria. 

Nessa perspectiva, a objetividade é a validade social-relacional, os equivalentes, os 

símbolos e as informações que se estabelecem nas trocas que perpassam toda a matéria. Sua 

unidade se dá com o conceito de fetichismo enquanto função fisiológica da consciência. Em 

suma, o fetichismo é o modo de produção de fantasmagorias que caracteriza a consciência 

presidida pelas forças humanas essenciais, cujo núcleo é o amor por si mesmo do  eu 

empírico em sua nudez, o salto qualitativo sem o qual não existe nenhuma idealidade e que só 

pode realizar-se, refletir-se, exteriorizando-se em objetos, de uma maneira simultaneamente 

concreta e ideal. 

Salto que estabelece e hierarquiza os valores que organizam a vida. Elemento que dá 

validade, unidade, objetividade à vida social-individual. Mediação do carecimento sensível 

humano através da consciência sensível, ponto de contato de um objeto externo com outro 

objeto, também, externo. Pensado a partir da exteriorização-interiorização global do homem, 

de todos os seus sentidos e qualidades, bem como do predomínio da dimensão estética da 

produção da vida humana
2  

e não apenas a partir da adoração de ídolos ou do primado   fálico, 

de modo distinto tanto da Antropologia quanto da Psicologia do século XIX. 

A determinação mais antiga, de tal modo, a base comum de toda a produção humana 

até hoje é a consciência mitológica. É importante não esquecermos que, para Marx, os 

problemas do fetichismo, como qualquer outro problema teórico, só podem ser resolvidos na 

prática, posto que toda a atividade física e prática do homem é simultaneamente uma  

atividade teórica e espiritual. Atividade vital consciente. Do ponto de vista da forma subjetiva, 

da consciência de si abstratamente singular, predomina na cultura ocidental hegemônica a 

atitude essencialista de cindir o mundo em duas esferas incomunicáveis e negar uma em nome 
 

2 
O homem compõe de acordo com as regras da beleza, isto é, de modo universal, segundo as medidas de todas 

as espécies, sendo que o capricho e a moda, o luxo, determinam a produção. A própria indústria aparece como 
representação objetivada e autonomizada, a unidade orgânica dos objetos essenciais, como o fetiche que reflete a 
subjetividade humana em sua totalidade (cujo ápice é o dinheiro), ou seja, o livro aberto das forças essenciais 
humanas, sua psicologia, a encarnação do espírito. Nesse sentido, os manuscritos de Paris nos auxiliam muito a 
pensar o problema da técnica, na forma como Heidegger coloca. A essência da técnica, que nada tem de técnico, 
é colocar o real à disposição dos homens, como energia pronta para o uso, para a satisfação das necessidades do 
estômago, braços e pernas, mas também as da mente, da fantasia e do desejo. Não se trata de  ficarmos 
defendendo ou repudiando a técnica moderna, sofisticada a ponto de lançar no horizonte a promessa da 
onipotência aos homens, o que antes era reservado a Deus. Trata-se de pensar como a essência da técnica se 
relaciona com o problema entre o fetichismo e o consumo, a partir da ontologia de Marx. 
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da outra, uma atitude que tende a aniquilar toda a alteridade, afirmando absoluta e 

universalmente seu próprio desejo, seu próprio orgulho, sua própria personalidade, como a 

vontade do mundo. 

A problemática já é visível desde o nascimento da filosofia grega a partir da 

consciência mitológica, na qual o vir-a-ser, o mundo sensível, foi negado em nome do ser, do 

mundo do pensamento, este explicado pela necessidade e pelo destino – procedimento que se 

tornou hegemônico na história da filosofia e na cultura ocidental como um todo – basicamente 

com a fusão de Platão e Aristóteles com o judaísmo e o cristianismo, e destes como todo o 

movimento crítico e político moderno, democrático ou totalitário, esquerdista ou direitista, 

religioso ou ateu. 

Tal prevalência presidiu as elaborações do conceito de fetichismo na relação da  

Europa com a África do século XVI até o século XIX. O fetichismo, como definido 

tradicionalmente pelos europeus, estava mais presente nos mesmos do que propriamente nos 

africanos, sendo fruto, inclusive, de um processo cultural multissecular de negação do mundo 

material, do corpo, da relação (pecaminosa) com as coisas. O europeu foi o povo que definiu  

o fetichismo como algo a ser negado simplesmente, como algo primitivo, atrasado, doentio, 

sob o manto da objetividade, da verdade, da cientificidade, etc. 

Como veremos, Marx inverte o sentido tradicional de fetichismo estabelecido pela 

tradição iluminista dizendo que, quanto mais universal e adulta é uma cultura, mais ela é 

projetiva e multifacetada, encarnada na universalidade dos objetos. Tenta mostrar 

sistematicamente como a cultura capitalista europeia avançada é portadora de um fetichismo 

que nega o mundo sensível de maneira radical, em comparação com os modos de produção 

anteriores, dos quais sempre ressaltou a transparência de suas relações de troca, apesar do 

aprisionamento do indivíduo aos laços sociais que o caracterizam. Marx também foi o 

primeiro a operar sistematicamente uma avaliação crítica dos valores ocidentais a partir da 

consideração da teoria geral da religião iluminista (que vai de Bayle a Brosses e adentra o 

século XX), sucedido por pensadores como Nietzsche e, posteriormente, Freud, que revelaram 

o fetichismo no âmago da sociedade esclarecida. 

Essa inversão não é fortuita, mas fruto das bases ontológicas que Marx estabelece em 

sua tese de docência. A partir de novembro de 1837, este buscou sistematicamente a tentativa 

de elaboração de uma lógica que não separasse essência e existência, forma e matéria, ser e 

dever ser. Nos momentos fronteiriços, nos quais os homens se voltam para o passado e, ao 

mesmo tempo, lançam-se ao futuro, situando-se com os olhos de águia do pensamento, 

evidencia-se a unidade de ambos, sendo o caminho de superação da alienação o mesmo da 
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alienação.
3 

Logo, a autonomização hostil dos objetos essenciais em relação ao homem, sejam 

físicos e práticos ou espirituais e teóricos, é inseparável da apropriação apaixonada de tais 

objetos, de um novo fortalecimento das forças essenciais do homem. 

As fantasmagorias projetadas pela consciência são assumidas como falsas em sua 

verdade natural, ou seja, o pensar, orientado pelo dever ser, cantado pelo coração, não é 

separado do ser, e ambos são valorizados em seus desenvolvimentos vivos, contraditórios em 

sua unidade. Vê-se, então, como a Metafísica, entendida como processo vivo, é fundamental 

não só na negação, mas na posição, na construção de um conhecimento conectado à vida, ao 

movimento, à finitude, ao sensível, à realidade prática do homem. O sistema monetário e o 

mercado mundial são, também, a encarnação do espírito humano, o reino físico e prático da 

igualdade e da liberdade humana, e não somente o reino sombrio de Mefistófeles. 

O próprio Marx diz ser o declínio da filosofia grega a chave para sua compreensão, 

razão pela qual se dedicou a uma reavaliação da mesma, por ter encontrado em Epicuro um 

corte tanto em relação ao atomismo quanto em relação à metafísica e à teologia, uma visão de 

mundo que foi soterrada na antiguidade e permaneceu assim até o final do século XIX, 

considerada por Marx como de fundamental importância para a compreensão da relação entre 

consciência e mundo, por se preocupar com o suporte espiritual da filosofia, seu caráter, sua 

forma subjetiva, o sujeito empírico e, por conseguinte, com o Outro do pensamento, a 

natureza, o corpo. 

Os alicerces filosóficos que marcam a diferença específica da dialética de Marx, no 

que se refere à dialética da natureza de Engels e do espírito absoluto de Hegel, estão 

estabelecidos no encontro de Marx com Epicuro. Ao acrescentar ao conceito de alienação de 

Hegel o clinâmen de Epicuro, encontrou no mesmo a forma mais saudável de determinação da 

consciência em sua relação com o mundo, a partir da relação entre suporte espiritual e objetos 

essenciais, e de determinação do fetichismo, por preservar a natureza sensível, a alteridade e, 

consequentemente, a integridade do indivíduo singular. A superioridade lógica de Epicuro, 

exaltada por Marx, está justamente no reconhecimento das inconsequências de seus próprios 

princípios como o resultado mais radical de seu pensamento, posto que o que mais importa é a 

potência do pensamento para a vida e não sua verdade ou autoridade em si. 

3 
Podemos captar esse duplo caráter quando Marx diz que os gregos serão nossos eternos mestres, devido à 

ingenuidade infantil com que assumiam as inconsequências de seus próprios princípios, de si mesmos, e que, 
apesar de um adulto cair na puerilidade ao tentar tornar-se criança novamente, a infância é um estado que sempre 
nos inspira e renova nossas forças; nas elaborações acerca das propriedades físicas e estéticas dos metais 
preciosos, que refletem nosso desejo de imortalidade, de liberdade formal, do brilho e beleza encantadores da 
vida, do próprio sol; no amor próprio como o salto qualitativo do sujeito empírico em sua nudez (seja o átomo ou 
a consciência); transparência na troca e no fetichismo dos outros métodos de produção (mais abertos, livres, 
plurais, mesmo sem a liberdade individual específica da sociedade burguesa). 
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A dialética materialista é mais aberta em Marx, que incorporou de Epicuro o acaso e a 

liberdade como possibilidades permanentes da existência e a mesma valoração entre os 

estados e as representações, ambos apresentando caducidade. Deste modo, nega, já em seus 

primeiros passos como pensador, tanto a concepção de que as leis do movimento da matéria 

arrastarão consigo o mundo humano como um mundo pensado por elas enquanto necessidade 

e destino, e a ideia de que uma vontade divina o faria do mesmo modo, sem, no entanto, negar 

a unidade de todas as coisas, a dialética, cujo mito é o amor que conecta e o ódio que separa. 

A declinação (clinâmen), fundamento da ontologia marxiana, é o ser-para-si da 

singularidade, ocorre não de modo meramente conceitual e moral, mas sem causas nem lugar 

certo, no mínimo espaço possível, como um jogo de forças em tensão, expresso pela 

possibilidade abstrata, ilimitada como a imaginação. É também a representação espacial de  

um movimento sem princípio unitário de ordenação, a negação de toda existência relativa, 

material (ser-aí), em nome de sua existência individual, formal. Aquilo que no átomo, como 

na consciência, é capaz de lutar e resistir (MARX, 1977, p. 170). Portanto, a alienação não 

determina de modo absoluto nem a matéria, nem a consciência. Ao contrário, permite o 

movimento, porém, não se trata de algo mecânico, apesar de haver certa prevalência 

gravitacional. Trata-se de um movimento qualitativo, como o das forças eletromagnéticas, das 

paixões. É o movimento mutante da vida. O ser-para-si. 

Marx aponta tais questões a partir do que delimitou como a falha capital de todo o 

materialismo, que foi justamente não querer reconhecer a efetividade da subjetividade 

humana. Trata-se, portanto, do reconhecimento da subjetividade, da consciência e do 

carecimento sensíveis, como forças ativas, objetivas, reais, como materialidade. Não apenas 

objeto sensível, mas atividade sensível. Dessa forma, buscou pensar justamente a 

materialidade do espírito, da abstração, da projeção da consciência nos objetos, que se dá de 

modo total, global, e que é aberta, livre, pautada pela imaginação e pelo desejo, uma 

possibilidade abstrata, virtual, capaz de alterar a própria matéria e a possibilidade real. 

Marx, segundo a interpretação aqui apresentada, ao contrário do que afirmam tanto 

seus opositores quanto seus seguidores apriorísticos e acríticos, não subjugou a subjetividade 

humana a um determinismo materialista, transformando-a em lei de ferro da história. 

Sustentamos, ao contrário, que a categoria de fetichismo evoluiu continuamente em toda sua 

obra, como uma espécie de fio de Ariadne que nos leva à descoberta de um processo de 

formação histórica do ser, no qual as forças vitais humanas, a idealidade e a subjetividade não 

foram apenas produzidas enquanto subordinação absoluta às determinações materiais e às 

circunstâncias de uma pretensa objetividade concreta de relações sociais historicamente 
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determinadas. Partindo da fundamentação do conceito de fetichismo na ontologia de Marx, 

afirmamos, ainda, que não se pode atribuir ao conjunto de seu pensamento a reprodução da 

crença em um desenvolvimento causal linear da racionalidade e da história modernas. O 

intelectual recupera criticamente o naturalismo humanista e o racionalismo, trata as forças 

vitais humanas como um éter que impregna toda materialidade, que flui desta para aquela de 

modo cada vez mais rico, tornando-se, cada vez mais, parte determinante da mesma, e a 

consciência, a razão, o logos, como a lógica das forças essenciais em jogo, o modo, a forma 

como funciona o organismo corporal, o cosmo. 

Assim, diante da interpretação aqui proposta, para Marx, as projeções apaixonadas e 

fictícias do sujeito empírico, toda a fantasmagoria que se interpõe entre este e o mundo, do 

mundo para este e deste para o mundo, são algo muito mais profundo (tanto no nível da 

história mundial quanto do indivíduo), ao lado das classes sociais e das relações sociais de 

produção, com suas contradições inerentes, do que a centralidade metafísica da oposição entre 

capital e trabalho, que levará infalivelmente o proletariado a emancipar a humanidade e o 

planeta Terra. 

O conceito “reflexo”, quando utilizado, não quer dizer simplesmente inversão, imagem 

invertida e distorcida, que poderia em tese ser abolida pelo conhecimento do mundo concreto 

através da ciência, mas que o homem age na liberdade da representação com as mesmas 

formas que age na realidade (isto é, na forma da consciência mitológica). Portanto, o 

fetichismo, assim como a metafísica, a teologia e o estranhamento, surge do mesmo processo 

de individuação, no qual o “eu” é pura diferença, reconhecimento de si na relação com o 

Outro, apesar da tendência narcísica inerente ontologicamente ao orgânico. Marx também 

mantém a analogia entre a idealidade e a matéria como forma de representação do processo 

relacional de determinação indeterminada, tanto que desenvolve o estranhamento e o 

fetichismo em relação à economia política e à realidade econômica. 

Separar ser e dever ser, forma e matéria, consciência e mundo, eis a estratégia para se 

fixar uma ideia determinada, um concreto-de-pensamento, como sendo o próprio mundo, 

alijando-se a observação imediata e a representação do pensamento científico. É a disputa pela 

fixação de determinada ideia como eterna e verdadeira, é a arma na luta pelo poder  

ideológico, o traço característico da modernidade. É contra tal atitude tão arraigada que Marx 

sempre lutou. Por isso, objetivava transformar suas ideias em força material, objetividade 

fantasmática, validade social, valores, hábitos, sentimentos, vontade, força essencial. 

Similarmente, Nietzsche (2007a) expõe que o terreno da grande política é o da radicalização 

do niilismo, que levaria a um ponto de viragem, dando-nos a tarefa fundamental de acolher 
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todas as principais vertentes do pensamento, em guerra, numa arena que permita o conflito, 

mas também a sobrevivência do inimigo e não sua aniquilação. 

Consequentemente, estabelece-se uma inusitada coincidência entre esses dois 

pensadores quanto à necessidade de assumir e dar relevância às múltiplas possibilidades 

contidas  no  fetiche  social-individual.
4  

O  conceito  de  fetichismo  da  mercadoria   exprime 

exatamente esse momento em que tal problemática atinge o paroxismo, e é exatamente esse 

duplo caráter que Marx analisa em sua tese de docência, assim como em “O capital”. Nesse 
sentido, julgamos ser um forte sintoma da importância de sua tese, para pensarmos o 

fetichismo e a consciência, o fato de que este faz, em sua obra prima, em seu pensamento 

maduro, uma analogia entre a consciência de si abstratamente singular e o dinheiro quando 

denomina a ambos de crisálidas, áureas, sonantes, que querem ser livres. 

O dinheiro é a objetivação da consciência de si abstratamente singular, é a expressão 

do desejo do espírito de se tornar natureza sensível, por só lhe restar a exteriorização, que é 

concomitantemente interiorização como meio de vida sensível. O preço das mercadorias como 

distinção social, moral, psicológica, religiosa e estética, sendo o próprio dinheiro (o processo 

enquanto produto com propriedades naturalmente sociais) o suprassumo do poder das  

mesmas. Este tipo de mediação entre homem e natureza, guiada pelo conhecimento e pela 

técnica, chegou finalmente ao ponto em que as ferramentas permitem de fato moldar a imgem 

do mundo aos designios dos sentidos. Trata-se de uma estrutura de produção de mercadorias 

fundamentada na imagem e na comunicação em rede, que prenuncia um novo modo de 

produção, no qual os indivíduos ameaçam assumir espaços antes ocupados pelas nações e 

grandes corporações, cooperando entre si, praticamente sem mediadores, na produção dos 

mais variados bens de uso e projetos de todos os tipos. É a insinuação de um novo tipo de 

relação social, que expressa seu modo de ser na vida virtual. 

Resta-nos saber se este roteiro do teatro de nosso tempo, que expõe o homem nu no 

centro do palco, será mesmo capaz de despi-lo do manto da alienação e do fetichismo, na 

forma bruta de seu instinto? Ou, ao contrário, revalorando o sentido do fetiche e da 

compreensão de si e do mundo enquanto unidade, o homem poderá encontrar o caminho para 

 
4 

Marx compreende a vida do indivíduo como não distinta da vida social, e explica a vida do indivíduo 
analogamente à da sociedade, assim como a vida da consciência analogamente à vida da matéria. A conclusão a 
que se chega é que a produção, a distribuição, a troca e o consumo não são idênticos, mas, antes, elementos de 
uma totalidade, diferenciações no interior de uma unidade, um processo que recomeça sem cessar, a partir da 
produção, e ultrapassa o seu próprio quadro na determinação antitética de si mesmo, tal como os outros 
momentos, havendo uma prevalência da produção, de modo que uma produção determinada designa um 
consumo, uma distribuição, uma troca, regulando igualmente as relações recíprocas determinadas desses 
diferentes momentos, sendo, simultaneamente, na sua forma exclusiva, imposta por outros fatores, ou seja, que  
há reciprocidade de ação entre os diferentes momentos, como em qualquer totalidade orgânica. 
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uma guinada histórica em direção à sociedade de produtores livremente associados, à 

conciliação dos interesses particulares do indivíduo humano e de suas coletividades sociais 

harmonizadas com os interesses gerais da humanidade e de toda a vida no planeta? Poderá,  

em fim, ser superada a aguda contradição, revelada como catástrofe pela avassaladora crise 

ambiental, entre o modo de produção social da humanidade e a natureza? Ou a organização 

societária humana seguirá entorpecida pela predominância da forma subjetiva essencialista até 

hoje na cultura, que nega o Outro para se afirmar narcísica, ou melhor, universalmente, 

aprofundando toda essa sorte de contradições até chegar ao colapso, que também se insinua 

com muita potência no nosso cotidiano, como uma nova e totalizante forma de niilismo, que 

se passa por ativo, mas é negativo, reativo e passivo simultaneamente?
5
 

Ademais, importa compreender em que condições os produtos e as relações sociais  

que os criam poderiam servir fundamentalmente para saciar as necessidades humanas, se estas 

estão em constante mutação em uma sociedade de massas composta por indivíduos que, 

progressivamente, incidem em sua própria evolução genética, mudam suas características 

biológicas, se autonomizam, se conectam em redes e insinuam comandar de forma  

policêntrica  a  comunicação  e a  produção,  cada  vez  mais tecnológica,  multifacetada e, em 

certo sentido, imaterial?
6
 

Deste modo, não apresentamos tal hipótese sobre a construção da teoria de Marx  

acerca da formação da consciência e o papel do fetichismo nesse processo como um percurso 

livre de contradições e oscilações que, em certas abordagens, abriu as portas para o uso 

dogmático e determinista de suas ideias pelo movimento comunista que se desenvolveu após 

sua morte. O ambiente ideológico e intelectual maniqueísta, levado ao paroxismo por duas 

guerras mundiais e por disputas políticas resolvidas pelo argumento das armas, que atravessou 

todo o século XX, e também um grande desconhecimento de algumas de suas obras 

fundamentais, foram determinantes para isso. 

Sendo assim, reconhecendo a necessidade de “separar o joio do trigo” e atribuir “a 

César o que é de César”, a apresentação da presente hipótese segue estruturada em quatro 

capítulos. No primeiro, buscamos traçar uma visão panorâmica das bases ontológicas do 

pensamento de Marx e do lugar do fetichismo no mesmo. 

5 
Digamos de uma forma mais clara: a mais nova forma de desvalorização da vida, o fetiche-mercadoria, aparece 

como uma imensa afirmação prazerosa da vida, que, porém, necessita de doses mais extremas a cada passo para 
esconder, e não enfrentar, o sofrimento necessário para seguir nesse rumo. Quando o outro desaparece da relação 
humana, a liberdade transforma-se em solidão, e esta liberdade desfigurada volta-se para sua essência, que nada 
mais é senão afirmação do indivíduo através do consumo. Mas não é somente um canto de cisne. É, 
simultaneamente, a oportunidade para um novo poema. 
6 

Por exemplo, o caráter colaborativo, horizontal, institucionalizado por plataformas de comunicação como a 
peer-to-peer (do inglês par-a-par), sintetizada na sigla P2P. 
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No segundo capítulo, o caminho traçado por Marx, analisando a evolução do conceito 

de fetichismo à luz do horizonte mais amplo de seu pensamento, tecendo uma síntese das 

passagens consideradas mais relevantes no caminho percorrido por este influente defensor do 

socialismo em torno do tema. 

No terceiro capítulo, estabelecemos um diálogo com alguns teóricos da teoria do 

fetiche da segunda metade do século XX e do início do século XXI, que, na maioria dos  

casos, ou interpretam o pensamento de Marx como o concreto mesmo e as leis da história que 

levarão inevitavelmente à vitória do proletariado, ou identificam sua teoria do valor com a do 

fetichismo e as reduzem à ideologia da hegemonia do valor de troca e ao preconceito colonial 

da Antropologia do século XIX, defendendo um uso meramente retórico do conceito em 

Marx. 

Por fim, na tentativa de mostrar como o conjunto da obra de Marx antecipou e ajuda a 

analisar várias questões cruciais pautadas pela atualidade, buscamos estabelecer algumas 

diretrizes que nos auxiliem a pensar a centralidade da indústria da consciência na produção da 

vida humana, insígnia dos dias atuais, quando a produção se tornou imaterial e se instaurou  

um sistema global de fetichismo na luta pela consciência, arena na qual se trava o embate 

entre as principais visões de mundo. 
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2 AS BASES ONTOLÓGICAS E O LUGAR DO FETICHISMO NO PENSAMENTO 
DE KARL MARX 

 
Desde 1835 o pensamento de Marx se orientava para um método que não pensasse as 

oposições, os termos, as determinações metafísicas ou ontológicas, ao modo metafísico 

dualista ou essencialista, quando diz que a natureza do homem é de tal forma constituída que  

o indivíduo e a humanidade não existem separados e, também, quando pensa o poder de 

escolha dado ao homem naturalmente como governado pela voz do coração, que se  

desenvolve em conflito com a constituição física e as relações sociais e pode, tanto fortalecer 

os mesmos, quanto levar à vingança sobre eles. No final de 1837, o gesto fundamental do 

pensamento de Marx é o de superar a atitude essencialista, na figura hegemônica do 

dogmatismo matemático, em relação à cisão metafísica do mundo. 

A questão passa a ser formulada de modo que a vida do indivíduo e a vida da história 

mundial não se distinguem, por serem concebidas como atividade intelectual que se 

desenvolve em todos os domínios, cujo núcleo é o amor, que leva os homens a erigirem 

monumentos com o que viveram. O poder de escolha dado como desígnio natural é pensado 

como os olhos de águia do pensamento que guiam os homens em sua orientação prática, e a 

orientação basilar mostra que a natureza da mente é semelhante à do corpo, firmemente 

estabelecida e necessária.
7  

Por fim,  Marx  encontra no  atomismo  de Epicuro  uma    ciência 

natural, uma fisiologia da consciência de si. 

Assim, continuou por toda a sua obra a construção de uma ciência natural da 

consciência de si que parte da objetivação, em oposição à atitude metafísica tradicional, da 

contradição entre essência e existência (não separar forma e matéria, ser e dever ser, corpo e 

mente, indivíduo e sociedade, egoísmo e abnegação, amor e cobiça, etc.), mostrando que 

essência e existência são objetivas. Portanto, a construção de tal ciência significa 

simultaneamente demonstrar que a existência sensível, o sujeito empírico, o vir-a-ser, tem 

existência objetiva, não é mera ilusão subjetiva, e que o ser, o pensamento, a consciência, a 

essência, tem uma existência sensível e não é mera hipótese abstrata, imóvel e eterna. A 

objetivação da contradição fundamental da metafísica entre ser e vir-a-ser significa o 

reconhecimento de que, ambos, são realidades distintas que formam uma única realidade. Um 

mesmo processo ou devir que se diferencia no interior de si mesmo (as leis do pensar e as leis 

do ser como um mesmo processo que se complexifica). 

 
 
 

7 
Nos manuscritos de 1844, Marx chama tal atividade de vital consciente. 
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O processo de individuação que opera na matéria é o mesmo que opera na consciência. 

A consequência basilar aqui é que a própria existência é dual, o que não significa nenhum 

dualismo, posto que, para o dualismo, a realidade é unilateral. Trata-se de uma aparência 

essencial, de uma essência aparente, de uma multiplicidade que é unidade, de uma existência 

abstratamente singular, relacional. A busca microscópica de Marx por Epicuro resultou no 

resgate de uma ontologia que reconhece a cisão metafísica como existência objetiva. Ambos, 

ser e vir-a-ser, princípio e substância, são mundos vivos, fenômenos sensíveis reais em sua 

incerteza ilusória.
8

 

Para Karl Marx, para quem a noção de sistema (fictício) é tão forte que as categorias e 

os conceitos só fazem sentidos uns em relação aos outros, e segundo sua hierarquização na 

sociedade em análise, a partir da divisão do trabalho, de seu ser-para-si, sua diferentia 

especifica, afirmar que a epistemologia e a ética só fazem sentido à luz de uma ontologia não 

significa, portanto, uma posição pré-kantiana na qual o sujeito tem acesso ao real, tal qual ele 

é em si mesmo, ou então é incapaz de acessá-lo para além do fenômeno, sem distorções ou 

alterações. Nem tão pouco fiar-se na querela entre método indutivo e dedutivo que postulam o 

abismo entre noúmeno e fenômeno. O movimento lógico de elucidar o ser enquanto tal, junto 

aos seus atributos, aclará-lo, construindo-se uma realidade ontológica, é o conhecimento do 

fenômeno sensível enquanto tal. Conhecer o fenômeno é conhecer a coisa em si em si mesma, 

ainda que se trate de aparência. 

O fundamental para Marx, e também para nossa pesquisa, é a forma subjetiva da 

consciência como atividade sensível. E o que caracteriza o fenômeno enquanto tal é 

justamente a alienação, a reflexão do conceito que se realiza efetiva e mutuamente no 

princípio, no elemento, e entre os dois, e se dá na forma da determinação indeterminada. 

Portanto, a atitude de explicar o princípio do mesmo modo que se faz com a substância, a 

consciência como o átomo, a natureza como o espírito, etc., quaisquer que sejam os pontos de 

vista, relaciona-se com a forma de explicação que se preocupa com a satisfação do sujeito que 

esclarece, como a forma subjetiva da filosofia. Marx aborda essa forma subjetiva da filosofia  

à luz da premissa de que a maneira como o filósofo determina em seu sistema a relação da 

 
 
 
 

8 
O próprio Nietzsche, considerado como o precursor das ontologias do vir-a-ser que brotaram ao longo do 

século XX e que começam, agora, a se desenvolver, a dar frutos, baseou-se em Demócrito para afirmar que a 
realidade do tempo não pode ser refutada. NIETZSCHE, F. A filosofia na época trágica dos gregos. Tradução 
Maria Inês Madeira de Andrade. Lisboa: Edições 70, 1987. Nietzsche ignora Epicuro e compartilha em grande 
nível do preconceito que perpassa toda a história da filosofia, de ver Epicuro como um filósofo menor que 
Demócrito, um tipo de reprodutor e conservador de suas ideias. 
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consciência com o mundo é o modo como este se relaciona com o mundo enquanto 

indivíduo.
9
 

Neste momento, já desponta a construção do conceito de objetividade como validade 

social, com uma amplitude que ultrapassa o campo das ciências humanas, como consequência 

da percepção de que a própria natureza (e a própria matéria) é histórica, contingencial. O 

átomo se realiza na relação consigo mesmo na figura de um Outro. Em uma multidão de 

átomos. Do mesmo modo, o homem se percebe como tal, a consciência se volta para si  

mesma na relação consigo, numa multidão de consciências. Os dois afirmam seu ser-para-si e 

se projetam na figura de um Outro. Considerar a natureza como racional em seu interior é  

uma necessidade do sujeito que explica. Ilusão que, além de verdade natural do corpo, 

possibilitou o desenvolvimento técnico que vislumbramos hoje. A realidade apropriada 

criativamente pelo espírito não é a realidade mesma, mas intercambia com esta e é ela mesma 

real. Trata-se, então, de pensarmos a realidade ôntica da realidade ontológica, isto é, as 

condições materiais de produção do espírito, tomar o ser da abstração concretamente a partir 

da abstração de si mesma. Os vários esquematismos que compõem o ser são pensáveis, 

segundo as regras da beleza, e isto é o bastante para Marx. 

Dessa forma, vimos que o modo de representar o ser fia-se na analogia entre o átomo e 

a consciência e tem como atitude mais radical o reconhecimento da inconsistência de seus 

próprios princípios através do clinâmen ou declinação. A própria noção de concreto, como 

unidade na multiplicidade, para a qual pensar e ser formam uma realidade imediata, que é  

pura mediação, é o que faz Marx manter por toda a vida a analogia entre o princípio e a 

substância (a própria essência é multiplicidade). O imediato é a mediação entre ser-aí e ser- 

para-si, contradição na qual a determinação formal e a material têm o mesmo estatuto, 

havendo uma prevalência da primeira, uma reincidência na idealidade, na negação de todo o 

ser-aí   determinado   e   na   afirmação   do   ser-para-si   indeterminado.
10   

Disso   vimos  tal 

terminologia evoluir para a contradição entre forças da produção material e relações da 
 
 

9 
Esse ponto é de extrema importância para não ficarmos presos na teoria do reflexo como desenvolvida por 

Engels e Lukacs. Reflexo para Marx significa exatamente que não há diferenças entre a alienação da matéria e a 
alienação da consciência, do ponto de vista ontológico. Por isso, o homem age no pensar do mesmo modo como 
age no ser. 
10

A declinação é o movimento de afirmação da singularidade. E o princípio de Epicuro o aborda como um jogo. 
Vemos nitidamente a influência de Heráclito. Aliás, a mors imortallis é uma expressão menos mecanicista que o 
panta rei de Heráclito. Tudo morre é mais trágico, mais vívido, ligado ao orgânico, que tudo flui, alusão mais 
mecanicista, ligada ao inorgânico. O rio não só flui, ele vive e morre. E, de fato, todo rio tem uma vida, assim 
como o mundo dos pensamentos, das ideias, das formas possui um desenvolvimento vivo, orgânico, que também 
tem por essência a contradição, a alienação, uma existência imediatamente sensível. Também temos de pensar no 
princípio da incerteza de Heisenberg. É impressionante como o clinâmen, entendido como algo não apenas 
humano, mas ligado à toda natureza, antecipa o que hoje chamamos de natureza quântica da matéria. 
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produção material, produção que é, ela mesma, espiritual, espiritual em sua materialidade, 

material em sua espiritualidade. 

O indivíduo age no pensar do mesmo modo como age no ser. Portanto, do átomo à 

consciência, existe um espaço de abertura que podemos chamar de escolha, mas também de 

decoerência. O que queremos dizer é que há experiência no átomo, assim como há na 

consciência,  ainda  que  essa,  juntamente  a  seus  códigos,  seus  esquematismos,  nos     seja 

inacessível  e  de  qualidade  diversa.
11  

Nesse  sentido,  a  dualidade  se  fortalece  e  se  torna 

consciente com o desenvolvimento ontológico do espírito, sendo que a marca fundamental 

desse desenvolvimento é ser impulsionado, mais que pela sensibilidade (a percepção da 

mudança enquanto mudança), pela afetividade. Enquanto atividade sensível humana, essa 

produção de um mundo de pensamento é uma vontade prática de encarnação no Outro, uma 

projeção ou apropriação criativa dos entes que são o próprio ser acontecendo. 

Para quem opta por tal objetivação, o como é, a forma, pesa tanto ou mais que o por 

que é e o o que é. Determinação metafísica e forma subjetiva não se separam. Essência é a 

existência na forma como ela acontece. A consciência, portanto, é o corpo acontecendo de 

determinada maneira, na divisão do trabalho, ou melhor, na força de trabalho ou poder  

criativo do homem. Todo o pensamento de Marx é orientado pelo retorno às primeiras 

filosofias da natureza, que não separavam ordem natural e humana, natureza e cultura, physis  

e nomos. A divisão entre existência, terreno da imanência guardado à ciência e essência, 

terreno do transcendente, reservado à filosofia, faz cair no essencialismo, no espírito que é 

apenas substancial. E também resulta do mesmo. 

Por isso, de modo geral e de um ponto de vista lógico proposicional, a história da 

verdade tem sido indiferente ao sujeito empírico, à forma subjetiva. Permaneceu-se, em suma, 

a partir de Platão, o caráter extensivo do pensamento. Em Marx, a dialética não nega nem as 

raízes imanentes nem as transcendentais, mas mostra como são a expressão de um mesmo 

11 
Hoje a teoria quântica busca uma concreção do mundo dos átomos, de seu comportamento, que nos leva 

diretamente às elaborações de Marx acerca do essencialismo múltiplo de Epicuro. Mas, agora, não como uma 
representação metafísica, mas científica. A coexistência de dezenas de interpretações da referida teoria, a partir 
da ideia de natureza quântica da matéria-energia (densidade de campo), é o exemplo mais cabal da volta por 
cima de Epicuro em sua oposição às explicações únicas. Agora são os vir eruditos que o dizem: uma coisa é 
simultaneamente matéria e energia, partícula e onda, corpo e espírito. Outros dizem: as coisas estão em vários 
lugares ao mesmo tempo. Ou então que só há determinação quando há um sujeito humano observando. Os 
cientistas estão assumindo, enfim, que fazem metafísica? Os códigos que os átomos por ventura criem, bem 
como os que o homem invente, não são a coisa mesma, mas são também a coisa em si, têm a efetividade de guiar 
os indivíduos em sua vida sensível. Importa que tais códigos sejam pensáveis por nós. Aliás, na física, se revela   
o quanto o concreto-de-pensamento, que não é o concreto mesmo, tem efetividade e se comunica com a realidade 
ôntica, por ser ele mesmo, o processo ontológico, ôntico. Vislumbra-se toda a importância da questão acerca de 
que o conhecimento não é menos importante pelo fato de sua função fisiológica ser a satisfação do sujeito que 
explica. Voltar ao atomismo antigo ajudará a física moderna a não cair mais uma vez no unilateralismo 
metafísico. 



25 
 

 
 
 

processo sensível. Portanto, a ontologia é o ponto de partida e de chegada da epistemologia e 

da ética e parte sempre da representação e da observação imediata, ou seja, da ontologia em 

sua forma embrionária (consciência mitológica). Conhecemos primeiro e teorizamos sobre o 

que foi conhecido posteriormente. Ainda que o conhecimento seja teoria, prática teórica. Da 

forma embrionária, chega-se à ontologia em sua forma desenvolvida, científica. Por mais 

tecnologia e riqueza que o homem conquiste, sempre ressurgirão como fantasmas as  

perguntas sobre o para que, para onde, o o que é, o como é e não menos importante, sobre o 

que fazer. Trata-se de uma dialética geral da vida que opera através da analogia entre átomo e 

consciência, e que faz cooperar as mais diversas disciplinas e verdades (materiais, formais, 

lógicas, morais, éticas, estéticas, psicológicas, etc.) no estabelecimento de critérios que guiam 

o homem e seu coração. 

A sistência é a permanência da mudança, e a mors imortalis é o destino marcado pela 

declinação. Assim, como ateísmo e ceticismo não deixam de constituir-se como convicções, a 

concreção das positividades e negatividades das modalidades do ser não se furta à 

caducidade. Os seres físicos e transfísicos são persistentes, resistentes, consistentes e 

existentes. Por isso, os métodos científico e metafísico são momentos do método dialético. 

Essa orientação geral de pensar a natureza efetiva da subjetividade é marcada por duas metas 

basilares: unir arte e ciência, separadas pela modernidade, bem como mostrar que a divindade, 

a ideia em si mesma, a natureza, a história, são expressões da mesma intuição mística que 

prega a unidade de todas as coisas, que expressa a interconexão e o entrelaçamento de todos 

os entes. 

Exatamente da voz do coração vem o mais impetuoso instinto, que quer se realizar 

contra todos os limites físicos e espirituais. A projeção, a encarnação, a reflexão e a alienação 

da essência são características da existência sensível. Explicar a consciência como o átomo é 

dizer que ambos têm o mesmo estatuto, são existência sensível, portadores de dualidade e 

caracterizados pela alienação. A consciência, como a matéria, é projeção, atividade 

simultaneamente positiva e negativa, que reflete sua própria imagem, sua própria constituição, 

seu esquematismo, como os eflúvios de Epicuro. Encarar a natureza como sendo, no seu 

interior, racional, é o único modo de se livrar do medo diante dela. Assim, o materialismo de 

Marx consiste justamente em pensar a afetividade, a sensibilidade, a subjetividade, a reflexão, 

a voz do coração, as forças humanas essenciais como forças materiais. 

O coração do humano como o universal, em Marx, aponta para um coração  

sumamente fisiológico, biológico (o que não significa biologismo ou darwinismo social, como 

se a vida biológica fosse determinada absolutamente e separada da vida espiritual e 
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vice-versa). Condição material que aproxima e separa os homens a partir do que é dado e não 

dado, e não o coração do humanismo moderno tradicional, ou seja, um valor moral do 

humano, apenas abstrato. A transcendentalidade é sensível. O intrínseco e o extrínseco, o 

limite e o ilimitado são um, na medida em que não há um fora da subjetividade. O objeto é 

suprassumido quando se torna objeto. As ideias se tornam objetivas quando válidas 

socialmente, e as relações também não se limitam à causalidade, à explicação linear. O ser-aí 

se dá mediante o ser-para-si, um movimento sem causa nem lugar certo, no menor espaço 

possível. Esse é o ponto nodal da ojeriza que os marxistas apresentam em relação a Hegel 

(1966) e da incompreensão de seu método de conhecer e de sua epistemologia. Se afastam-se 

mesmo de Hegel, o filósofo par excelence, que dirá de Epicuro, o filósofo banido pela história 

da filosofia. 

A ciência, segundo momento do método, que vai do abstrato para o concreto 

clarificado, o instante da liberdade do espírito, não existe separada do primeiro momento, que 

vai do concreto caótico para o abstrato, momento da disciplina espiritual. A relação entre os 

dois instantes, sua mútua compreensão ou incompreensão, é delimitada pela voz do coração,  

as forças essenciais, o sentido tornado humano. Metafísica e ciência são projeções de si 

mesmas para além de seus limites, duas faces da mesma moeda, uma imagem refletida num 

espelho. E a analogia entre as duas não deixa de ser a síntese das semelhanças e diferenças. 

Enquanto uma é constituída de instrumentos, experimentação dos objetos sensíveis e 

explicação pelos sentidos, a outra é o terreno da lógica que conexiona os momentos 

conceitualmente, da intuição, da observação imediata e da representação. Assim, como  

espírito e matéria se impregnam mutuamente, metafísica e ciência desde sempre se 

impregnaram uma na outra. 

De fato, a crítica não é só o estabelecimento dos meios, limites e possibilidades do 

conhecimento, mas também da forma como esse conhecimento se produz, do processo de sua 

formação. Essa é a criteriologia das evidências sensíveis que se dão no processo reflexivo. 

Decorre de tudo isso que o único princípio absoluto para Marx é não ter princípio absoluto 

algum. Resulta que a fisiologia da consciência, sua verdade natural, é ser um modo produtor 

de fantasmagorias que querem encarnar-se em objetos sensíveis, modo guiado pelo amor 

próprio, o salto qualitativo sem o qual não há nenhuma idealidade. A consciência, concebida 

como algo imediata e abstratamente singular, que só se realiza através do absoluto, e 

simultaneamente negando-o, é a encarnação de si mesma na forma de objetos, ou melhor, um 

modo de produção de fantasmagorias que tendem a se incorporar nas coisas, em que se afirma 
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negando-as. Expressão do desejo mais íntimo do eu empírico completamente nu no palco da 

existência. 

A partir daí Marx identifica o que denomina de lei psicológica, de ciclo metabólico do 

espírito. A consciência enquanto fenômeno sensível é a força, a vontade de encarnar-se no 

fenômeno, imprimir-lhe seu selo, objetivar-se, construindo um mundo à sua imagem e 

semelhança. O próprio mundo da sensibilidade, do qual não há um fora, é considerado como o 

mundo mesmo. A representação torna o fenômeno um veículo material e o distorce segundo a 

voz que emana de seu coração. Portanto, o homem constrói um mundo de pensamento vivo, 

que é social e individual, subjetivo e objetivo, e que caminha da disciplina para a liberdade, a 

partir de si mesmo. 

A questão é justamente a determinação imanente e o caráter da viragem que a 

consciência de si realiza sobre o fenômeno, encarnando-se no mesmo. Trata-se da forma  

como o espírito relaciona-se com seu Outro, a natureza. A forma como se dá tal viragem, a 

marca de nascença em cada mundo de pensamento, é como a consciência se projeta, sendo 

cada uma delas uma determinação distinta daquela lei psicológica. Múltiplos modos de 

produção que a consciência adquire numa determinada sociedade. As diferenças teóricas são 

também diferenças de energia prática, encarnam distintas posições. O sujeito é ao mesmo 

tempo receptáculo e energia, e as diversas determinações do suporte individual na sociedade 

grega são exemplos de como tal projeção se dá de modo múltiplo, de diferentes formas, em 

diferentes níveis. Tais procedimentos se intensificam e, simultaneamente, tornam-se mais 

nítidos, mais lúcidos, nas épocas de crise que se seguem a uma filosofia total e às suas formas 

de desenvolvimento subjetivas. Momentos que se mostram como um retorno ao passado, à 

infância, aonde se encontram os espíritos vivos para a construção dos impérios espirituais do 

presente que moldarão o futuro, como se fossem profetas. Cada um desses níveis formam uma 

totalidade dialética, que é o arcabouço psicológico de toda a cultura humana. 

O primeiro ponto relevante aqui é que a atitude essencialista de negar efetividade ao 

mundo sensível e afirmar o pensamento como o ser, este entendido como imóvel, eterno e 

apenas abstrato, imaterial, reflete o caráter conflituoso e contraditório da relação da voz que 

emana do coração, do amor por si mesmo, do sujeito empírico em toda a sua nudez, com a 

constituição física do sujeito e com as relações sociais nas quais ele está inserido. A 

consciência mitológica, a filosófica e a científica nasceram com a tendência a desvalorizar a 

existência sensível, a negar o vir-a-ser, e se desenvolveram excluindo por completo as raízes 

substanciais do espírito que se voltou para si mesmo, para o processo de representação 

enquanto tal. Isso acontece com Platão e Aristóteles (e com Kant na Modernidade), quando o 



28 
 

 
 
 

saber adquire um caráter extensivo e universal. Em contrapartida, o sujeito empírico torna-se 

algo indiferente, toda a alteridade é aniquilada em nome do orgulho do sujeito que pensa e  

cria mundos de pensamento. Sua vontade é confundida com a do próprio mundo. Ambos 

permanecem  no  essencialismo,  assim  como  o  idealismo  e  o  materialismo  modernos,   e, 

portanto, mantém, em comunhão, uma relação de aniquilamento da alteridade.
12

 

A tendência geral que se desenvolveu no espírito foi a de negar a alteridade, o 

fenômeno, o tempo, as qualidades, a finitude. Tal negação se desenvolve subjetivamente nas 

relações que as consciências de si, abstratamente singulares, estabelecem na multidão de 

consciências em repulsão. A cisão metafísica é vital para a vida, mas a ameaça aniquilar 

enquanto forma subjetiva. O que está em jogo é a incapacidade de viver com o Outro, de 

suportar a finitude, a mudança, a diferença, ou seja, a tentativa de parar o tempo, petrificar o 

movimento, para que o concreto-de-pensamento, confundido com o próprio concreto, sirva de 

escudo para tal impotência. Aqui se usa toda a autoridade e a unilateralidade intolerante da 

necessidade e do destino, da providência. 

Nesse sentido, podemos mensurar a importância das pesquisas de Marx acerca da 

forma subjetiva da filosofia, quando o mesmo toca no tratamento dado a Epicuro pela tradição 

filosófica dominante no Ocidente. Cícero e toda a história da filosofia desdenham de Epicuro  

e exaltam Demócrito, pelo fato dele ser um vir eruditus, versado nas ciências e nas artes, um 

mestre na explicação linear. Epicuro é negligenciado justamente por suas explicações 

científicas se oporem às explicações da essência e da substância como algo único, imóvel e 

eterno, em uma palavra, linear. Epicuro despreza as ciências justamente por não contribuírem 

em nada com a verdadeira perfeição, que é estar inserido na mors imortalis (MARX, 1977a, p. 

148-149). 

A tradição moderna, que, com Demócrito, só valoriza o lado material, nunca suportou 

o clinâmen, a ideia de um movimento sem causas certas, nem lugar específico, um movimento 

que é orgânico e interno, a afirmação do indivíduo, seja ele o que for. Não aguentou, ainda, 

que há na própria determinação um espaço de abertura, de incerteza, de liberdade, de acaso. 

Trata-se de um procedimento moral, hegemônico nas formas subjetivas, nos suportes 

espirituais, no caráter das filosofias antigas, que somente Epicuro percebeu e lançou as bases 

para enfrentá-lo. Hegemonia que se mantém na modernidade, um procedimento que vence 

 
12 

A base comum entre as tendências gerais da cultura fica clara quando Marx (1977a) diz que a filosofia se 
objetiva em duas tendências opostas: a filosofia liberal e a filosofia positiva. Cada uma dessas faz precisamente 
aquilo que a outra se propõe e, ao se excluírem, comungam da mesma base, sendo que, na primeira tem-se 
consciência do princípio em geral e do objetivo, podendo-se chegar a progressos reais, enquanto na segunda  
surge o capricho, a loucura como tal, exigências e tendências cuja forma contradiz o significado. 
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todo o desinteresse teórico ou prático, para o qual até mesmo a transformação de um povo em 

estrume pode constituir uma ocasião para os deleites de seu devaneio. 

A atitude essencialista é uma estratégia de absolutização do orgulho. Lança-se uma 

suspeita sobre si mesmo e reproduz-se o que se condena, combate-se seu próprio passado 

atacando o Outro. Não se parte de uma relação imediata e substancial com o determinado, 

permanece-se numa posição de reflexão externa. Não se explica o que se apresenta sobre a 

forma de uma consciência exotérica a partir da consciência íntima e essencial, sua forma, 

caracterização e significado determinado, ultrapassando-a. É contra tal procedimento que 

Marx escreve sua tese. Em Tales, Anaximandro, Parmênides, Anaxágoras, Demócrito, Platão, 

Aristóteles, no Judaísmo, no Cristianismo e no movimento crítico moderno predomina a 

atitude essencialista de afirmação do próprio desejo e do próprio orgulho do espírito, como o 

próprio mundo. 

Do ponto de vista do suporte espiritual, a ontologia do vir-a-ser, que objetiva a 

contradição metafísica, significa uma relação mais aberta com o Outro. Pudemos ver isso 

claramente quando vimos as colocações de Marx acerca da lei psicológica do espírito em sua 

passagem da disciplina para a liberdade, no essencialismo múltiplo de Epicuro e nas 

considerações acerca da relação entre sensibilidade humana e tempo. Aí reside toda a 

superioridade lógica do atomismo de Epicuro, de sua lógica aberta. Assim, o homem altera a 

natureza e seu próprio corpo, inclusive, as leis da natureza. E o clinâmen mostra a força que a 

ilusão, o virtual e a possibilidade abstrata exercem na vida, sua realidade, sua força que é 

construtora e destrutiva, a fantasia e a liberdade como expressão do acaso e do caráter 

fantasmagórico da própria existência. 

Ao objetivar a contradição entre essência e existência e compreender o fenômeno  

como tal, Epicuro conseguiu superar o isolamento no espírito subjetivo e pensar a realidade  

do princípio, do espírito. Não há um fora da sensibilidade, reflexão do mundo fenomênico 

sobre si mesmo, clareira onde se iluminam e refletem os processos naturais. Assim como os 

eflúvios se desprendem dos átomos, formando imagens compostas de partículas minúsculas, 

as ideias se desprendem da consciência através dos objetos nos quais se encarna, seja a 

corrente elétrica que passa pelos neurônios, seja o som que atravessa o ar, seja uma tábua de 

escrita cuneiforme, seja um computador ou uma impressora tridimensional, são imagens do 

homem, de seu espírito. As determinações históricas da consciência de si são modos 

específicos dessa viragem, e os objetos são a objetivação da voz do coração, que pode nos 

conduzir à saúde, mas também à vingança sobre nós mesmos. Portanto, é mais valioso o 
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essencialismo múltiplo e as inúmeras possibilidades de explicação do que a verdade imóvel, 

atemporal e unilateral, que é a absolutização do orgulho e do desejo. 

Dentre todas as determinações que se deram para o suporte espiritual na Antiguidade,  

a de Epicuro é a mais saudável, pois consegue reconhecer o valor das ilusões produzidas pela 

consciência como verdades naturais, funções fisiológicas do orgânico, justamente por não 

desvalorizar o mundo sensível, a vida, o suporte espiritual, a forma subjetiva da filosofia. A 

busca da ataraxia em Epicuro não é algo meramente contemplativo, no sentido de pura 

passividade, mas a atitude ativa de manter a sua integridade, o ser-para-si, e suportar a 

alteridade, o ser-aí, mediante reconhecimento das inconsistências de nossos próprios 

princípios, nossas crenças mais valiosas e nosso conhecimento mais objetivo, sendo este o 

único dogma assumido. Por isso, já na sua tese de docência, Marx apresenta uma visão 

positiva da infância, do valor da representação e da observação imediata, da fantasia, da 

imaginação e do desejo na vida e na produção em geral, inclusive na ciência, o que se mantém 

nos “Grundrisses”, na “Contribuição à crítica da economia política” e em “O capital”. 

Em outras palavras, a epistemologia de Epicuro, como a de Marx, só fazem sentido à 

luz de suas ontologias do problema da função fisiológica do conhecimento. Epicuro está 

preocupado com a satisfação e a integridade do sujeito empírico e, por isso, constrói um 

pensamento múltiplo, um método que objetiva a contradição entre essência e existência e, por 

esta razão, nunca a vence, nunca cai na armadilha do essencialismo de se desvencilhar de um 

dos termos da relação. Somente assumindo a vida universal permanente, que é a morte 

imortal, não nos fecharemos na ausência de vida e no enfraquecimento diante da finitude. A 

dialética, a reflexão, tanto do átomo quanto da consciência de si, é a coexistência de amor e 

morte, de modo que o clinâmen é a força que consegue resistir em meio ao amor que fixa e a 

morte que arrasta, mantendo a saúde da consciência ou do átomo, desviando-se. 

Sendo assim, encontramos uma noção chave para pensarmos o fetichismo, o mundo 

dos produtos da mão humana tornado autônomo pela divisão do trabalho, como o mundo dos 

produtos da cabeça humana na metafísica e na teologia. O homem age no mundo das coisas  

da forma como age no pensamento. O próprio desejo de se fixar e de se tornar autônomo se 

debate com o mar único da eternidade, o imediato, a totalidade concreta: 

 

A morte e o amor são o mito da dialética negativa, pois a dialética é a luz interior na 
sua simplicidade, o olhar penetrante do amor, a alma interior que não é sufocada 
pelo corpo da cisão material, o lugar interior do espírito. O mito da dialética é 
portanto o amor; mas a dialética é também o rio que arranca, que quebra os 
múltiplos e o seu limite, que destrói as figuras autônomas, afogando tudo no mar 
único da eternidade. O seu mito é portanto a morte. A dialética é então a morte; mas 
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é igualmente veículo para uma vida resplandecente, para o desafogo nos jardins do 
espírito, é a espuma que deixam numa taça efervescente, os sóis pontuais de onde 
surge a flor de um dos fogos do espírito. (MARX, 1977a, p. 97). 

 
 

A contemplação em Epicuro torna-se atividade, o desviar-se do mundo é o que permite 

tanto negar a alteridade quanto afirmá-la e conviver com ela. Na dialética da certeza sensível, 

a propriedade reside nos dois termos tomados em conjunto, na relação entre o saber sensível e 

o sensível. O poder dialético do espírito define se ele será capaz, ou terá vontade, de negar a 

esfera vacilante da certeza sensível na sua totalidade ou se contentará com a verdade tal como 

se encontra. A existência sensível, a objetividade da contradição entre essência e existência, 

não é um ser ou um não-ser consistente, de modo que tais termos estão conectados e em fluxo 

na sensibilidade. O desenvolvimento da substância e do princípio se determinam 

reflexivamente enquanto uma totalidade, como uma atividade que se desenvolve em todos os 

domínios. É a partir desse horizonte que devemos pensar as ideias desenvolvidas por Marx 

sobre o caminho de superação da alienação ser o mesmo que o da alienação. 

A alienação, o devir ou processo de individuação, de posição de objetos e negação dos 

mesmos, o carecimento da própria matéria, produz os homens e a divisão do trabalho. O 

estranhamento, fruto da divisão do trabalho e que gera a propriedade privada, desdobra-se na 

autonomização do mundo teórico e espiritual e do mundo físico e prático. Portanto, como 

veremos ao tratar d’O capital, o fetichismo é o caráter social do trabalho, a consciência 

mitológico-científica corporificada na divisão do labor, que considera como natural a 

autonomização dos objetos produzidos pelas mãos humanas, assim como a metafísica e a 

teologia são em relação aos produtos da cabeça humana. 

Deste modo, fetichismo, metafísica e teologia são irmãos, determinações históricas de 

um mesmo processo, uma mesma atividade sensível. A consideração de que o que o indivíduo 

determina metafisicamente como relação entre consciência e mundo é, do mesmo modo,  

como este indivíduo age em relação ao mundo se transforma na afirmação de que o homem 

age na vida física e prática da mesma forma, como age na vida espiritual e teórica. Os objetos 

da produção humana se comportam em relação aos homens da maneira como os homens o 

fazem em relação e eles. Essa é a consequência mais profunda da objetivação entre essência e 

existência: a reflexividade que existe no espírito, na natureza e entre ambos. 

Nos manuscritos, veremos como Marx estendeu a relação dos sistemas filosóficos com 

seus suportes espirituais através do conceito de trabalho, enquanto ato de autogeração do 

homem por si mesmo, a todos os objetos essenciais humanos (não apenas os espirituais e 

teóricos, posto que estes não se separam dos físicos e práticos), expressão do conjunto 



32 
 

 
 
 

hierarquizado das forças essenciais em sua exteriorização. Os produtos do trabalho objetivam, 

a partir de suas características, uma relação entre ser e pensar, assim como os sistemas de 

pensamento, de acordo com a qualidade da exteriorização ou objetivação do homem. O 

espírito só se desenvolve mediante a posição de objetos sensíveis, sendo a alienação a própria 

essência da natureza, do movimento, da morte imortal. Apesar da existência do homem não 

coincidir imediatamente com sua determinidade consciente, a sua efetividade enquanto tal se 

configura na forma de um querer do espírito, como a vontade de querer ser sensibilidade, ser 

junto com seu outro enquanto tal, um apropriar-se de modo global, com todos os seus sentidos 

e qualidades tornados humanos, num processo que transforma toda a natureza inorgânica no 

seu corpo. Marx (2008) define tal querer de atividade vital consciente. 

O cume de tal força objetiva é a orientação estética da criação humana, da composição, 

não somente segundo as leis da bruta necessidade, mas de acordo com as regras da beleza, 

conforme a medida e a proporção de todas as espécies. A recuperação da dimensão estética é 

inseparável da reabilitação do vir-a-ser enquanto realidade objetiva, essência, bem como da 

essência enquanto atividade sensível, fenômeno, vir-a-ser. Ocorre que o problema com a 

metafísica, a teologia e o fetichismo se encontra no fato de que todos comungam da atitude 

unilateral de condenação do mundo sensível em não considerar que a exteriorização é também 

interiorização, em aniquilar a alteridade, despojar toda a natureza, todo o corpo e as relações 

sociais, tornando-os veículo material de seu orgulho absolutizado, eterno e atemporal como o 

ser que permanece sem existência. 

Dessa maneira, a característica fundamental é que a negação do Outro é a expressão do 

desejo mais íntimo do coração humano, do amor próprio do eu empírico em toda a sua nudez, 

o desejo de liberdade formal, de libertação em relação aos limites de qualquer espécie. 

Estamos diante do estado bruto do instinto fetichista, ou do instinto consciente de modo geral, 

estado que precisa ser elaborado. Portanto, não se trata de abandonar a lógica, dinheiro do 

espírito, mas sim de reconhecê-la enquanto fenômeno, ou seja, algo múltiplo e vivo, temporal. 

Para Marx, o fetichismo, como a metafísica e a teologia, possui um lado positivo que compõe 

sua verdade fisiológica, o controle do impulso. A negatividade absoluta é exatamente o 

devaneio tratado anteriormente. Os objetos essenciais, apropriados criativamente pelo homem, 

confirmam e efetivam sua individualidade, seus objetos, que vêm a ser ele mesmo, de acordo 

com a natureza daqueles e a das forças essenciais que a eles corresponde. 

O homem, autoconsciente liberto da existência espiritual geral de seu mundo, 

confirma-a, em sua autoalienação, em sua liberdade relativamente a esse mundo superado. As 

sensações, paixões, etc. do homem não são apenas determinações antropológicas em sentido 
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estrito, mas afirmações ontológicas do ser (natureza), e só se afirmam realmente pelo fato de 

que seu objeto é sensível para elas. A superação do objeto em sua forma independente é a sua 

simultanea afirmação sobre o homem, sendo seu gozo o gozo do Outro. Só por meio da 

indústria desenvolvida, pela mediação da propriedade privada, constitui-se a essência 

ontológica da paixão humana, tanto em sua totalidade como em sua humanidade, o modo de 

existência dos objetos essenciais para o homem, tanto como objeto do gozo, quanto como 

objeto da atividade. 

A própria ciência do homem é, pois, um produto da autoafirmação valente deste, de 

modo que as Ciências Naturais desenvolveram e desenvolvem uma enorme atividade e se 

apropriam sem cessar de um vasto material fundamental para a compreensão do carecimento 

humano e, portanto, do fetichismo, pois possibilitam conceber a indústria como desvelamento 

esotérico das forças humanas essenciais – base não só da ciência, como da vida. Porém, a 

ciência, por si mesmo, completou a desumanização, e a filosofia se separou da vida, de modo 

que só a união das duas pode possibilitar que a sensibilidade, na dupla figura de consciência 

sensível e de carecimento sensível, torne-se ciência efetiva. Devido a isso é que o fetichismo 

aparece como uma tarefa da prática de conceber um mundo humano objetivo, o sentido 

humano para a natureza e da natureza, que se “resolve” no confronto com o mundo, no qual a 

idealidade se revela em sua verdade natural, em seu ser-para-si, como fantasmagoria, ao 

mesmo tempo em que se enriquece e torna-se científica. 

O fetichismo em Marx não é simplesmente uma incapacidade de abstração, mas se 

fortalece, intensifica seu caráter projetivo quanto mais universal e abstrato é o pensamento, 

sendo a indústria, o organismo complexo, o corpo objetivado do homem enquanto 

universalidade realizada, projetada e encarnada, o livro aberto das forças humanas 

essenciais, a psicologia humana sensorialmente presente, as forças essenciais objetivadas do 

homem, sob a forma de objetos sensíveis, estranhos e úteis e sob a forma da alienação. Nesse 

bojo, é que surge o sentido positivo do fetiche em Marx, um fetichismo autocrítico, elaborado, 

que não se desinteressa de seu objeto pelo fato de ele não servir ao seu desejo fetichista como 

um escravo leal. Em sua tese, Marx (1977a) ressalta que os gregos sempre serão nossos 

mestres, devido a sua ingenuidade, a sua espontaneidade, o seu vigor juvenil, a beleza e a  

força com que não se envergonhavam de si mesmos, assumiam-se como somente as crianças 

saudáveis são capazes. 

Marx completa a inversão ao aplicar o conceito de fetichismo da Antropologia colonial 

àqueles que o cunharam como arma na dominação do Outro e a todos os seus ideólogos. Além 

disso, mostra como esse procedimento havia se apoderado da filosofia, da 
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economia política, do socialismo, do anarquismo e de todo o movimento crítico moderno. Aí 

também, como na Grécia antiga, há um procedimento moral específico na base de todas essas 

expressões – a economia política apenas expressa, a seu modo, as leis morais que, tal como as 

religiões e a indústria, especula tanto sobre o refinamento das necessidades, como sobre sua 

crueza artificialmente produzida.
13

 

No quarto momento do método de Marx, desenvolvido na ideologia alemã, vemos a 

profundidade do atomismo de Epicuro no seu pensamento. Assim, aparece com toda força a 

objetivação da contradição entre essência e existência. Trata-se da interconexão materialista e 

da dualidade da vida, a qual é a condição, o pressuposto da multiplicidade. Portanto, o 

carecimento, a alienação, a divisão do trabalho, a metafísica e o fetichismo, o gozo e a 

atividade, o egoísmo e a abnegação, etc., são simultaneamente naturais e sociais. Ambos os 

níveis, de ambas as noções remetem inevitavelmente à dimensão relacional e histórica da 

existência. Isso não significa, como tanto quiseram o stalinismo e o próprio Lukacs, a sujeição 

da consciência, pois o reflexo e a reflexão dessa não são passividade, mera abstração sujeita à 

matéria onipotente, e não estão completamente determinadas. 

A efetividade da subjetividade, a atividade sensível dos homens e, portanto, o caráter 

ativo da fantasmagoria, das representações, torna-se tão importante para Marx que seu 

esquecimento (o esquecimento da forma subjetiva que perpassa a história da filosofia) é 

definido  pelo  autor  como  a  falha  capital  de  todo  o  materialismo,  o  lado  ativo  que   foi 

considerado pelo idealismo de modo apenas abstrato.
14 

A suprassunção do objeto na 
 
 

13
No campo da economia política, manifesta-se a unilateralidade do suporte espiritual concernente à metafísica, 

que divide a vida em dois mundos incomunicáveis e impede de ver a existência como uma totalidade orgânica, 
aparece com todas as suas consequências nefastas na controversa acerca da teoria da população. Opera-se, 
mediante tal unilateralidade, um velamento do fato de que o homem é um ser que padece e sua paixão é a força 
essencial que o impulsiona em direção ao objeto. Nesse sentido, a consciência é a ponta do iceberg  do 
organismo humano, mas também o momentum, o pêndulo, a alavanca, a viragem através da qual o espírito se 
encarna na natureza, nas coisas, nos objetos, humaniza a matéria, ou cria matéria humana, compreendida no que 
Marx chama de homem enquanto natureza humana. Devemos perguntar por que tem sido uma paixão dominante 
na cultura a necessidade de relegar a natureza como algo errôneo, exterior e estranho simplesmente, voltando-se 
o homem em si mesmo e em suas imagens de desejo? Qual o desejo que fez com que, na cultura ocidental, o 
materialismo, notadamente o que afirma o acaso e a liberdade, fosse tão excomungado e rejeitado pelos homens? 
Qual movimento psíquico, fisiológico, vital, que leva os homens a tal procedimento? Acredito que nesse ponto 
reside todo o interesse desta pesquisa a respeito do fetichismo. 
14 

O  ponto que  diz que,  como  consciência  genérica,  o  homem confirma  sua  vida  social  real, não  mais que 
repetindo no pensar seu modo de existência efetivo, induz ao erro de considerar a consciência secundária e 
passiva. A vida social real dos homens é criativa e fantasmagórica, aberta e incerta, assim como a consciência. 
Aliás, o indivíduo é o ser social, o que significa que a consciência que ele tem é expressão da vida social real, 
inseparável da mesma nos moldes dualistas metafísicos. Além do mais, o homem repetir seu modo de existência 
efetivo como consciência genérica significa que há um modo de produção, um método, um fazer, que é comum 
tanto às atividades efetivas, quanto às atividades abstratas e da liberdade representativa. Minha hipótese é que 
esse fazer comum, esse método, esse processo, esse modo de produção comum, a base, a determinação mais 
geral, é justamente o que Marx chama de qualidade do trabalho, ou seja, o modo, a determinação específica em 
que o homem exterioriza-interioriza suas forças essenciais humanas. Considero que essa qualidade tem a ver 
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sensibilidade significa que toda realidade passa na idealidade e é recriada por ela, tornando-se 

realidade na medida em que se torna humana. É o que Marx diz quando afirma que o sentido 

do objeto vai até onde o sentido humano vai. O materialista e todo e qualquer ser humano é, 

então,  idealista  (bem  como  todo  idealista  é  materialista),  desde  que  idealismo signifique 

apenas isso: que a realidade humana é a realidade pela qual passa toda e qualquer realidade.
15

 

O que Marx busca é a alteração da qualidade da exteriorização, da atividade total 

humana, do sentido que se fez humano, isto é, o controle dos impulsos que o mundo exerce na 

consciência. Trata-se da construção de uma nova objetividade fantasmática, organizadora 

axiológica da vida, e da disputa espiritual que surge daí, que não é apenas luta com palavras, 

mas uma renovação das forças essenciais do homem, a fundação de um novo mito, podemos 

dizer. Essa ideia aparece no fetichismo da mercadoria como controle racional das relações de 

troca. As ideias se deslocam, separam-se da materialidade, e as que surgem em determinada 

classe como reflexo, símbolo dos movimentos materiais em que a mesma está inserida e vive 

acorrentada, autonomizam-se, no sentido da produção humana que se torna autônoma e hostil 

ao homem, e também no sentido de que um operário pode ter e acolher ideias burguesas e 

vice-versa. 

Marx trata, ainda, desse tema quando analisa as considerações de Stirner (2004) acerca 

da hierarquia. Stirner e todos os ideólogos se aproveitam do fato de, na história, as ideias se 

tornarem dominantes para fixar uma determinada ideia e, sob sua patente, autoeleger a classe 

dominante mundial. Uma questão crucial para a compreensão do fetichismo é levar mais a 

sério o labirinto que existe entre o indivíduo e a sociedade, entre o modo como o material é 

refletido, espelhado na consciência, fornecendo-lhe seus signos, e o modo como o indivíduo 

social, a partir de si mesmo, de suas condições genéticas, fisiológicas, psicológicas, culturais, 

materiais, cria o mundo à sua imagem e semelhança e opõe tal imagem de desejo contra todos 

os signos e evidências dos movimentos do material como verdade absoluta. 

com a consciência mito-poética, com a atitude fundamental de nossa cultura, o pensamento projetivo, imagético, 
que acaba tomando as proporções do mundo, tonando-se autônomo e se voltando contra o mesmo, encarnando-se 
nele, fazendo intrigas com ele. Na “Contribuição”, Marx (1977b) diz, fazendo um paralelo entre os mitos antigos 
e a Indústria moderna, que até hoje nenhuma forma de produção conseguiu se livrar da produção mitológica, 
sendo esta a razão do encanto que os gregos exercem entre nós até hoje. Vimos que o homem é a totalidade, a 
totalidade ideal, o modo de existência subjetivo da sociedade pensada e sentida para si e existe efetivamente 
tanto como intuição e gozo efetivo do modo de existência social, quanto como uma totalidade de exteriorização 
de vida humana. 
15 

Quando Marx diz que tanto o material do trabalho como o homem enquanto sujeito são, ao mesmo tempo, 
resultado e ponto de partida do movimento reflexivo, e que o caráter social, tanto em seu modo de existência, 
como em seu conteúdo, é o caráter geral de todo o movimento (a atividade e o gozo inclusos). Fica patente que, 
para este pensador, o homem enquanto sujeito, a subjetividade, com todas as forças essenciais, é objetiva e que o 
material é o caráter social, geral do movimento. O fundamental é que, em passagens como essas, Marx deixa 
clara a reciprocidade fantasmagórica, às vezes, benéfica, às vezes, hostil, entre indivíduo e a sociedade e, 
portanto, entre a natureza. 
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Em sentido amplo, quando fala da moral como pregação ideológica, abstrata, Marx 

apenas quer dizer que a percepção imediata do sujeito não tem a força instantânea para 

transformar a realidade, pois o espírito encarnado nas coisas, que determina a lógica 

processual da sociedade, é mais forte, resultado histórico de um longo processo de 

exteriorização das forças essenciais, ou seja, enraizadas no costume, nos hábitos, nas crenças. 

Por isso, quando Marx afirmou que somente a revolução pode se livrar da imundice, deixou 

claro que se trata de uma revolução global e total, que altera fundamentalmente a qualidade do 

trabalho, a forma como o homem se exterioriza, o modo de produção em sentido ontológico. 

No entanto, de acordo com seu método, os homens reais, ativos, em sua interconexão 

materialista, a partir de suas forças essenciais, constroem o reflexo ideal do concreto em suas 

próprias relações materiais com outros homens e com as coisas, atuando a partir do que 

conceberam intuitivamente primeiro. 

Nessa perspectiva, as próprias relações materiais exigem alguma forma de equivalente 

e, portanto, de idealidade, ou seja, fantasmagoria. A relação credor-devedor pressupõe uma 

troca, um equivalente e uma objetividade fantasmática entranhada. E tal fantasmagoria já 

nasce entranhada aos afetos humanos. O espírito é desde sempre impregnado pela matéria, à 

maneira dos átomos que formam as imagens em Epicuro. Há, inclusive, um momento de 

viragem, em que definitivamente as necessidades artificiais, o supérfluo em sentido positivo, 

necessidades do espírito, tornam-se dominantes, e a produção passa a ser, digamos assim, 

pautada   pelo   imaterial.
16   

Trata-se   exatamente   das   sociedades   capitalistas,   nas  quais 

predomina o elemento social. 

A respeito do fato de que a alienação, tanto a natural quanto a social, não subjuga a 

consciência, encontramos uma passagem na qual Marx discute o problema da escravidão a 

partir de colocações de Stirner e explica que os escravos “[...] não são nem ‘interiormente’ 
nem ‘exteriormente’ ‘livres’, mas são livres somente em um sentido, a saber,   ‘interiormente’ 

livres da auto-humilhação, o que também demonstram ‘exteriormente’”17  
(MARX, 2007,   p. 

298). Neste trecho, está o mecanismo do fetichismo mais interessante já encontrado por mim. 

É exatamente esta a questão. Vivendo num mundo hostil, estranho, opressor, humilhante, 

doloroso, cruel, caótico, o homem necessita livrar-se, ao menos “interiormente”, da auto- 

 
16 Voltamos a esse ponto ao tratarmos da obra “O capital”. Falaremos das necessidades espirituais, a partir de 
Nicholas Barbon e, também, quando tratarmos da fórmula trinitária. É a discussão sobre a liberdade que se 
encontra na fórmula trinitária, quando o homem fluidifica o reino das necessidades, diversificando-o. 
17 

A esse respeito é sintomático o fato de que Marx não via nos negros, nem nos outros povos, seres incapazes, 
servis por natureza, assim como suas constantes referências à transparência mais bela e humana que perpassava 
as relações com os objetos nos modos de produção pré-capitalistas, apesar de ainda faltar a liberdade do 
indivíduo. 
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humilhação a tal ponto que os indivíduos chegam a negar completamente a realidade para se 

livrarem da auto-humilhação, isto é, do reconhecimento de si enquanto ser humilhado, 

derrotado, esculhambado, mau. É exatamente a voz do coração que constrói um mundo 

espiritual que se exterioriza, objetivando o homem e humanizando a natureza. 

 

Os representantes do Clube Comunista propuseram a Marx o renascimento da Liga 
do Comunistas na Europa, ao que ele respondeu que as novas condições em que se 
desenvolvia o movimento operário nos países europeus excluíam o regresso a esta 
forma relativamente estreita de união das forças proletárias. Assim, a tarefa 
essencial, na sua opinião, era preparar o terreno para criar uma organização de 
massas e, em primeiro lugar, elaborar uma teoria revolucionária. (FEDOSSEIEVE, 
1983, p. 317). 

 
 

Na década de 1850, Marx passa a criar o protótipo espiritual do futuro através de sua 

própria atividade vital consciente, assim como Epicuro se tornou o modelo de Roma, 

justamente ao redigir os manuscritos de sua obra econômica propriamente dita. Surgem os 

“Grundrisse”, a introdução geral ou versão primitiva da “Contribuição” e a “Contribuição à 

crítica da economia política”. Nessas obras, Marx define o seu conceito do objeto e do método 

da economia política. No que se refere ao papel da abstração no método científico, a 

interpretação marxista oficial explica as colocações de Marx como se ali o concreto caótico, a 

gênese surgida da observação imediata e da representação (como Marx mostra, o concreto só 

podia ser para o pensamento uma gênese, um produto, um processo de síntese, dado como 

primeiro no espírito) não fosse concreta, sendo apenas aquele outro concreto-de-pensamento, 

que é resultado do caminho de volta das abstrações e conceitos mais simples, aquela rica 

multiplicidade de determinações, uma abstração racional. 

Também extraiu daí a conclusão de que a reflexão ou o raciocínio abstrato é passivo, 

mera contemplação, abstracionismo, o que nos remete às colocações de Marx em sua tese de 

docência, que, no confronto entre as duas correntes centrais da filosofia (liberal e positiva), 

cada uma realiza o que condena na outra: 

 

Assim, por exemplo, se a categoria de população em geral, em si, é apenas uma 
magra abstração, adquire pelo contrário, na totalidade das suas determinações 
particulares de antemão investigadas e cientificamente analisadas (classes, base 
econômica da sua existência, etc.), um volume tangível, torna-se uma abstração 
concreta e não mais continua a ser uma representação caótica do todo. Ora este 
método, que consiste em remontar do abstrato ao concreto, em elevar-se à reunião  
de muitas determinações, à unidade do múltiplo, é apenas um meio de o pensar 
apreender o concreto, um meio de reproduzir esse concreto no processo do 
conhecimento. Este caminho não é em caso algum um processo de gênese  do 
próprio concreto. As categorias refletem a realidade, mas não a criam. 
(FEDOSSEIEVE, 1983 p. 358). 
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Quando ressalta que o concreto reproduzido pelo pensamento não é, de modo algum, o 

próprio concreto, Marx mostra apenas o procedimento ideológico fetichista da consciência de 

impor ao mundo a sua imagem como se fosse a única verdade, o que não significa de modo 

algum que o concreto-de-pensamento não seja uma força efetiva, que, inclusive, devore 

mundos em sua sede infatigável, como na sociedade moderna. Não apenas reprodução, mas 

produção, criação, distorção do concreto. Para o Marx de “O capital”, completamente 

científico e materialista, o homem concebe antes de fazer, cria antes idealmente o que coloca 

em prática, depois, segundo as leis da beleza e de modo intuitivo, não sabe direito como, mas 

o faz. E quando descobrem como fazem não têm força suficiente para imediatamente fazer de 

outro modo – o que não significa que não altere, a longo prazo, esse fazer mediante a 

possibilidade abstrata. O que lhes resta é o mesmo que restava ao autor, tornar suas ideias 

forças materiais. Além do mais, quando Marx trata do momento científico do pensar, não 

exclui aquele primeiro movimento de ir do concreto caótico às determinações abstratas mais 

simples, que para Hegel era a verdadeira ciência (ir do abstrato – o concreto caótico – ao 

concreto – o conceito universal). 

Seu materialismo é científico (histórico) e filosófico (dialético). Para Marx, um dos 

maiores feitos de Hegel (1966) foi conectar a lógica à vida, ao movimento, ao invés de 

congelá-la, o que significa que o concreto sempre é figurado, que a nossa relação com o real é 

sempre fantasmagórica. Aqui está o cerne da compreensão do método de Marx, de seu 

conceito de ciência e de verdade, e da relação de seu pensamento com o mundo, revelando o 

modo como ele próprio se relacionava com este. É exatamente a atitude de objetivar a 

contradição entre essência e existência, o valor espiritual dessa lógica aberta, frente ao 

unilateralismo essencialista, que é a absolutização do orgulho e da personalidade. 

Não é mais possível continuar achando que, em Marx, as referências a Hegel (1966) 

sejam apenas recaídas metafísicas ou questões meramente estilísticas, pois a criação no 

pensamento da sucessão histórica real é sempre fantasmagórica, sendo o único critério 

objetivo a hierarquização que as categorias adquirem na vida dos homens de determinada 

época, ou seja, a validade social, a objetividade fantasmática corporificada na divisão do 

trabalho. Tampouco, para Marx, o capitalismo impedia o potencial criativo do homem, mas 

representava o seu grau máximo de realização até então (a indústria como o livro aberto das 

forças essenciais do homem, sua psicologia). Por fim, é justamente nas obras da maturidade 

que este autor desenvolve o sentido positivo para o fetichismo amplamente (quando trata das 

crianças gregas, na “Contribuição à crítica da economia política”, e quando define o conceito 

de trabalho produtivo, nas seções sobre mais valia do capital e nas teorias sobre mais valia). 
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Nas considerações de Marx acerca do método da economia política, terreno no qual se 

desenvolvia a própria filosofia de Hegel (1966), encontramos um veio para pensar a relação 

entre o fetichismo e a tradição filosófica ocidental em suas formas idealista e materialista. Os 

homens metafísicos, lógicos e, portanto, fetichistas, fantasmagóricos, não querem ver, nas 

categorias, em sua objetividade fantasmática, nada além de si mesmos, de suas projeções e 

abstrações. Transformam em tabu, não apenas as relações reais, materiais, mas também a 

própria razão impessoal, surgida de um misterioso criacionismo celestial. No período da 

expansão marítimo-comercial, os europeus impuseram ao mundo sua objetividade 

fantasmática, colocando-a e combatendo-a no Outro, nos homens primitivos, com suas 

supostas incapacidades de abstração e aprisionamento num pensamento projetivo. Diríamos 

que aqui operou a lógica do cristianismo, de crucificar seu próprio Deus na cruz, construindo- 

se a maior de todas as vinganças, a vingança do amor universal, que depois foi reproduzido 

pelos Estados Unidos (EUA) na forma de salvação do mundo mediante a implantação da 

democracia burguesa aos quatro cantos do mundo. 

Justamente por não reconhecerem em si mesmos a fantasmagoria, julgando-se 

superiores, escolhidos, eleitos, civilizados, estes homens distintos elevaram o fetichismo à 

última potência, disfarçando-o sob o manto da objetividade, da cientificidade, da verdade 

objetiva e incontestável. Desse modo, o que está em jogo é o mecanismo fundamental do 

fetichismo, o autorreconhecimento através da negação do Outro. Assim como um psicopata 

inveterado se julga uma pessoa boa e mal compreendida, a tendência dos homens em geral é a 

de se autorreconhecerem como os dignos, os bons, os eleitos, os sábios, os justos. Marx fala 

que um erro da economia política foi se julgar acima da observação imediata e da 

representação, naturalizando, assim, sua representação determinada, seu concreto figurado, 

como o concreto mesmo. 

Portanto, as elaborações de Epicuro acerca das representações da consciência são de 

suma importância para pensarmos o problema do método, como o pensamento produz o 

concreto como concreto-de-pensamento. Desse modo, ficou claro para nós, após a pesquisa, 

que a ideologia, na acepção comum, aquilo em que se acredita, corresponde à idealidade em 

sua primeira forma, seja como a forma ideal da substância, ou como o processo de 

representação fechado em si mesmo, manifestações do gesto fundamental da mentalidade 

teologizante que predominou hegemonicamente em toda a cultura ocidental, pelo menos nos 

últimos quatro mil anos. É a atividade teórica mais próxima da práxis e, por isso mesmo, sua 

expressão substancial, o que Marx identificava com termos como economia vulgar, dentre 

outros. 
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Todavia, para Marx (1977a), a idealidade se desenvolve dialeticamente e, em seu 

próprio confrontar-se com o mundo, revela-se em sua verdade natural como ficção, 

fantasmagoria, sendo que o primeiro momento da reflexão do movimento autônomo da 

matéria na consciência é o da idealidade como forma ideal da substância, como um reflexo 

irrefletido mais originário e próximo das atividades produtivas  práticas,  igualmente 

irrefletidas e vividas de modo mais imediato. Com o desenvolvimento da reflexão, a 

idealidade aparece como ideologia e é incorporada como um momento do movimento 

autônomo da matéria, a possibilidade abstrata, que agora reflete o mundo e a si mesmo 

enquanto um processo de determinação indeterminado, fundado na liberdade e no acaso, 

apesar de conter também a necessidade. 

O problema da analogia entre o princípio e a substância remete ao que o concreto, 

multiplicidade de determinações, unidade da diversidade, é para o pensamento: uma síntese, 

um resultado, ao invés de um ponto de partida, apesar de o concreto ser o verdadeiro ponto de 

partida. Tanto a observação imediata como a representação produzem um concreto figurado 

como concreto de pensamento, que deve permanecer no espírito constantemente como dado 

primeiro e ser imediatamente o seu outro, ou seja, impor-se como realidade sensível, 

considerando a própria realidade sensível como uma aparência subjetiva, ilusão sem valor, 

passividade. 

Segundo Marx (1977a), é “[...] necessário considerar mais detidamente a forma como  

a alma e o corpo intercambiam todas as suas determinações, como cada um dos termos é, no 

mau  sentido,  o  mesmo  que  o  outro,  de  modo  que  nenhum  deles  é  determinado      pelo 

conceito”.18  
Mostra-nos que, mesmo sendo as representações fantasmagorias e mentiras   por 

natureza, não são menos ou mais importantes que os estados, que a existência, que a 

substância, como se queira. Desse modo, qualquer dualismo fica impossibilitado, pois tanto a 

ilusão como a realidade são reais em sua verdade natural, a representação na sua liberdade 

representativa, seu ser-para-si e os estados como acaso. 

 
 

18 
Toda a importância de Nietzsche e suas considerações sobre a filosofia e a ciência a partir de Heráclito podem 

ser compreendidas neste momento. O concreto, sua produção, é um jogo, não se aborda de modo moral nem 
conceitual. Daí a importância das formas artísticas mobilizadas por este filósofo alemão para desenvolver os 
problemas da ciência, ou melhor, colocar a própria ciência, a verdade e a moral como problemas. Em outras 
palavras, Marx não desconsiderou o primeiro movimento do método, aquele que não é científico propriamente 
dito, o de ir do concreto caótico às abstrações mais simples. A ciência provém de algo que não é ciência, da vida, 
do mesmo modo que, sem o primeiro movimento, o segundo não é possível. Provavelmente, Marx chamaria o 
descolamento do momento científico, que começa a girar fechado sobre si mesmo, como o nível do fetichismo 
em que a projeção é absolutizada e a alteridade banida, o que Freud chamou de psicose, alucinação e 
estocomização. A amplitude de tal diálogo consiste em que, assim como a realidade (a relação entre ser e pensar) 
é composta por níveis de aparência, a consciência é composta por níveis de fetichismo. 
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Assim, Marx encontra em Epicuro a base que mais tarde o auxiliará na superação do 

método da economia política, de seus erros, pois não concebe o concreto figurado, concreto 

espiritual, como o concreto, mas como uma fantasmagoria, abertamente, bem como não se 

julga acima da observação imediata e da representação, mas vê nas mesmas seu ponto de 

partida. Essa é a essência não só de todas as explicações epicuristas, como “[...] de todas as 

explicações fornecidas pela consciência produtora de representações, presa a pressupostos”, 

consistindo, pois, no fato de que “[...] qualquer representação que deva ser explicada ser tirada 

da consciência” (MARX, 1977a, p.11-12). O conjunto global é vacilante, depende da força de 

síntese do espírito na produção do concreto enquanto concreto-espiritual, num processo 

infinito, onde se passa do concreto figurado ao mais simples e abstrato e vice-versa, de modo 

que o concreto seja cada vez mais enriquecido, tendendo a abarcar a totalidade ou a se 

contentar com a verdade tal como ela se encontra, desvencilhando-se de si mesmo, de seu 

movimento, que é o concreto. 

É exatamente o que a economia política faz, ao considerar as categorias concretas de 

que parte, como o concreto mesmo, e não uma figuração que surge da observação imediata e 

da representação. E, não nos esqueçamos, o concreto de hoje será o abstrato de amanhã, não 

somente no pensamento, mas enquanto totalidade orgânica, ao menos enquanto houver a vida, 

como a conhecemos, no planeta Terra. Além disso, a tese de docência de Marx nos mostra, do 

ponto de vista metodológico, três atitudes importantes para seu autor: a advertência de que as 

representações podem fracionar o devir de forma artificial e ilusória – a vida e a morte como 

caráter específico do mesmo processo, etc.; o reconhecimento do perigo de se cair em 

representações demasiado vazias e vagas, que podem incluir tudo, porém não explicam 

particularidade alguma; e o uso da pesquisa no nível do detalhe microscópico, que a 

abordagem social por si não fornece. 

Considerar o concreto sempre aberto, figurado, provisório, fantasmagórico, animado, 

decorre das orientações mais profundas do pensamento de Karl Marx, de modo que seu 

conceito de ciência, de verdade e da relação entre a consciência e o mundo, é o avesso do que 

ficou caracterizado por seus adversários, mas também por seus mais fiéis seguidores. O 

espírito é finito e limitado e sempre será, assim como tudo o que é imediatamente sensível, 

mas tende ao infinito e sempre tenderá, porque, assim como a existência sensível, é processo 

onde tudo se transforma. Seu movimento, a objetivação da vida humana e a subjetivação do 

mundo fazem parte de um movimento global e progressivo de apropriação criativa, que 

instaura mundos possíveis e impossíveis, reais e abstratos, enquanto horizonte. Da 

inseparabilidade do espírito de seus objetos, decorrente de sua existência efetiva como ser 
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genérico, transcorre que as propriedades desses (tanto físicas e práticas, quanto espirituais e 

teóricas) estão numa relação reflexiva com o suporte espiritual, o sujeito empírico, definida 

pela qualidade, pela forma com que produz tais objetos. 

Como o capitalismo é considerado o momento em que a fisiologia humana foi 

completamente viciada e adaptada a um elemento social determinado historicamente, devido à 

própria determinação da consciência predominante na cultura, permanece como algo natural, 

uma lógica autônoma de destruição do mundo sensível, que é, ela mesma, mundo sensível. É  

a própria relação social que permite aos indivíduos agirem livremente, construindo um novo 

mundo. Fazer com que, tanto a produção como o consumo e todo o trabalho humano se altere 

qualitativamente, assemelha-se, do ponto de vista fisiológico, ao processo de recuperação de 

um viciado em heroína – um tratamento para o desejo que se esconde por trás da objetividade 

fantasmática que gere a economia planetária. 

De onde provêm o vício em valor de troca, a paixão pelo enriquecimento? Por que os 

homens escolheram a sociedade produtora de mercadorias? Por que tornaram coisas 

inalienáveis da cultura humana mercadorias que destroem essa mesma vida? Qual o 

movimento objetivo e real que move a economia? Exatamente o desejo de liberdade, o  

orgulho ferido e absolutizado, o amor próprio do sujeito empírico em toda sua nudez, o 

carecimento sensível e a consciência sensível, que é simultaneamente individual e social, 

mental e corporal, espírito e natureza. 

Portanto, alterar a divisão do trabalho, alterando-se também a forma como os 

indivíduos participam da troca, isto é, realizam-se socialmente, é alterar a consciência, não 

simplesmente a que é livre para imaginar que não há gravidade, mas o coração do espírito, a 

forma como, através da atividade individual, altera-se o caráter social do trabalho e o  

indivíduo coletivo fixado pela divisão do trabalho. A forma como a própria cultura se 

reconhece e se projeta. O indivíduo, assim como o juro, é a liberdade, a possibilidade abstrata, 

que dá acabamento à produção, ao organismo do capital, seu corpo. O capital é o próprio 

homem, este é sua consciência, enquanto um rico complexo de determinações que se 

desenvolveram até o presente, hierarquizadas, segundo sua diferentia específica. A paixão 

pelo enriquecimento, o valor de troca desenvolvido. 
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3 REFAZENDO O PERCURSO DE KARL MARX 
 
 

Poderíamos ter optado por iniciar esta dissertação acerca do fetichismo em Marx pela 

quarta seção de “O capital”, como habitualmente se faz, no máximo, indicando a problemática 

acerca da fórmula trinitária, no terceiro livro, tomo II, e mencionando brevemente alguns usos 

do termo em sua atividade jornalística. Porém, em primeiro lugar, Marx menciona o 

fetichismo em outras obras e, segundo e mais importante, não há como compreender o 

pensamento de Karl Marx e o lugar do fetichismo no mesmo, apenas a partir dessa obra. As 

análises ali contidas dependem diretamente das elaborações dos “Grundrisse”, que, por sua 

vez, são incompreensíveis sem as bases ontológicas contidas na tese de docência. 

Sendo assim, devido à própria natureza e amplitude dos projetos deixados por este 

cientista em suas obras, todos inacabados, e muitos de seus trechos perdidos com o tempo, 

notamos ser de grande importância refazer o caminho de pensamento do filósofo, recuperando 

suas bases e traçando o quadro das orientações teóricas que o nortearam ao longo de sua vida. 

 

3.1. ARQUEOLOGIA DE EPICURO 
 

A tese de docência é o coroamento do primeiro grande exercício de pesquisa de Marx, 

que vai de 1837 a              
19   

período no qual Marx estudou Hegel e os hegelianos, a tradição 
1841 , 

empirista francesa e inglesa e o atomismo antigo, dentre outras coisas: 
 
 

O interesse de Marx por Epicuro surgiu a partir dos seus estudos iniciais de religião 
e da filosofia do iluminismo, nos quais foi influenciado por Bacon e Kant – que 
apontavam Epicuro como fundamental para o desenvolvimento da sua filosofia.  
Esse interesse ganhou mais ímpeto no encontro com Hegel, que via Epicuro como o 
‘inventor da ciência natural empírica’ e a encarnação do espírito iluminista da 
antiguidade. E se acentuou ainda mais com o renovado interesse pelas doutrinas 
materialistas que, já a partir de Feuerbach no início da década de 1830, haviam 
emergido entre muitos jovens hegelianos. Como Engels iria explicar Ludwig 

Feuerbach and the outcome of classical german philosophy (1888), ‘o corpo 
principal dos mais determinados dos jovens hegelianos’ havia, ‘pelas necessidades 
práticas da sua luta contra a religião positiva’, sido ‘empurrado de volta ao 
materialismo anglo-francês’ – ou seja, a pensadores como Bacon, Hobbes, Locke e 
Hume, na Inglaterra e Escócia, e a La Mettrie, Diderot e Holbach, na França. A base 
comum para o materialismo destes pensadores, como Marx bem sabia, era a filosofia 
de Epicuro. (FOSTER, 2010, p. 15). 

 
 
 
 

19 “After my arrival in Berlin, I broke off all hitherto existing connections, made visits rarely and unwillingly, 
and tried to immerse in science and art”. “In the course of this work I adopted the habit of making extracts from 
all the books I read. MECW. Marx & Engels Collected Works. v. 1, Moscow: Progress Publisher; London: 
Lawrence and Wishart; New York City: International Publishers, 1975-2005, p. 11;17. 
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A partir desta obra, poderemos compreender o que Marx entendia por “ciência natural 

empírica” e pelo espírito do iluminismo, “encarnado” por Epicuro na Antiguidade. Antes de 

analisarmos a tese propriamente dita, portanto, cumpre referenciarmos brevemente o contexto 

histórico, bem como a orientação do pensamento de Marx, quando se preparava para a 

pesquisa que originou sua tese, seu segundo mergulho no oceano da filosofia do mundo 

moderno. O máximo que haveria nessa escrita, segundo a ortodoxia marxista, seriam 

elementos de um ateísmo militante pautado pela liberdade e vontade de ação, a identificação 

de elementos de dialética no círculo das filosofias estoica, cética e epicurista (notadamente o 

clinâmen como princípio dialético do automovimento, entendido de modo puramente 

mecânico), e a distinção entre o revolucionário método dialético de Hegel (1966) e seu  

sistema metafísico conservador. 

Em síntese, esse jovem hegeliano idealista apenas rebelava-se contra aqueles que 

proclamam a incapacidade do espírito humano para compreender a essência das coisas, mas 

que, no que se refere ao fetichismo, bem como à orientação empirista do século XIX, não teria 

deixado de ser um mero reprodutor do etnocentrismo colonial, uma simples cópia, uma 

apropriação daquele conceito a partir da Antropologia daquele século (notadamente das 

teorias sobre religião): 

 

Na sua tese, Marx sublinhava que todas as pretensas provas sobre a existência dos 
deuses mais não eram que vãs tautologias. Simultaneamente, compreendia que, 
embora a concepção religiosa do mundo seja irracional, nem por isso a religião 
deixa de ser uma força real. A tarefa da ciência autêntica, que quer contribuir para o 
desaparecimento da religião, não consiste tanto em negar os dogmas desta, mas em 
explicar a sua essência, as suas origens e a sua difusão. Marx concluiu que a crença 
nos deuses reflete o primeiro grau de desenvolvimento da consciência humana, o 
nível primitivo do pensamento, ainda incapaz de compreender e de explicar os 
fenômenos envolventes e atribuindo-lhes, assim, qualidades sobrenaturais e 
irracionais. Indicava que ‘para aquele para quem o mundo é irracional e que, 
portanto, é ele mesmo irracional, para esse, deus existe’ (FEDOSSEIEV, 1983, p. 
31, grifo do autor). 

 
 

Como mostraremos adiante, o racionalismo naturalista de Marx foi reformulado no 

retorno a Epicuro e em sua diferença em relação a Demócrito, justamente por se tratar de um 

racionalismo autocrítico, que assume as inconsistências de seus próprios princípios, ou 

melhor, adota o que há de mitológico na razão e racional na mitologia. Diante disso, 

precisamos compreender o valor das “vãs tautologias”, da representação intuitiva e da 

observação imediata, do nível supostamente primitivo do pensamento, marcado pela 

incapacidade de compreender e de explicar os fenômenos no pensamento daquele. 
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Em uma carta de novembro de 1837 (MECW, 1975-2005, v. 1), endereçada a seu pai, 

Marx nos fornece elementos esclarecedores. Em primeiro lugar, revela-nos seu gesto 

metodológico fundamental de avaliar sua vida pessoal da mesma forma que a vida em geral, 

compreendida como uma atividade intelectual que se desenvolve em todas as direções, na 

ciência, na arte e nos assuntos privados e cujo núcleo é o amor, o coração. O sol cujo fogo 

quente é sentido no mais íntimo dos esforços de um indivíduo, tornando-o lírico e dando a 

cada metamorfose um canto de cisne e, também, a abertura para um novo poema. Amor 

pulsante que leva o sujeito a erigir monumentos com o que foi vivido, a fim de que sua 

experiência possa recuperar em suas emoções o lugar que ela perdeu em suas ações, 

projetando-se esteticamente, construindo mundos, céus, de modo ideal, tornando o real 

nebuloso, tão mais além quanto for sua força. 

Naquela altura, já era nítido para Marx a importância dos momentos fronteiriços, das 

crises que marcam a conclusão de um período, e simultânea e claramente indicam uma nova 

direção. Assinala-se nos mesmos o caráter projetivo e fantasmagórico da atividade, pois, ali, o 

indivíduo, como a história mundial, sente-se compelido a olhar o passado com os olhos de 

águia do pensamento, para se tornar consciente de sua posição real.
20

 

 
At such a moment of transition we feel compelled to view the past and the present 
with the eagle eye of thought in order to become conscious of our real position. 
Indeed, world history itself likes to look back in this way and take stock, wich often 
gives it the appearance of retrogression or stagnation, whereas it is merely, as it 
were, sitting back in an armchair in order to understand itself and mentally grasp its 
own activity, that of the mind. (MECW, 1975-2005, v.1, p.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Em seu trabalho para a conclusão dos estudos no Liceu de Trier, Marx já sustentava a ideia de que indivíduo e 

humanidade não se distinguem, e o bem-estar de um é o bem-estar do outro. A natureza do homem é de tal 
maneira constituída que ele só pode trabalhar para sua própria perfeição, trabalhando para a perfeição dos outros 
homens. Neste estudo, Marx afirma que o poder de escolha, dado ao homem domo desígnio natural na luta pelo 
aperfeiçoamento, o privilegia em relação às demais espécies, mas também pode destruir toda a sua vida, frustrar 
seus planos e fazê-lo infeliz. A voz que fala do âmago do coração, com a mais profunda convicção, erigida na 
contingência e destruída pela mesma, que mantém nossa imaginação e nossas emoções incendiadas e faz 
fantasmas voarem diante de nossos olhos, impelindo-nos a mergulhar de cabeça no que o impetuoso instinto 
sugere e que nos afigura como apontado pela própria divindade, aparece como uma força que governa a razão e 
que está em conflito tanto com as relações sociais quanto com a própria constituição física do sujeito – a ilusão e 
o acaso que determinam a posição do indivíduo na vida, em detrimento de sua autonomia racional. Para o jovem 
estudante, um coração saudável impulsiona um corpo a agir vigorosamente, mesmo que este seja frágil e débil.  
Já um coração marcado pelo autodesprezo, pela misantropia, faz degenerar o corpo mais forte e ágil, leva-nos à 
vingança sobre nós mesmos (MECW,1975-2005, v. 1, p. 3-9). 
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A carta, bem como o restante da conversa entre Marx e seu pai naquele ano, também 

revela um ser que transita do empirismo, passando pelo romantismo, pelo idealismo alemão
21

 

e, daí, para a construção de uma nova lógica, orientada pela não separação entre ser e dever 

ser, forma e matéria, que mostre que a mente tem uma natureza como a do corpo. Ao fim de 

dois anos, Marx havia escritos inúmeros poemas e ousado a construção de uma metafísica e  

de uma filosofia do Direito que abarcasse todo esse campo, a elaboração de uma crítica a tal 

empreendimento e um diálogo no qual tentou superar os problemas então identificados 

(MECW, 1975-2005, v. 1, p. 10-21). 

Marx parte da separação fichteana entre a metafísica do direito e as leis e formas de 

leis atualmente existentes. Sua filosofia do Direito, na época entendida por ele como o exame 

do desenvolvimento das ideias no direito positivo romano, trata da teoria do direito formal e 

do direito material, do privado como do público. O balanço de Marx é que tais construções, 

assim como suas produções literárias do ano anterior, padeciam de um erro irreparável: a 

convicção, presente no materialismo, no idealismo e no romantismo, de que matéria e forma, 

ser e dever ser, podem e devem desenvolver-se separadamente uns dos outros, a fonte da 

divisão errada do objeto, que torna as formas reais e vivas nebulosas. O fundamental é que a 

separação entre ser e dever ser faz com que o último possa anular o primeiro, no caso do 

direito, “[...] como se o direito positivo, em seu desenvolvimento conceitual, jamais pudesse 

ser algo diferente do conceito de lei elaborado previamente na metafísica” (MECW, 1975- 

2005, v. 1, p 17-18.). 

Um de seus obstáculos iniciais foi a superação do dogmatismo matemático, cujo 

procedimento é não tomar o argumento como algo que é vivo e multifacetado. Segundo Marx, 

no dogmatismo matemático, as figuras matemáticas que fornecem o escopo para a construção 

 
21 

A filosofia alemã, do final do século XVIII ao final do século XIX, estava envolvida em discussões acerca da 
questão da fundamentação, dos princípios fundamentais, orientada pela possibilidade de explicar o real a 
partir de um princípio universal. Nesse terreno, a base de estudos de Marx foi Kant, que operou uma mudança 
semelhante à que ocorreu com Anaxágoras e Sócrates, na qual o interesse da filosofia passa da substância, da 
tentativa de conhecer a realidade em si mesma, para uma crítica do próprio conhecimento, uma análise das 
condições de possibilidade do saber, a partir do aparato categorial da consciência humana (sentenças a priori), 
que a permite apreender a realidade por meio da experiência e organizá-la de modo conceitual. Fichte, que pensa 
o princípio último do saber (Eu puro), fundamento da experiência, como autofundante, posto não poder ser 
abstraído sem ser pressuposto. E Schelling, que reconfigura a questão, procurando superar a separação entre 
sujeito e objeto criada no idealismo subjetivo, coloca como princípio fundador a relação do saber  com a 
realidade, esta última concebida como momento essencial, ou seja, pensa a filosofia transcendental no terreno do 
material, como um processo natural. Busca superar no ‘eu’ sua autorreferencialidade pura. E Hegel, cujo 
pensamento constitui-se enquanto tentativa de articular as formulações do idealismo subjetivo (Kant e Fichte), e 
do idealismo objetivo (Schelling), o pressuposto fundamental é a Razão absoluta ou ideia. A subjetividade  
(todo o mundo sensível orgânico e inorgânico) torna-se mera cópia ou reflexo do processo objetivo e necessário 
que é a reflexão, o pensamento do Espírito, destinado a encontrar-se a si mesmo no processo de sua autoalheação 
em objetos, rumo ao absoluto. O ser está no abstrato, que para Hegel é o concreto, mas não no concreto, que para 
ele é o abstrato, idealidade do Espírito. 
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e a prova continuam sendo meras concepções abstratas no espaço, que não se desenvolvem  

em mais nada. Apenas se coloca tais figuras ao lado das outras coisas, dando-lhes diversas 

posições. Para Marx, ao contrário, o próprio objeto em si deve ser estudado no seu 

desenvolvimento, cujo caráter racional consiste em ser imbuído, em si mesmo e em sua 

unidade, de contradições, em ser expressão concreta de um mundo vivo de ideias. Opera-se, 

desse modo, uma mudança de interesse ou atitude nesse jovem pensador, fundamentada 

justamente no interesse cada vez maior pela filosofia moderna do mundo, da qual inicialmente 

tentava fugir, como diz ao final da carta.
22 

Não se contenta, portanto, em buscar a ideia em  si 

mesma na realidade, nem em considerar a primeira como algo meramente abstrato, mas em 

pensar a forma viva, real, da ideia, sua concretude. Prisma sob o qual se pensa que direitos um 

indivíduo é capaz de suportar em si mesmo, de acordo com sua natureza. 

Foi a partir de Hegel (1966) que Marx define o corte em relação a todo o idealismo 

alemão: 

 

I had read fragments of Hegel's philosophy, the grotesque craggy melody of witch 

did appeal to me. Once more I wanted to dive into the sea, but with the definite 

intention of establishing that the nature of the mind is just a necessary, concrete and 

firmly as the nature of the body. My aim was no longer to practice tricks of 

swordsmanship, but to bring genuine pearls into the light of day. (MECW, 1975- 
2005, v. 1, p. 18). 

 
 

Mostrar que a mente possui uma natureza como a do corpo. A primeira tentativa de 

Marx nesse sentido foi elaborar um diálogo, denominado “Cleantes23 
ou o ponto de partida   e 

a continuidade necessária da filosofia”, no qual, além de tentar unir arte e ciência 
(completamente separadas na modernidade) e traçar considerações filosófico-dialéticas acerca 

da divindade – de como ela se manifesta do mesmo modo que a ideia em si mesma, a 

natureza, a religião e a história, expressões da intuição mística, “Tudo é um” –, buscou erigir, 

a partir daí, uma nova lógica que superasse o problema. Julgou, entretanto, ter caído no 

mesmo erro. Apesar de tal diálogo, assim como a sua primeira tentativa de elaboração de uma 

 
22 

Diante da aproximação de Marx do idealismo alemão, seu pai, defensor das ciências naturais, condena de 
forma veemente o fato de o filho compartilhar da amargura diante da vida que transparece no discurso moderno e 
que os fracos usam para encobrir seus sentimentos quando brigam com o mundo, por este não lhes dar dinheiro e 
bens de mãos beijadas, sem trabalho ou problemas (MECW, 1975-2005, v.1, p. 683-685). Não discorda da 
grandeza de seus estudos nem de seu caráter, mas enfatiza a necessidade de se dar a tudo isso um caráter prático, 
de um trabalho profissional e não se tornar um estudante crescido e selvagem (MECW, 1975-2005, v.1, p. 685- 
691). Por fim, após dois meses, o pai de Marx continua a discussão, pedindo desculpas pelos exageros e pela 
franqueza com que tratara seu alheamento. Lamenta não poder sustentá-lo mais, por estar fraco e cansado, e diz 
que sua questão sobre que direitos um indivíduo pode suportar em si mesmo é de enorme dificuldade (MECW, 
1975-2005, v.1, p. 691-693). 23 

Discípulo de Zenão, desenvolveu a filosofia da natureza estoica a partir do materialismo e do panteísmo, 
dando unidade ao pensamento de tal escola filosófica. 
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filosofia e uma metafísica do direito não nos ser acessível, o próprio título e as colocações da 

carta deixam transparecer a orientação geral de Marx de pensar a natureza efetiva da mente, a 

partir da questão de quais direitos um indivíduo pode suportar em si. Por fim, é relevante para 

nós, dentre a enorme lista das obras estudadas por Marx no período
24  

que este demonstre  um 

grande interesse por um livro de Reimarus, que trata do instinto artístico dos animais. Trata-se 

de um indício para dimensionarmos o quanto a atividade vital, não só a humana, é marcada 

pela beleza, pela paixão, pelo desejo e pela imaginação, para o nosso filosofo. 

Delimitado o contexto e a orientação íntima da atividade intelectual de Marx,  

passemos à tese propriamente dita, na qual encontrou em Epicuro elaborações importantes 

para pensar a natureza da mente, por meio da não separação entre forma e matéria, que 

reaparecerão por toda a sua obra. O atomismo do filósofo do jardim, uma ciência natural da 

consciência de si ou fisiologia do conhecimento, foi a base que lhe possibilitou elaborar um 

pensamento distinto, tanto do empirismo quanto do idealismo, da ciência como da religião, 

modernos. O conceito fundamental aqui é o de consciência como modo de produção de 

fantasmagorias, governado pelo amor por si mesmo do sujeito empírico em sua nudez, o 

primeiro elemento deixado por Marx para uma teoria do fetiche. 

 

3.2 OBJETO DA TESE DE MARX 
 
 

O projeto de Marx era comparar o ciclo das filosofias estoica, cética e epicurista ao 

conjunto da filosofia grega anterior e posterior, posto que, compreendia as escolas que 

representam o declínio da filosofia grega, sistematicamente tratado com descaso pela tradição 

ocidental hegemônica como a chave para a interpretação dessa mesma filosofia. Desse modo, 

a hipótese que guia a reflexão é a constatação de que o pensamento filosófico anterior é 

significativo e interessante para a análise do conteúdo da filosofia grega, enquanto os sistemas 

pós-aristotélicos o são ainda mais para o estudo da forma subjetiva, do caráter, do suporte 

espiritual desta filosofia, revelando que esta forma foi esquecida pela História da Filosofia em 

nome das determinações metafísicas desses sistemas, consideradas separadamente. 

 
 
 

24 
Estudo sobre propriedade, de Savigny; estudo sobre leis criminais, de Feuerbach e de Grolman; Verborum 

Significatione, de Cramer; O sistema pandecta, de Wenning-Ingenheim e Doutrina pandectorum, de 
Mühlenbruch; obras de Lauterbach; processo civil e direito canônico; Graciano; Augentis Scientiarum, de F. 
Bacon; obras de Reimarus; Leis da Alemanha e cartas de Papas a Reis da Fracônia; Laokoon de Lessing; Solger 
de Erwin; História da Arte, de Winckelmanns; História da Alemanha, de Luden; traduziu os dois primeiros  
livros das Pandecta, Retórica de Aristóteles, Germania de Tacitus e Trista de Olvídius; estudou inglês e italiano 
por conta própria; Heineccius, Thibaut. 
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Portanto, a importância histórica reside precisamente nas suas relações com a filosofia 

anterior, para as quais a forma subjetiva ainda não havia sido esquecida em nome das 

determinações metafísicas dos sistemas, como mais à frente veremos. Isso é o que fez Marx 

buscar tais relações estruturais que revelam o fim da filosofia grega como seu segredo, 

lançando as seguintes questões: 

 
[...] não será bastante notório, o fato de, após as filosofias de Platão e Aristóteles, 
que se desenvolvem até alcançar a totalidade, entrarem em cena novos sistemas que 
em vez de se apoiarem nessas ricas construções do espírito vão olhar mais para trás, 
para as escolas mais simplistas – as filosofias da natureza para a física, a escola 
socrática para a ética? Qual a razão de os sistemas posteriores a Aristóteles 
encontrarem num passado tão remoto os seus elementos fundamentais, por assim 
dizer, já elaborados e prontos? Que aproxima Demócrito dos Cirenaicos e Heráclito 
dos Cínicos? Será por acaso que para os epicuristas, os estoicos e os céticos todos os 
momentos da consciência de si sejam representados na sua integralidade, mas cada 
momento como uma existência particular? Que esses sistemas tomados em conjunto 
formem a construção completa da consciência de si? E quanto ao caráter que dá à 
filosofia grega a sua tendência mítica concretizada nos sete sábios, o caráter que, 
enquanto ponto central dessa filosofia, se encarna em Sócrates, seu demiurgo, isto é, 
o caráter do sábio – do sophos – será por acaso que ele é afirmado nestes sistemas 
como sendo a realidade efetiva da verdadeira ciência? (MARX, 1977a, p. 137). 

 
 

Vejamos o que Marx desenvolve em torno de cada um desses eixos temáticos, que têm 

por norte a forma subjetiva da filosofia (o retorno às filosofias da natureza e à  escola 

socrática, a indagação acerca das filosofias estoicas, céticas e epicuristas serem filosofias da 

consciência de si e a análise do conceito de sábio enquanto realidade efetiva da verdadeira 

ciência, ponto central da filosofia grega). 

 

3.2.1 O retorno às escolas mais simplistas e a Sócrates 
 
 

Para compreendermos o que significa esse retorno, temos que nos fiar no conteúdo do 

quarto capítulo da tese (incompleto) e do sexto caderno dos trabalhos preparatórios. Nesses 

textos, está justificada a escolha pela forma subjetiva da filosofia como objeto de estudo e 

reaparece o gesto metodológico que acompanhou Marx desde o fim dos estudos no Liceu de 

Trier, que consiste em interpretar o indivíduo e a sociedade como coisas não distintas, guiadas 

pelo coração e marcadas por momentos fronteiriços, pontos nodais, que revelam toda a força 

dos olhos de águia do pensamento na vida prática humana, fazendo com que o passado se 

encarne no presente como uma nova perspectiva de futuro.
25 

Dessa forma, Marx traça o que 

 
25 

A respeito do fato notável do ciclo dos três sistemas filosóficos gregos que constituem o final da filosofia 
grega pura, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, diante das filosofias de Platão e Aristóteles, voltarem-se 
para as escolas mais simplistas para a filosofia da natureza e receberem já elaborados os seus elementos dos 
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chama de lei psicológica do espírito em sua passagem da disciplina para a liberdade (MARX, 

1977a, p. 158-159). Trata-se, portanto, de um ciclo metabólico definido a partir do seu projeto 

de comparar a totalidade da filosofia antiga com a totalidade da filosofia moderna. 

O primeiro momento desse ciclo é o da disciplina, no qual se constituem pontos nodais 

que “[...] elevam a filosofia em si mesma ao concreto, conjugam os princípios numa totalidade 

e quebram assim o fio condutor da linha reta” (MARX, 1977a, p. 85). A filosofia se torna uma 

totalidade determinada pelas condições de seu próprio desenvolvimento genérico, fecha-se 

num mundo total e acabado que é a condição para que essa totalidade se converta numa 

relação prática com a realidade, a cisão metafísica do mundo através da qual a experiência 

espiritual se liberta e se enriquece ao ponto de se tornar universal, um organismo inteiro, 

concreto, cujo pulsar do coração torna-se em si mesmo a diferença. O intelectual expõe que  

tal cisão não é casual, na medida em que cada um desses aspectos se torna totalidades, um 

mundo despedaçado que enfrenta uma filosofia tornada em si mesma, total, cuja atividade é 

igualmente um fenômeno e cuja universalidade objetiva é plasmada em formas subjetivas da 

consciência singular (suporte espiritual) nas quais continua a viver, de modo despedaçado e 

contraditório (MARX, 1977a, p. 86-87). 

O segundo momento é o da liberdade, no qual “[...] a filosofia volta seu olhar para o 

mundo, deixa de procurar concebê-lo e, por assim dizer, como se fosse uma pessoa, faz 

intrigas com ele” (MARX, 1977a, p. 84-85). “Toma forma no próprio fenômeno, imprimindo- 

lhe seu selo” (MARX, 1977a, p. 159). Assim, após as filosofias do mundo de Aristóteles e de 

Hegel, surge um acirramento da necessidade histórica de orientação na vida dos homens, que 

fez com que a filosofia se realizasse, tornasse o mundo filosófico. Nesses momentos 

fronteiriços, predomina o medo e a necessidade de conciliação com as obrigações reais 

(MARX, 1977a, p. 87). Diante dessa dissensão gigantesca, predomina o procedimento moral, 

que vence qualquer procedimento teórico ou prático (MARX, 1977a, p. 157), “[...] 

constituindo o núcleo íntimo da desgraça o fato de a alma dessa época não reconhecer 

nenhuma realidade que existe sem a sua intervenção” (MARX, 1977a, p. 88). 

A análise da questão leva em conta os vários momentos que compõem o confronto da 

consciência com o mundo, tanto do ponto de vista puramente objetivo, da realização imediata 

da filosofia, quanto do ponto de vista subjetivo, da relação do sistema filosófico, efetivamente 

primeiros filósofos, Marx diz, no sexto caderno dos trabalhos preparatórios, que “[...] não se trata de terem 
encontrado já prontos os elementos necessários à construção de sua ciência; os espíritos vivos dos seus impérios 
espirituais, por assim dizer, precederam esses mesmos impérios como se fossem profetas.” As personalidades  
que fazem parte desses sistemas são personalidades históricas: “[...] o Encarnado foi, por assim dizer, um sistema 
para o sistema. Assim aconteceu com Aristipo, Atistenes, os sofistas, etc. Como compreender isso?” (MARX, 
1977a, p. 112). 
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realizado, com seus suportes espirituais, as consciências de si particulares que refletem o seu 

progresso e, por fim, o momento em que a cisão da consciência de si particular contida em si 

mesma se exterioriza em tendências opostas. Objetivamente, a realização imediata da filosofia 

é uma prática em si mesma teórica, “a realidade efetiva típica da ideia”, atormentada por 

contradições presentes na sua essência mais íntima. Prática teórica que toma forma no próprio 

fenômeno, imprimindo-lhe seu selo. Na cisão da vida em dois mundos, que ocorre quando a 

filosofia, enquanto vontade, opõe-se ao mundo dos fenômenos, aquela, na medida em que 

tende a refletir este na realização de seu desejo, entra em luta com o Outro, que não é mais  

que a luta contra seu defeito interior, contra si mesmo, encontrando-se os fatores  

simplesmente invertidos. Por isso o devir mundano da filosofia é um devir filosófico do 

mundo (MARX, 1977a, p. 159-160). 

Do ponto de vista subjetivo, exigência e ato, duplos em contradição consigo mesmos, 

de se opor tanto ao mundo como à própria filosofia das consciências de si particulares, são 

consequência da relação que faz com que a filosofia, na sua relação imediata, oponha-se ao 

mundo. Aquela mesma necessidade prática, acirrada nos momentos de crise. Assim, ao 

libertarem o mundo da não-filosofia e, por conseguinte, a si mesmas da própria filosofia, tais 

consciências de si não fazem mais do que realizar efetivamente os momentos do sistema 

filosófico determinado. 

O terceiro aspecto ou momento, digamos assim, é uma separação, um ser-desdobrado 

da filosofia, sob a forma de duas tendências filosóficas opostas: 

 

Finalmente, este ser-desdobrado da consciência de si filosófica apresenta-se como a 
luta de duas tendências que se opõem da forma mais extrema, e em que uma, a parte 
liberal, tal como a podemos designar genericamente, se atém, como determinação 
principal, ao conceito e ao princípio da filosofia, enquanto a outra defende o não- 
conceito, o momento da realidade. Esta segunda tendência é a da filosofia positiva. 

A atividade da primeira consiste na crítica, isto é, no voltar-se-para-o-exterior da 
filosofia; a atividade da segunda é a tentativa de filosofar, ou seja, o ato de se-voltar- 
para-si da filosofia pois concebe o defeito como sendo imanente à filosofia enquanto 
a primeira o concebe como defeito do mundo que é necessário tornar filosófico.  
Cada uma delas faz precisamente aquilo que não quer fazer; e acaba por realizar o 
que a outra se propõe. Mas a primeira tem consciência, no seio da sua própria 
contradição, do princípio em geral e do seu objetivo. Na segunda surge o capricho, 
por assim dizer a loucura, como tal. No que respeita ao conteúdo, só a parte liberal, a 
que defende o conceito, pode chegar a progressos reais, enquanto que a filosofia 
positiva apenas consegue elaborar exigências e tendências cuja forma contradiz o 

26 
significado. (MARX, 1977a, p. 160-161, grifo do autor). 

 
26 

Marx diz que pretendia, num outro local e de forma mais completa, explicar as relações recíprocas dessas duas 
tendências com a filosofia hegeliana, assim como expor os diversos momentos históricos nos quais se verifica 
este desenvolvimento. No entanto, as circunstâncias de sua vida impediram-no de concluir a maior parte dos 
projetos. Mesmo assim, deixou-nos as bases, as linhas gerais do que considerava mais importante, para que, feito 
os gregos, pegássemos o bastão de onde ele havia deixado ao morrer, continuando a corrida. Talvez nos 
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Marx (1977a, p. 88-89; 159) diz que “[...] a saída para o procedimento moral está na 

forma subjetiva, na modalidade em que a filosofia como consciência subjetiva se relaciona 

com a realidade efetiva”. Logo, o lado mais importante para o historiador da filosofia, nessa 

questão, é que essa viragem da filosofia é diferente “[...] conforme a determinação contida, 

como marca de nascença, em qualquer filosofia total e concreta [...], pois é possível voltar à 

determinação imanente e ao caráter que a existência de uma filosofia define na história 

mundial a partir da forma específica como se efetua essa viragem”. Por isso,  analisa  a 

filosofia epicurista como um exemplo dessa forma subjetiva da filosofia grega, procurando, 

por meio da comparação, deixá-la exprimir sua própria posição. 

A relação entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro é o objeto escolhido 

como primeiro passo, por se tratar de um problema até então insolúvel na História da  

Filosofia. Um caso que representa a força ativa e operante é o esquecimento da forma 

subjetiva, do sujeito empírico, na História da Filosofia. Esse é o significado do preconceito 

multissecular que perpassa toda essa narrativa: de interpretar o pensamento de Epicuro como 

cópia, plágio, reprodução do pensamento de Demócrito, quando são, na verdade, opostos em 

tudo o que diz respeito à verdade, à física e sua aplicabilidade e à relação entre consciência e 

mundo, tratando-se de tipos, determinações distintas de suporte espiritual. Nesse sentido, 

verificamos a existência de uma força social que se universalizou na forma de uma 

determinada relação entre consciência e mundo que os sistemas filosóficos e religiosos que 

atingiram a totalidade objetivam, como os de Platão, Aristóteles e Hegel, assim como o 

judaísmo e o cristianismo. 

Marx especifica, em linhas gerais, o muito antigo e arraigado preconceito que perpassa 

a História da Filosofia de reduzir completamente o pensamento de Epicuro. Em Posidonio, o 

estoico, em Nicolau, Sócion, Cotta, Cícero e, da forma mais chocante, em Sextus Empíricus, 

Epicuro é acusado de plagiador. Leôncio, de forma mais amena, coloca-o como um discípulo 

de Demócrito, e Plutarco, comparando este filósofo a Demócrito, Empédocles, Parmênides, 

Platão, Sócrates, Etílpon, aos cirenaicos e aos acadêmicos, procura demonstrar que este 

somente se apropriou, e do que é falso, de toda a filosofia. Esta também é a opinião dos  

padres da Igreja no mundo medieval. O autor de “O capital” cita, ainda, Clemente de 

Alexandria, que interpreta o preconceito do apóstolo Paulo contra a filosofia especificamente 

contra a filosofia do filósofo do Jardim, por esta nunca ter delirado com a providência e outras 
 

“Gundrisses” e na “Contribuição à crítica da economia política” haja desenvolvimentos importantes acerca do 
tema. 



53 
 

 
 
 

coisas do mesmo tipo. No mundo moderno prevalece o tom da argumentação: “Uma frase de 

Leibniz traduz todos os escritores modernos: grande parte do que conhecemos deste grande 

homem (Demócrito), é o que Epicuro aproveitou, e este nem sempre aproveitou o melhor” 

(MARX, 1977a, p. 139, 141). 

Diante disso, verificamos o tamanho da força necessária para que o espírito se 

exteriorize plenamente, mesmo sabendo que constrói castelos de areia e sal, de modo a aceitar 

a vida e não se vingar dessa para que nosso coração não adoeça e nos faça destruir a nós 

mesmos. 

 

3.2.2 Os filósofos da consciência de si 
 

Os epicuristas, estoicos e céticos foram os filósofos da consciência de si (MARX, 

1977a, p. 127). A hipótese de Marx é a de que, para esses filósofos, todos os momentos da 

consciência de si sejam representados na sua integralidade, mas cada um como uma existência 

particular, de modo que esses sistemas tomados em conjunto formam a construção completa 

da consciência de si. 

Há algo como um predomínio do atomismo na dialética antiga. Para além de quaisquer 

implicações contidas em tal hipótese, fica claro que Marx busca o retrato conceitual da forma 

subjetiva da filosofia em seu desenvolvimento histórico, sendo cada momento uma 

determinação subjetiva distinta que integra todo o arcabouço psicológico da cultura. Dessa 

forma, estamos diante de configurações distintas de produção de fantasmagorias, das  

projeções com as quais o espírito humano imprime seu modo nos fenômenos. E partir de tal 

aparato, Marx vai pensar os diversos significados para o estranhamento, o fetichismo, a 

metafísica e a teologia. 

 

3.2. 3 O conceito de sábio 
 
 

Conforme afirma Marx, a filosofia grega começa com os sábios jônicos e termina com 

a tentativa sistemática de elaborar o retrato conceitual do sábio, realizado de modo mais  

lógico e rigoroso pela filosofia atomista de Epicuro. Para o revolucionário socialista, não se 

trata de um fato exotérico a filosofia se mover em torno desses indivíduos substanciais, posto 

que há uma relação direta e interna entre poder político e sabedoria. Logo, buscou recuperar  

as formas que a consciência adquiriu na Antiguidade grega em sua relação com o mundo, 

levando em conta que para esse povo a filosofia ocupava o lugar da religião e permeava o 
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senso comum, do qual retiravam as representações da consciência da qual partiam. Trata-se, 

portanto, do questionamento sobre a forma como uma sociedade se reconhece no 

relacionamento com o mundo, dos modos múltiplos de produção que a consciência adquire 

numa sociedade, considerado como social e individual:
27

 

 
Como a vida grega e o espírito grego possuem na sua alma a substância que neles 
aparece pela primeira vez como substância livre, o saber dessa substância cai em 
existências independentes, em indivíduos, que na sua qualidade de homens notáveis 
se põem aos outros e lhes são exteriores, e cujo saber, por outro lado, constitui a  
vida interior da substância e portanto uma vida interior às condições da realidade 
efetiva que as rodeia. O filósofo grego é um demiurgo, e o seu mundo é um mundo 
diferente daquele que floresce sob o sol natural do substancial. (MARX, 1977a, p. 
35). 

 
 

Temos neste trecho um exemplo de como Marx pensa o entrelaçamento entre forma e 

matéria, ser e pensar, mente e corpo, ordem natural e humana, indivíduo e sociedade. Vimos 

como no sexto caderno dos seus trabalhos preparatórios
28  

o intelectual desenha uma   espécie 

de ciclo do desenvolvimento histórico da filosofia, seu metabolismo centrado na forma 

subjetiva, na determinação imanente e no caráter que a existência de uma filosofia define. Por 

isso, o que surge teoricamente na consideração da matéria é praticamente o mesmo que 

aparece na consideração do sophos. 

Assim, Marx não aborda o problema da subjetividade criadora de mundos, do suporte 

espiritual, do modo que se fazia correntemente em seu tempo. Diz que a historiografia 

filosófica deve – ao invés de perder tempo considerando a personalidade, mesmo a do 

filósofo, bem como as bagatelas e sutilezas psicológicas – isolar em cada sistema as próprias 

determinações, as justificações sobre a forma como os filósofos se apresentam; distinguir  

entre o fazer esotérico interminável, do saber filosófico e da consciência fenomenológica, 

exotérica, e atitudes múltiplas e variadas do sujeito que é o receptáculo e a energia desses 

desenvolvimentos, pois é em tal isolamento que reside precisamente a unidade. 

Este momento crítico é uma mediação absolutamente necessária para conciliar a 

apresentação científica e a existência histórica de um sistema filosófico, na medida em que tal 

existência é histórica, simultaneamente afirmada como existência filosófica, desenvolvida de 

 
27 

Percebemos um desenvolvimento do trabalho para o Liceu até a tese de docência, o desenvolvimento de um 
procedimento que sempre considera as determinações como tendo realidade imediata e desenvolvimento vivo, 
formando uma rede que perpassa indivíduo e sociedade, natureza e cultura, ser e pensar, que desembocará no 
conceito de material em Marx, a partir do atomismo de Epicuro. O concreto é o complexo de condições da 
realidade efetiva, imediata. Assim, o próprio mundo criado e a forma como se cria estão inclusos no conceito de 
material. 28 

Veja o tópico anterior sobre o retorno das escolas pós-aristotélicas às filosofias da natureza e à escola 
socrática. 
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acordo com a sua essência. O historiador da filosofia deve separar o essencial e o inessencial, 

a apresentação e o conteúdo, fornecendo a prova pela exposição da essência da filosofia 

referida, só assim não se limitará a ser o copiador de uma cópia, quando o  verdadeiro 

problema será antes o de saber “[...] como entra no sistema o conceito de uma pessoa, de um 

sábio, de Deus e das determinações específicas destes conceitos, como serão desenvolvidos a 

partir desse sistema?” (MARX, 1977a, p. 115). Nesse momento, reaparece de modo pleno a 

atitude metodológica, já presente em seu trabalho de 1835 e na carta do final de 1837, de 

vincular indivíduo e sociedade, ser e pensar, corpo e mente. 

Em sua investigação acerca da forma subjetiva da filosofia, Marx compreende que as 

diferenças teóricas a respeito da verdade e da certeza do saber humano são também diferenças 

de energia prática, não somente um atributo da individualidade fortuita dos filósofos, mas 

encarnações de direções opostas, de modo que distintas formas de reflexão, que representam 

distintas relações entre o pensamento e o ser, objetivam maneiras correspondentes de ação, 

energias práticas distintas. “Na reciprocidade genérica que o filósofo estabelece entre o 

pensamento e o mundo, objetiva-se a maneira como a sua consciência particular se relaciona 

com o mundo real” (MARX, 1977a, p. 143; 146-147; 149-150). 

De tal modo, o sistema filosófico aparece como elemento mediador na relação dos 

sujeitos de uma dada cultura com o mundo, justamente pelo fato de que uma filosofia mundial 

é a expressão mais acabada da cultura, da qual depende o sentido de toda uma época, cuja 

dissolução provoca uma dissensão gigantesca que fortalece a aparência de necessidade e o 

destino da projeção fantasmagórica da cultura, mas também a revela como ficção. E Marx 

investiga as maneiras como o sábio foi concebido pela filosofia antiga, de acordo com duas 

determinações distintas que, no entanto, possuem a mesma raiz, para, a partir daí, 

compreender o objeto sistemático das filosofias epicuristas, estoicas, céticas e de Plutarco e a 

sua mentalidade teologizante. A partir daí considera Gassendi, Kant, Hegel, Baur, Ritter, os 

pietistas, os supranaturalistas, Leibiniz e tantos outros. 

 

3.2.2.1 O daimónion 

 

A primeira determinação, o daimónion, constitui-se por dois momentos: o primeiro se 

inicia com Tales de Mileto e vai até Anaxágoras e o segundo compreende os Sofistas e 

Sócrates. O fundamental é que, do primeiro ao último, estes sábios – com sua idealização 

progressiva da substância e a vida cada vez mais ideal que fazem prevalecer e com seus 

princípios objetivos e sua inspiração poética – modificam a energia natural, mas não a 
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destroem, elaboram-na na sua totalidade dentro da determinação do natural. A própria 

idealidade se encontra na forma da substância. Estes filósofos são pouco populares, 

relacionados com o povo com a mesma objetividade que com a substância, mas interessantes 

para enquanto expressão de sua própria teoria, tais quais os oráculos do Apolo de Delfos 

(MARX, 1977a, p. 34-40). 

No primeiro momento, a idealidade e o isolamento que a mesma pressupõe são 

completamente intuitivos. O sábio corresponde ao spiritus da substância e suas ordens 

universais e simples são apenas o receptáculo da mesma. Sua linguagem é a da substância,  

dos poderes simples da vida ética, como a dos jônicos, nos quais o isolamento se deu de forma 

irrefletida e ingênua, característica das existências elementares. Já nos pitagóricos, o 

conhecimento da substância está a meio caminho do isolamento total e consciente. Seu 

princípio se encontra a meio caminho entre o sensível e o ideal, e a forma da vida substancial 

é tomada em abstrato e elevada a um mínimo de extensão e fundamentação natural. Os  

eleatas, inspirados pelo Pathos, foram os primeiros a descobrir as formas ideais da substância, 

cuja interioridade eles concebem de maneira puramente interior, abstrata, intensiva, são eles 

os anunciadores, os profetas da segunda determinação, da aurora que surge. 

Por fim, com Anaxágoras, o dualismo que começa a cindir o coração mais íntimo do 

Estado se reflete na filosofia. A impessoalidade que afastara os eleatas do povo e dos deuses 

antigos aparece aqui como expressão teórica do afastamento do próprio povo dos deuses 

antigos e do sábio individual. Porém, no dualismo do filósofo em questão, o noús (o próprio 

noús do filósofo), o não-ser do natural, a idealidade, é ativa e só é empregada quando a 

determinação natural não existe. Sua atuação só começa quando o filósofo não pode se apoiar 

em qualquer análise física, no ponto preciso em que este não consegue objetivar sua atividade. 

Até aqui, a forma ideal da substância, sua identidade, manifestava-se na oposição das 

diferentes “individualidades nacionais” (sábios) que formavam as vestes de sua realidade 

fenomenal. 

No segundo momento, é “[...] a própria idealidade que, na sua forma imediata, o 

espírito subjetivo, se torna o princípio da filosofia”, seu direito (a unidade, a identitas), e faz 

frente à substância, tornando-a uma massa de existências e de instituições acidentais e 

limitadas.  Tal  inversão  foi  realizada  fundamentalmente  pelos  Sofistas  e  por  Sócrates, na 
29 

mesma linha do dinamismo (dinamis) de Anaxágoras.     Constrói-se um espírito subjetivo que 
 
 

29 “O núss de Anaxágoras entra em movimento com os sofistas (o núss torna-se aí realmente o não-ser do 
mundo), e esse movimento demoníaco imediato objetiva-se como tal no daimónion de Sócrates; do mesmo 
modo, o movimento prático de Sócrates transforma-se ainda para se tornar em Platão um movimento universal e 
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sabe possuir em si mesmo a idealidade, cuja expressão é o juízo do conceito e que se volta 

para o exterior, contra os poderes da vida do povo, contra a realidade, imiscui-se praticamente 

nesta e, então, apresenta-se às pessoas objetivamente como dever e subjetivamente como 

pretensão. Esse deslocamento da idealidade da substância para o espírito subjetivo constitui 

um salto para fora da vida substancial, de modo que a própria determinação do sujeito se torna 

para ele um acontecimento, um poderio estranho do qual ele passa a ser portador. A 

determinação do daimónion aparece como uma determinação da natureza, que define o sujeito 

na sua singularidade empírica, enquanto uma ruptura, no interior da vida substancial, com esta 

mesma vida, algo puramente interior como puramente exterior. 

Nos dois momentos, a filosofia está ligada a um espírito que é apenas substancial. No 

entanto, que ainda não havia esmagado a subjetividade. A condenação do sujeito, a ruptura 

provocada com a transferência da idealidade da substância para o espírito subjetivo, cuja 

expressão é o juízo do conceito, o determinado-em-si-mesmo, não havia encoberto a raiz 

substancial do suporte e todas as condições substanciais que surgem no sujeito empírico,  

como sua natureza, o direito a sua própria existência. “No seu suporte imediato, a 

subjetividade surge como constituindo a vida e a ação prática desse suporte, como uma 

formação através da qual ele separa os indivíduos singulares das determinações da 

substancialidade para os conduzir à determinação em si mesma” (MARX, 1977a, p. 41). 

 

3.2.2.2 Platão 

 

 
Em Platão o movimento do suporte espiritual se transformou em um movimento  ideal, 

sendo  suas  abstrações  filosóficas
30    

a  determinação  abstrata  do  bem,  do  objetivo,       os 

arquétipos do mundo, o que dá origem a uma filosofia extensiva que o envolve. A idealidade 

atuante no filósofo é identificada com seu verdadeiro querer, e este ao verdadeiro dever do 

mundo real. Na concepção que o pensador da Grécia Antiga tem de suas relações com o 

mundo, um reino das ideias independentes (que é a própria subjetividade do filósofo e não o 

movimento do espírito verdadeiro) paira acima da realidade e se reflete, de modo obscuro, 

nela. O mundo substancial da realidade entra agora, realmente idealizado, na consciência do 

filósofo. A determinação do mundo e a sua articulação em si torna-se um para-além, e o 

movimento é excluído do mundo. 

 
 

ideal, e o núss alarga-se às dimensões de um reino das ideias. Em Aristóteles este processo é novamente 
concebido em relação à singularidade, mas esta singularidade é agora real e conceptual” (MARX, 1977a, p. 85). 
30 

Em referência ao pensamento de Platão, cujas determinações reais são os pensamentos imanentes. 
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Marx (1977a) elenca algumas objeções feitas por Aristóteles que nos serão úteis, assim 

como foram para este último, para superarmos a separação entre ser e pensar, forma e matéria, 

etc. Aristóteles, aluno de Platão, diz que a articulação interna desse mundo ideal é tão simples 

como a do mundo verdadeiramente substancial, as formas semelhantes às coisas e tão 

numerosas quanto elas, ambas originadoras de movimento (o discípulo joga um peso maior 

nas coisas, daí as expressões “quase” semelhantes e “quase” tão numerosas. Essa ênfase deve 

ser observada ao longo da obra de Marx. Demonstraremos que o material em Marx é tudo, as 

formas-coisas em repulsão). Outra objeção aristotélica à consciência platônica é a de que 

Platão transfere toda a esfera do ser para a idealidade, transformando-a em reino fechado e 

imóvel, diferenciado especificamente na própria consciência filosofante. Por fim, Aristóteles 

argui que as próprias formas deveriam ser duais, não apenas paradigmas dos objetos dos 

sentidos, mas também de si mesmas, simultaneamente modelo e cópia
31  

(MARX, 1977a,    p. 

40-43). 

Platão (2004) sintetiza o período que vai de Tales a Sócrates, baseando-se 

fundamentalmente em Parmênides e Heráclito e nas ideias socráticas em oposição ao sofismo. 

A partir do filósofo do ser imóvel idêntico ao pensamento, concebe a existência do mundo das 

ideias, a existência ideal, essencial, verdadeira, estável, perfeita, inteligível, arquetípica.  

Desde o filósofo do vir-a-ser, arquiteta a existência do mundo sensível, a existência sensível, 

aparente, ilusória, instável, imperfeita, inacessível em si, cópia, e propõe seu dualismo no 

“Mito da caverna”, livro sétimo da “República”. No fim, não faz mais que recuperar o 

dualismo embrionário de Parmênides, aquele mundo das qualidades opostas que renegara em 

nome de suas exigências lógicas. Assim, o mundo das ideias é, para Platão, o único caminho 

verdadeiro, livre dos homens de duas cabeças como Heráclito. Seu veículo nessa estrada é a 

doutrina da reminiscência (Mênon). 

A verdade e a certeza do saber humano proviriam do fato de o conhecimento ser 

apenas o reconhecimento, a rememoração das ideias eternas. Platão negou a objeção da 

mobilidade do pensamento, lançada por Anaxágoras contra Parmênides e desenvolvida 

 
 

31 
Nasce com Anaximandro a primeira elaboração conceitual, propriamente filosófica, em torno do gerar e 

destruir de todas as coisas, o problema da determinação e da indeterminação. O apeíron já representa uma 
necessidade lógica de fixidez, de ponto de apoio, de um princípio que até Demócrtio foi concebido como 
objetivo, natural, físico (daí physis), porém inacessível. A partir de Anaximandro o vir-a-ser, e, portanto, o 
suporte espiritual, é marcado pela insígnia da injustiça. A idealização e o predomínio de uma vida ideal 
produziram uma crescente desvalorização do vir-a-ser. Os pitagóricos, os eleatas, Anaxágoras, Demócrito, os 
sofistas, Sócrates e, por fim, Platão, no qual o sujeito empírico (o próprio Platão) é apagado diante da extensão  
de seu pensamento, de seu querer, encarado como dever do mundo real, todos orbitaram em torno da valoração 
do vir-a-ser como algo ruim, injusto. Marx caracteriza longamente essa concepção em Max Stirner, na  
“Ideologia alemã”. 
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plenamente por Demócrito, na senda de Heráclito. Demócrito foi quem atingiu o maior nível 

de racionalidade na explicação da natureza, na elucidação linear, causal, mas não se livrou da 

antinomia, acabou por objetivar apenas um termo da relação entre ser e vir-a-ser, ou seja,  

entre o pensamento e a realidade em geral. Aqui entra toda a importância de Epicuro, como 

veremos adiante. 

 

3.2.2.3 Demócrito e Epicuro 

 
 

Demócrito segue a linha do dinamismo de Anaxágoras e encontra, no segundo 

momento da nossa primeira determinação, o daimónion, no qual o espírito subjetivo se fecha 

em si mesmo, tornando-se o princípio da filosofia frente à substância. A opinião de Demócrito 

sobre a verdade e a certeza do saber humano exprime a contradição da própria metafísica.  

A sua afirmação de que o fenômeno, a instabilidade, é o verdadeiro, acaba por reduzir a 

realidade efetiva sensível à aparência subjetiva (uma massa de existências acidentais e 

limitadas) e transfere a antinomia entre átomo e fenômeno do mundo dos objetos para sua 

própria consciência de si sensível, na qual o conceito de átomo e a intuição sensível cruzam as 

armas. Reparte-se, assim, a contradição em dois mundos separados e incomunicáveis, 

isolando-se no espírito subjetivo, mais que não escapa da mesma (MARX, 1977a, p. 143- 

145). 

No que se refere à energia prática, Demócrito não faz seu princípio entrar na 

aparência, o mantém sem realidade e existência. Porém, não deixa de ser constantemente 

atormentado pelo mundo da sensação como sendo o mundo real, cheio de conteúdo, valor e 

significado, por mais que o considere mera aparência subjetiva e o deixe esquecido em sua 

realidade independente. O incômodo provocado por sua raiz substancial (as condições 

substanciais que surgem, como a natureza do indivíduo, o seu direito à existência), frente à  

sua subjetividade conceitual, dirigiu Demócrito, insatisfeito com a filosofia, à observação 

empírica, às armas do conhecimento positivo. O maior expoente da teoria atômica vaga,  

então, ao redor do mundo, adquirindo experiências, conhecimentos e observações, tornando- 

se um vir eruditus. 

Esse desejo por informação que o deixa sem descanso é a expressão de seu mais 

profundo descontentamento com o conhecimento filosófico, considerado por este como 

verdadeiro, o qual não encontrou, mesmo após vagar meio mundo, visto que “O conhecimento 

que ele considera verdadeiro, não tem conteúdo e aquele que lhe transmite o conteúdo é 

desprovido de verdade” (MARX, 1977a, p. 147-148). Sendo assim, a partir de sua 
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formação científica (explicação linear) e de seus estudos em geometria, Demócrito faz 

prevalecer o mundo criado por seu espírito subjetivo como o mundo real, em detrimento do 

fenômeno. Por isso o sol lhe parece grande, apesar de seus olhos sugerirem que ele é pequeno. 

Já Epicuro toma uma posição dogmática em oposição ao ceticismo de Demócrito, dizendo que 

saber com convicção é justamente o que torna o sábio superior. Expõe que os sentidos são os 

arautos da verdade e que nada pode refutar as sensações, nem os semelhantes, por sua 

validade igual, nem os opostos, por julgarem coisas distintas, nem o conceito, que depende 

das percepções sensoriais. Porém, afirma que o fenômeno sensível é uma realidade objetiva e, 

apesar de usar os mesmos princípios de Demócrito, difere do mesmo conscientemente,  não  

reduzindo  as  qualidades  sensíveis  das  coisas  à  mera  opinião,  nem 

excluindo o tempo do mundo. 

Em nome da ciência e da filosofia, o fundador do epicurismo reconhece que o sol 

parece pequeno e é o que parece ser, justamente por considerar que o espaço, o tempo, o 

vazio, o átomo, a consciência, as qualidades, os estados, a caducidade e as evidências 

sensíveis são todos objetivos. Encontra sua satisfação e felicidade na filosofia, fonte da 

emancipação humana e da saúde da alma. Orgulha-se de partir de si mesmo e de não se 

contentar com o que já se encontra estabelecido, em suma, com a autoridade da religião e da 

ciência. Ao contrário do descrente Demócrito, que opta pela cegueira, Epicuro, à beira da 

morte, mete-se num banho quente, exige vinho puro e recomenda aos amigos que sejam fiéis  

à filosofia (MARX, 1977a, p. 148-149). 

Por fim, a forma de reflexão em Demócrito e Epicuro tem na representação da 

relação entre o pensamento e o mundo e na maneira como é determinada a relação do  

átomo com o mundo, ou seja, a forma de explicar os fenômenos físicos, explicitadas as 

consequências mais importantes da cisão metafísica do mundo (MARX, 1977a, p. 144; 152). 

Sendo assim, inicialmente, analisemos as considerações de Marx acerca do método atomista 

em Demócrito e Epicuro, para depois adentrarmos nas especificações dos vários domínios 

físicos, do movimento, das qualidades, do tempo e dos meteoros ou corpos celestes. 

Demócrito objetiva apenas um dos termos da relação entre ser e pensar, princípio e 

fenômeno, forma e matéria, essência e existência (MARX, 1977a, p. 196). Seu atomismo se 

constitui apenas no estudo empírico da natureza em geral, e seu átomo é apenas uma categoria 

pura e abstrata, como no dogmatismo matemático moderno, “[...] hipótese que é o resultado  

da experiência e não o seu princípio ativo, e que como tal não se realiza nem permite 

determinar melhor o estudo real da natureza” (MARX, 1977a, p. 215). Além disso, emprega a 

necessidade, providência criadora do mundo, cuja substância é a antipatia, o movimento, a 
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impulsão da matéria, como forma de reflexão sobre a realidade efetiva (MARX, 1977a, p. 

150-151). A necessidade aparece na natureza como necessidade relativa, determinismo, 

deduzida e explicada pela possibilidade real, que é unilateral e rigorosamente limitada como 

o entendimento e significa a mediação pelo encadeamento de condições, causas, razões 

(explicação linear). (MARX, 1977a, p. 152-3). Ademais, diz que um pensamento forte é 

inimigo do acaso, fantasma criado pelo homem, manifestação de seu próprio embaraço. 

Já o atomismo de Epicuro, com todas as suas contradições, é, “[...] enquanto ciência 

natural da consciência de si (que é em si mesma, sob a forma da singularidade abstrata, um 

princípio absoluto), desenvolvida e elaborada até à sua última consequência, que é a 

dissolução desse atomismo e a sua oposição ao universal” (MARX, 1977a, p. 215). Seu 

método busca ser o próprio método natural da consciência, como veremos nas considerações 

acerca dos corpos celestes. Assim, o que distingue Epicuro de Demócrito no plano da filosofia 

(e de todo o essencialismo predominante) é justamente o fato de aquele objetivar a  

contradição no seu nível mais elevado (MARX, 1977a, p. 196). 

Epicuro objetiva os dois momentos que se contradizem mais estão contidos no 

conceito de átomo (MARX, 1977a, p. 168-9). Isso significa que seu pensamento se move no 

domínio do imediato. Portanto, todas as determinações são imediatas e opõem-se mutuamente 

como realidades imediatas. Os momentos que compreendem o conceito são representados 

como movimentos imediatamente diferentes, mas pertencentes a um mesmo indivíduo, seja o 

átomo ou a consciência, de modo que a singularidade abstrata só pode afirmar seu conceito 

através da universalidade e simultaneamente negando-a (MARX, 1977a, p. 170-172). A 

consequência imediata de seu método atomista é que tanto o princípio quanto o elemento da 

contradição são duais e reais, interconectados. Trata-se do átomo e da consciência como  

forma abstrata e, simultaneamente, matéria abstrata, duas determinações diferentes de uma 

única espécie, tomadas na forma de singularidade isolada (MARX, 1977a, p. 192). “A 

contradição entre a existência e a essência, entre a matéria e a forma, que está contida no 

conceito de átomo, é considerada como existindo no próprio átomo singular” (MARX, 1977a, 

p. 194). 

Diante dessa perspectiva, a reflexão, a alienação do conceito, realiza-se, efetiva e 

mutuamente, no princípio, no elemento e entre ambos. O ser-aí não é apenas abstraído, mas 

negado efetivamente, de forma positiva, o que só pode ser feito na medida em que o ser-aí 

com que o átomo e a consciência se relacionam sejam igualmente um átomo e uma 
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consciência, em sua determinação imediata, uma multidão de átomos e de consciências. Aqui 

se afirma o caráter relacional e histórico, mutante de toda a matéria e suas leis.
32

 

 
E de facto a singularidade imediata só é realizada efectivamente de acordo com o  
seu conceito na medida em que esteja relacionada com um Outro, que é ela própria, 
mesmo que esse Outro se lhe oponha na forma de existência imediata. Assim, o 
homem só deixa de ser um produto natural quando o Outro com quem se relaciona 
forma um homem singular, mesmo que não seja ainda o espírito e não uma qualquer 
existência diferente. Mas para que o homem enquanto homem se torne, para si 
mesmo, o seu único objeto efectivamente real, é necessário que tenha negado o seu 
ser-aí relativo, o poder dos seus apetites e da simples natureza [sua raiz natural]. A 
repulsão é a primeira forma da consciência de si; como tal, ela corresponde à 
consciência de si, concebendo-se esta como algo de imediatamente-sendo e de 
abstractamente singular. (MARX, 1977a, p. 175-176, grifo do autor). 

 
 

Epicuro rejeita a necessidade presente tanto nos mitos dos deuses quanto no destino 

dos físicos e emprega o acaso como a forma de reflexão sobre a realidade efetiva (MARX, 

1977a, p. 151), sendo que se trata de uma realidade que só tem valor de possibilidade e  

aparece na natureza finita como possibilidade abstrata, livre e ilimitada como a imaginação. 

Tal reflexão não se preocupa com a explicação do objeto de entendimento enquanto tal (que 

deve ser apenas possível, pensável e não necessariamente real), mas com o sujeito  que 

explica, com sua satisfação, com a ataraxia da consciência de si e não com o reconhecimento 

da natureza em si e por si. Aqui, o acaso do ser é traduzido pelo acaso do pensamento
33

 

(MARX, 1977a, p. 153-5). Desse modo, Epicuro nega o juízo disjuntivo para não ser obrigado 

a reconhecer nenhuma necessidade que não pode enganar ou ser enganada. 

Passando aos diversos domínios da natureza, às diferenças específicas entre as 

filosofias de Demócrito e de Epicuro, ao movimento, ao tempo, às qualidades e aos corpos 

celestes, notamos que o fundamental é que, relativamente a todos os domínios mencionados, 

Demócrito não objetiva a contradição entre essência e existência, somente Epicuro. Essa é a 

diferença metafísica que os separa irremediavelmente. A consequência mais radical é a de  

que, para Epicuro, o próprio princípio, como a substância, é dual, material e imaterial, 

determinado e indeterminado, simultaneamente tal como a substância. Trata-se de uma 

natureza dual que é processo contínuo: 

 

Deste modo, tal como o átomo constitui apenas a forma natural da consciência de si 
abstracta e singular, também a natureza sensível não é mais do que a objectivação da 
consciência de si empírica e singular: a consciência de si sensível. É por este motivo 

 
 

32
Assim como Marx recupera a definição de átomo enquanto comunidade existente de partículas. 33 
Esse é o avanço de Epicuro. Como veremos, aqui está a base de sua superioridade lógica, assim como 

Anaxágoras traduzira a mobilidade do pensamento na mobilidade do ser, ou seja, na realidade do tempo. 
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que os sentidos são os únicos critérios na natureza concreta, tal como a razão 
abstracta é o único critério no mundo dos átomos. (MARX, 1977a, p. 202). 

 
 

Assim, enquanto Demócrito só concebe a trajetória retilínea e a repulsão – ou seja, a 

determinação material, na qual prevalece o movimento forçado, ato da necessidade cega, que 

não considera as qualidades específicas do corpo, reduzindo-o a um ponto sem autonomia que 

abandona sua singularidade em um ser-aí determinado, enquanto uma existência puramente 

material (MARX, 1977a, p. 168-169; 176-177) – Epicuro concebe também o clinâmen, como 

uma lei fundamental e constante de sua filosofia. Trata-se, portanto, de um movimento sem 

causas, que não ocorre em uma região nem em um tempo certos, no menor lugar possível. A 

declinação, o terceiro movimento, afirma o caráter relacional, histórico e multifacetado da 

existência sensível, a pluralidade criadora de mundos, no interior da qual os indivíduos lutam 

e resistem para afirmarem-se (MARX, 1977a, p. 168; 172). 

Em resumo, ao passo que, para Demócrito, as qualidades são meras hipóteses 

explicativas da diversidade fenomênica, apenas estado-diferenciado (MARX, 1977a, p. 180- 

2); para Epicuro a grandeza, a forma e o peso, tomados conjuntamente, são diferenças que o 

átomo tem em si mesmo, consequências do próprio princípio. Tais qualidades, igualmente 

contraditórias com o conceito de átomo, são concebidas por ele como diferenças qualitativas. 

As qualidades são, portanto, determinadas e indeterminadas, positivas e negativas, 

simultaneamente. Assim, não há propriamente peso, mas diferenças de peso, não formas,  mas 

diferenças de forma, não grandeza, mas diferenças de grandeza.
34

 

Desse modo, ao assumir o princípio e o elemento como contraditórios e considerar que 

os princípios não se modificam, Epicuro reconhece também a consequência necessária de 

suas propriedades e, ao analisar a mutabilidade dos elementos, reconhece sua idealidade, sua 

igualdade a si mesmo, a permanência na mudança (MARX, 1977a, p. 183-187). Epicuro 

objetiva, ainda, os dois termos da relação, justamente ao atribuir qualidades ao princípio, ou 

seja, considerar o átomo singular como cindido pela contradição, como matéria abstrata. Nos 

dizeres de Marx (1977a, p. 194-196), “Através da qualidade, o átomo é alienado do seu 

conceito e simultaneamente é terminada sua construção”. “O átomo qualificado é o único 

completamente elaborado e o mundo fenomênico só pode gerar-se a partir do átomo 

 
 
 
 
 

34 
A partir deste momento, podemos pensar a diferenciação de Marx não apenas em relação a Hegel, Kant e 

Bacon, mas também ao próprio Fichte, para o qual o ‘eu’ é igual a si mesmo, uma qualidade eterna e imutável. 
Aqui o ‘eu’ aparece como diferença qualitativa. 
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elaborado  e  alienado  no  seu  conceito,  o  que  Epicuro  exprime  dizendo  que  só  o  átomo 
35 

qualificado se torna stokheion, ou que apenas o átomon stokheion é dotado de qualidades”. 
Embora Demócrito e Epicuro excluam o tempo do conceito de átomo do mundo da 

essência, pois consideram a matéria autônoma e eterna, determinam-no de forma diferente e o 

transportam a esferas distintas. Para Demócrito, o tempo não tem importância em seu sistema, 

e a mobilidade do pensamento se configura como o entendimento imaginativo que, diante de 

sua impotência frente ao problema da temporalidade por ele colocada, exclui o tempo do 

mundo da essência e o considera como algo puramente subjetivo, assim como faz com o 

fenômeno. Já para Epicuro, o tempo, definido como o acidente do acidente (a mutabilidade 

que se reflete sobre si mesma, a mudança enquanto mudança), torna-se a forma absoluta do 

fenômeno essencial, da essência fenomênica, visto que para esse filósofo a composição é a 

forma passiva da natureza concreta e exprime sua materialidade. Logo, o tempo é a sua forma 

ativa, efetivamente real, que separa o fenômeno da essência, caracterizando-o na medida em 

que o reconduz a mesma; é, também, no mundo do fenômeno aquilo que o átomo é no mundo 

da essência, a abstração, a destruição e o retorno do ser-para-si de todo ser-aí determinado 

(MARX, 1977a, p. 197-199). 

Dessas elaborações de Epicuro, Marx tira três consequências importantes: a concepção 

da contradição entre forma e matéria como o caráter da natureza fenomênica, entendida como 

aquilo para que tende a natureza essencial do átomo; a concepção do fenômeno como tal, isto 

é, como uma alienação da essência que se afirma, enquanto essência, na sua realidade efetiva; 

e a mais relevante para nossa pesquisa, a relação entre tempo e sensibilidade humana, a partir 

da qual Epicuro define seu conceito de imagem ou forma. Para esse filosofo, a mutabilidade 

do mundo sensível existe, enquanto mutabilidade, na sensibilidade consciente, como a 

encarnação do tempo, a reflexão do mundo dos sentidos nascidos para a vida. 

Por isso, o tempo não pode ser determinado por analogia nem como o Outro, restando- 

nos as evidências, os critérios sensíveis. Importa-nos, nesse sentido, compreender que não há 

um fora, a percepção sensível nunca está além de si mesma. A sensibilidade humana é o meio 

ao qual, como uma lareira, os processos naturais se refletem e se iluminam, a fim de nos 

darem a conhecer a luz do fenômeno. E constitui também a reflexão do mundo fenomênico 

sobre si próprio, a encarnação de sua temporalidade como uma única coisa, pois os corpos, 

exatamente por surgirem nos sentidos, desaparecem. 

 
 

 
35 

Manter em vista os paralelos entre as qualidades e o conceito de alienação. 
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A doutrina dos corpos celestes de Epicuro mostra a profundidade da oposição do 

mesmo, não só a Demócrito, mas a toda a filosofia grega (MARX, 1977a, p. 208). Esse 

preceito revela a relação mais profunda entre a forma subjetiva e as determinações metafísicas 

em uma filosofia. Trata-se da veneração e do culto de todos os sábios antigos aos meteoros, 

nos quais adoram seus próprios espíritos. Portanto, aqui reside o âmago, o coração do modo 

produtor de fantasmagorias, que é a consciência. O próprio Anaxágoras, que foi o primeiro a 

explicar o céu em termos físicos, jamais perdeu seu encanto místico diante do mesmo. 

Prevalece o caráter religioso das opiniões, que chegou como relíquia aos nossos dias, até 

mesmo em Aristóteles. 

Epicuro, para quem a doutrina dos corpos celestes era um problema de consciência, 

assim como qualquer outra ciência da natureza, preocupa-se com a função fisiológica do 

conhecimento, com a satisfação do sujeito, a ataraxia. Nega a primordialidade da teoria dos 

meteoros em relação às outras ciências e apresenta diferenças específicas relativamente ao 

método da ética e da física. Na carta a Pítocles (1985), constrói uma causalidade complexa, 

um essencialismo múltiplo (mais de uma categoria de essência correspondente a cada 

fenômeno), uma forma de reflexão múltipla, na qual a pluralidade de explicações e 

possibilidades deve, além de propiciar a ataraxia, negar a unidade do objeto, o valor de uma  

lei idêntica a si mesma e absoluta. O fundador do epicurismo diz, ainda, que a explicação 

única que admite um elemento único, portanto eterno e divino, ultrapassa o terreno da 

fisiologia e adentra o domínio dos mitos, procura realizar o impossível e esgota-se em não- 

sensos. 

Ademais, afasta com uma necessidade imperial o preconceito segundo o qual a 

investigação sobre os objetos careceria de profundidade e sutileza, se o objetivo fosse apenas 

alcançar a ataraxia e a felicidade humana, realizar a declinação, desviar-se da dor em direção 

ao prazer, entendido como moderação e controle, visto que o prazer em excesso é uma causa 

da dor. Portanto, o único princípio absoluto de Epicuro é não condenar o mundo sensível   em 

nome de um princípio absoluto, eis seu dogmatismo
36 

(MARX, 1977a, p. 209). Dessa  forma, 

a consequência mais importante é a atitude metodológica de Epicuro. Quando encontra o 

próprio átomo, princípio com o qual fundamentava a imortalidade da natureza, tornado 

efetivamente real nas crenças das multidões e dos filósofos nos corpos celeste (a matéria 

 
36 

Como vemos, o dogmatismo de Epicuro não é, em absoluto, o dogmatismo religioso, mas seu inverso, assim 
como a ciência para Marx não é o que o predomínio do empirismo essencialista estabeleceu, o dogmatismo 
matemático, mas exatamente seu inverso. O fundamental é percebermos como essa atitude metodológica, 
buscada em Epicuro, implica uma nova definição para os conceitos existentes, como o de verdade, ciência, 
objetividade, matéria, idealidade e outros. 
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tornada autônoma), inverte seu método e passa a demonstrar a decadência de tal realidade, 

idêntica à terrestre. 

 

Vê-se assim que enquanto a natureza exprime, na qualidade de átomo e de 
fenômeno, a consciência singular e a sua contradição, a subjectividade desta última 
só se apresenta sob forma da própria matéria; quando, por outro lado, a natureza se 
torna autônoma, a consciência de si reflecte-se a si mesma e surge perante a natureza 
como forma autônoma. (MARX, 1977a, p. 213). 

 
 

Em outras palavras, o método de Epicuro nunca vence a contradição entre essência e 

existência, entendida como forma efetiva de ambas, nem reconcilia os opostos, e, portanto, 

nunca chega a uma lei idêntica a si mesma e absoluta, a um objeto eterno e divino, a um ser 

imóvel. Aqui se expressa a alma da filosofia epicurista, a mors imortalis, a declinação, o 

eterno vir-a-ser-para-si, a liberdade que pulsa no coração, tanto do átomo quanto da 

consciência de si, abstratamente singulares. O método de Epicuro é reconhecido pelo próprio 

como o método da consciência, de sua natureza (kanon), e estabelece que, enquanto modo de 

produção de fantasmagorias,  a mesma  possui  em  si  a tendência  a se  afirmar nas   próprias 

coisas em que se afirma negando-as.
37 

Epicuro sente e afirma com plena consciência isso, que 

é sua maior contradição, como “[...] a consequência mais radical de seu sistema”, seu mais 

profundo reconhecimento (MARX, 1977a, p. 212). 

O expediente utilizado por Epicuro diante da complexidade do mundo sensível é a 

analogia, que possibilita ao homem libertar-se do medo através da explicação que fornece 

razões para o fenômeno. Daí surge a superioridade do rigor lógico de Epicuro em relação aos 

céticos, comparados por Marx a Kant, na modernidade. O sábio comportar-se-á 

dogmaticamente (com convicção) e não aporeticamente. Marx diz que o princípio do  

pensável, as afirmações acerca da linguagem e sobre a origem da representação, de Epicuro, 

contém, implicitamente, as suas posições relativamente aos céticos. E compara uma passagem 

de Sexto Empírico acerca da negação das ciências feita pelo sistema de Epicuro e pelo sistema 

de Pirrhon na antiguidade à negação do conhecimento feito pelos beatos e por kantianos na 

37 
A distância misteriosa dos corpos celestes, sua independência objetiva, desafia o entendimento sensível e faz 

com que a consciência exploda no reconhecimento e contemplação de sua própria atividade, chamando à 
inteligibilidade as representações que preexistiam nela e as reivindicando como sua propriedade; vê que toda a 
sua atividade se limita a um combate contra a distância e só admite como princípio de sua atuação a  
possibilidade abstrata, o acaso, bem como sua pretensão a de apenas estabelecer a todo custo uma tautologia 
entre si mesma e seu objeto. Em suma, Epicuro “[...] conclui que a explicação é simplesmente uma 
autopercepção da consciência e que o Objetivo é somente uma projeção”. “Dir-se-ia que o método da  
consciência produtora de ficções e de representações apenas se debate com a sua própria sombra; e a natureza 
dessa sombra depende da maneira como ela é vista e de como o objeto que reflete envia o seu próprio reflexo a 
partir dessa sombra.” (MARX, 1977a, p. 20-22). A explicação é simplesmente uma autopercepção da  
consciência e o objetivo é somente uma projeção, sendo os únicos critérios as evidências, as aparências da 
natureza. 
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modernidade. A posição dos epicuristas é a mais sensata, pois “[...] considera o conhecimento 

das coisas, na sua qualidade de um ser-outro do espírito, como impotente para estabelecer sua 

‘Realitas’; o saber, contrário ao ato do espírito, o não-saber (o divino no homem, que é 

preguiça e é perturbado pelo conceito), é para este algo de indiferente” (MARX, 1977a). 

Posição da qual se aproximam os beatos. 

Já os pirrónicos consideram a impotência do espírito para compreender as coisas como 

constituindo o seu aspecto essencial, a sua real energia. Similarmente, os kantianos são 

apóstolos do não-saber, impotentes diante do poder das coisas. “Com efeito, é impossível 

fornecer uma razão que apenas seja constituída pelo fenômeno, porque a razão é a idealidade 

do fenômeno, o fenômeno suprimido. É igualmente impossível que uma razão esteja de  

acordo com o ceticismo, pois este contradiz qualquer pensamento, constitui a supressão do 

acto de determinar enquanto tal” ele próprio um fenômeno, o ser-perdido, o não-ser do 

pensamento. “O céptico pretende uma razão que constitua apenas uma aparência e que, por 

isso mesmo, não seja razão”; “[...] não quer sair da aparência e não a quer afirmar como tal”, 

por isso, aceita todas as determinações, mas sempre na determinação da aparência. Já Epicuro 

esvazia em primeiro lugar o mundo, acabando desse modo na ausência total de determinações, 

no vazio que repousa em si, “[...] pretende ir do átomo a outras representações, mas, como não 

abre mão do átomo enquanto tal, não ultrapassa as determinações atomistas exteriores a si 

mesmas [...]”. Ambas as atitudes são consideradas por Marx como dotadas da mesma 

arbitrariedade e indigência. “O pressuposto dos antigos é a ação da natureza, o dos modernos  

é a ação do espírito” (MARX, 1977a, p. 33). 

O combate dos antigos só podia acabar na destruição do céu visível, desse ornamento 

substancial da vida, da força de gravitação própria da existência política e religiosa, pois a 

natureza tem de ser dividida em duas para que o espírito se possa unificar. Na luta contra a 

natureza, os gregos dividiram-na, os romanos enterraram-lhe a espada até o coração, mas é a 

filosofia moderna que lhe quebra o selo, e a faz desvanecer-se em fumo no fogo sagrado do 

espírito, transformam-na na inimiga dele. Assim, diante dos maiores sistemas filosóficos do 

declínio da filosofia grega, Marx decide pela superioridade do rigor lógico de Epicuro 

relativamente à dos céticos em sua inversão do ponto de vista do atomismo. A superioridade 

consiste no fato de, ao mesmo tempo, reduzir os estados e as representações a nada e, por ter 

consciência dos mesmos, “[...] meditar sobre eles e raciocinar sobre sua existência, a qual tem 

um ponto de partida concreto, é algo possível.” 

É justamente essa atitude de Epicuro que Marx recupera, por exemplo, quando trata da 

opinião de Hegel (1966) em relação à filosofia epicurista. Diz que, se agora, principalmente 
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depois de Hegel, não se podem dirigir grandes elogios à filosofia epicurista da natureza, se se 

faz prevalecer o ganho objetivo como critério do juízo crítico, é necessário, de acordo com o 

ponto de vista de que certos fenômenos históricos não merecem esse elogio, admirar a lógica 

aberta, autenticamente filosófica, que evidencia em toda a sua amplitude as próprias 

inconsequências do princípio que parte. Conforme afirma: 

 

[...] os Gregos continuarão eternamente sendo os nossos mestres devido a essa 
ingenuidade grandiosa e objetiva que nos mostra tudo na sua nudez, à luz clara da 
natureza, mesmo quando esta luz se obscurece. É principalmente a nossa época que 
produz, mesmo na filosofia, fenômenos culpados do maior pecado, o pecado contra 
o espírito e a verdade, ao mesmo tempo que esconde uma intenção por detrás de 
qualquer juízo e um juízo por detrás de todas as coisas. (MARX, 1977a) 

 
 

Nesse sentido, Marx tem em mira a resistência na superação do pressuposto religioso 

que há na modernidade e que perpassa, inclusive, a filosofia de matriz cartesiana e a 

consideração racional da natureza. Tal disposição levou a uma incompreensão da negação da 

filosofia realizada pelos céticos, e com muito mais rigor por Epicuro, fazendo com que a 

negação moderna da filosofia grega fosse a repetição de sua vertente hegemônica. 

Recuperando-se Epicuro, repete-se Demócrito, afirmando o cogito, repete-se os céticos, sem, 

no entanto, compreendê-los. A negação foi, desse modo, uma repetição. O pressuposto 

religioso antes estava encarnado na natureza, a favor da vida e, agora, na modernidade, passa 

para o espírito, para o pensamento, para o ser imóvel e idêntico a si mesmo, e desvaloriza a 

natureza.  Finalmente,  então,  tal  pressuposto  nega  tanto  a  natureza  como  o  espírito, 

permanecendo imóvel e eternamente suspenso no nada absoluto.
38

 

 
3.1.1.3.4 Plutarco e a mentalidade teologizante 

 

 
Por fim, vejamos a determinação do suporte espiritual exemplificada pela teologia de 

Plutarco. Ao examinar a polêmica de Plutarco contra Epicuro acerca da ataraxia, na obra 

“Não se pode viver feliz segundo a doutrina de Epicuro”, Marx (1977a) deixa claro que as 

objeções do primeiro ao segundo são importantes e devem ser determinadas de modo mais 

preciso em relação ao que faz este, visto que a crítica de Plutarco é deficiente e fundada na 

incompreensão da lógica de Epicuro. Nas elaborações de Marx fica claro que o que está em 

jogo é a lógica como expressão dos poderes da vida. E a lógica de Plutarco objeta que, devido 

a possibilidade da dor, da desgraça, a liberdade em um estado presente de boa saúde não pode 
 

38 
Exatamente o que Marx identifica em Max Stirner. 
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existir e, portanto, devemos estar sempre preocupados com a conservação da saúde do corpo e 

angustiados com o futuro deste. Em tal determinação do suporte espiritual, a possibilidade do 

conhecimento do equilíbrio e da saúde não traz confiança na duração de tal estado. 

Marx (1977a) descreve que, segundo Epicuro, “[...] a saúde, como estado idêntico, 

esquece-se de si mesma, pois quando a temos, não pensamos no corpo; a diferenciação do 

corpo apenas surge com a doença [...]”, assim como “[...] somente a partir do momento em 

que o indivíduo singular quebra a lei e os usos comuns que estes começam a tornar para ele 

um pressuposto”. O maior prazer (voluptas), o bem supremo, é para Epicuro a ataraxia (o 

repouso da alma), a liberdade em relação à dor, à diferença e a qualquer pressuposto. O corpo 

positivo é, então, aquele que não pressupõe outro na sensação. Desse modo, a filosofia da 

natureza de Epicuro, seu atomismo, como vimos, é uma ciência natural da consciência de si, 

uma fisiologia do conhecimento e aspira a tal ausência de pressupostos, a este afastamento da 

diferença, tanto na teoria como na prática. Toda sua filosofia trata do espírito empiricamente 

singular. Para Marx (1977a), em geral o que é bastante interessante em Epicuro é o mesmo 

“[...] afastar, em todos os domínios, o estado que permite surgir o pressuposto enquanto tal e 

de considerar normal o estado em que o pressuposto se apresenta velado, afastando da sua 

lógica a necessidade cega, assim como afasta da vida do sábio a aparência de sua realidade”. 

Na polêmica examinada pelo autor de “O capital”, podemos dizer que, de certa 

maneira, a ataraxia de Epicuro é um antídoto a favor da vida, do corpo e de sua saúde, 

significa habitar, tal como os deuses, o intermúndio, justamente para gozar o mundo de 

maneira saudável e prazerosa. Isto é, a ataraxia não é em Epicuro uma indiferença passiva, 

meramente, pois o desviar tem caráter ativo, é um movimento para si, formal, orgânico – fato 

que fica evidenciado quando Marx diz que, na sua História da Filosofia, Hegel determinou no 

seu conjunto, e com exatidão, o elemento geral de tais sistemas, não entrando, no entanto, nos 

detalhes e permanecendo na concepção do que chamou de especulativo par excellence, o que 

não o permitiu ver a importância daqueles, como chave para a verdadeira história da filosofia 

(MARX, 1977a, p. 124). Dessa maneira, parece-nos que Marx vê em Epicuro algo além da 

mera contemplação. Portanto, o desviar-se do mundo é o que permite tanto negar a alteridade 

quanto afirmá-la, conviver com ela. 

Em relação à forma subjetiva, por conseguinte, a lógica de Plutarco prega que não 

devemos viver porque podemos morrer, não gozar a universalidade para sair dela e cair nas 

singularidades. Trata-se da objetivação de um espírito que só se preocupa com o minúsculo,  

de modo tão previdente que nada vê (MARX, 1977a, p. 46-47). O filósofo “[...]” se lembra de 

Esquilo, de Eurípedes e até do doutor Hipócrates para nem sequer gozar a sua saúde!” Isto 
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posto aparece com toda força a consequência da atitude essencialista, que passa a negar o 

corpo, o sujeito empírico, que abrange não só o orgânico, como o inorgânico. Plutarco, como 

toda a História da Filosofia, “[...] nunca se desvencilha do pensamento dualista, nunca se 

esquece de pôr em todo o lado o Não-ser, como algo de atemorizante” (MARX, 1977a, p. 59). 

Ao excluir a vida universal permanente, que é a morte imortal, e se fechar na sua ausência de 

vida, Plutarco se enfraqueceu diante da finitude e da doutrina da eternidade dos átomos. Em 

sua lógica o indivíduo singular se fecha na sua natureza empírica contra a sua natureza eterna, 

exatamente o que acontece quando esse indivíduo exclui de si mesmo a natureza eterna, a 

alcança na forma da persistência da singularidade em si, do empírico, e, portanto, a 

contempla, na qualidade de um Deus empírico, fora de si (MARX, 1977a, p. 51). Não 

reconhece, ainda, que a alma individual, assim como qualquer ser animado, se dissolve e toma 

a forma dos átomos, pois o átomo como tal é eterno e tudo volta para essa forma 

fundamental. Plutarco faz incessantemente a recapitulação de Epicuro ao suporte espiritual, ao 

modo de sentir e de julgar, da filosofia substancial. Eterniza as determinações metafísicas, o 

conteúdo de um tipo específico de suporte espiritual, que é aquele que desvaloriza a vida, o 

mundo  sensível  e  a  si  mesmo,  justamente  para  eternizar  sua  vontade,  seu  orgulho,  sua 

personalidade. 

Esse suporte espiritual, caráter, forma subjetiva que encontra expressão cultural prática 

no saber extensivo de Platão e no orgulho do povo eleito, é marca das religiões positivas e 

transcendentes. Os eleitos, “pessoas honestas e dotadas de razão”, “[...] esperam que lhes 

paguem o salário da vida depois de a viverem; mas são inconsequentes ao ponto de, dizendo 

que a recompensa da vida não é, para eles, a própria vida, esperarem de fato recebê-la como 

salário [...]”. “Mal dizem a vida, porque nada mais podem fazer [...]”; “[...] limitam-se a 

disfarçar as suas esperanças e a apresentá-las como uma exigência”; “[...] nem sequer 

conseguem reconhecer como bens os poderes universais da vida” (MARX, 1977a, p. 60). 

Plutarco se sente perturbado com a lógica de Epicuro porque não compreende que, na 

dialética da certeza sensível, a propriedade reside nos dois termos tomados em conjunto, na 

relação entre o saber sensível e o sensível, e que, portanto, é imediatamente distinta. O erro 

não é, assim, atribuído nem à coisa nem ao saber, pelo contrário, é o conjunto global da  

certeza sensível, considerado vacilante. Depende do poder dialético do espírito negar esta 

esfera na sua totalidade ou contentar com a verdade tal como se encontra. “Plutarco fala do  

ser ou não-ser sólido como predicado; mas o que é característico da existência sensível é antes 

o de não ser um tal predicado, de não constituir um ser ou um não-ser consistente. 
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Quando  se  separam  estes  dois  termos,  separa-se  justamente  o  que  não  está  separado na 

sensibilidade.” (MARX, 1977a, p. 63-64). 

Esse caráter fica claro quando Marx fala da forma subjetiva da filosofia platônica a 

partir da crítica à obra de Baur, identificando nesta um elemento central para o fetichismo, 

quando este inverte a ordem do tempo, afirmando haver elementos cristãos no pensamento de 

Platão, quando na verdade os mais antigos padres da igreja provêm, historicamente, por um 

lado, da filosofia platônica. Por fim, Marx aprofunda, a partir do filósofo do jardim, a ideia do 

amor pessoal como a base das projeções humanas, que não são meramente abstratas, mas 

efetividade, existência sensível. E, ao analisar as considerações de Epicuro acerca da 

imortalidade da alma (do ponto de vista do prazer e não da persistência), a partir da polêmica 

de Plutarco contra este, recupera a atividade projetiva do homem em sua verdade natural, e 

não a transforma na negação da vida sensível como faz o filósofo da mentalidade  

teologizante. Diz, também, que o amor próprio é o salto fundado na diferença qualitativa, sem 

o qual não pode haver nenhuma idealidade, de modo que idealidade e projeção são condições 

mútuas, expressões das forças essenciais, seu substrato orgânico: 

 

Dizem-nos que o amor mais antigo se torna cada vez maior; e não há dúvida de que 
o amor mais abstrato, e portanto o mais antigo, é o amor de si próprio, o amor pelo 
seu particular. Mas porque não se quer declarar isso muito claramente, volta-se atrás 
e, graças à aparência de um sentimento, constrói-se sobre esta ideia um esplendor. 
Ora, aquele que perde a sua mulher e os seus filhos prefere que estes estejam em 
qualquer parte, mesmo sofrendo, a que tenham deixado de existir. Se apenas fosse 
uma questão de amor, a recordação da mulher e dos filhos manter-se-ia da maneira 
mais profunda e mais pura no coração desse indivíduo, um ser muito mais elevado 
do que o da existência empírica: mas esse não é o caso. A mulher e a criança só são 
mulher e criança na existência empírica na medida em que o próprio indivíduo  
existe empiricamente. O fato de este preferir que eles estejam nalgum lado, num 
espaço sensível, mesmo sofrendo, significa apenas que o indivíduo quer ter 
consciência da sua própria existência empírica. O véu do amor é apenas uma 
sombra; o verdadeiro núcleo é o eu empírico na sua nudez, o amor de si mesmo, o 
seu amor mais antigo, que não tem nesse caso possibilidades de se renovar numa 
outra figura mais concreta e simultaneamente mais ideal. (MARX, 1977a, p. 57-58). 

 
 

Portanto, há muito a ser recuperado das elaborações de Marx, um material que nos 

ajudaria enormemente na compreensão mais plena dos processos de formação da consciência, 

não do ponto de vista apenas abstrato, filosófico, mas natural, do ponto de vista das forças 

essenciais humanas, do ser que é genérico em sua existência efetiva, na dupla forma de 

consciência sensível e carecimento sensível, em outras palavras, na compreensão da filosofia 

enquanto consciência subjetiva, sujeito que filosofa. 

Sendo assim, a seguir, procuramos traçar o desenvolvimento da concepção a que Marx 

havia chegado em 1841. É importante não esquecermos, nem ocultarmos, como fazem 
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inúmeros críticos do pensamento de Marx, que a lei psicológica que perseguiremos ao longo 

das suas obras não é absoluta, mas aberta, posto que a determinação é indeterminada, não há 

necessidade absoluta para Marx nem para Epicuro, mas um processo vivo que se constrói 

contingencialmente, as leis inclusas. 

 

3.3. A PRIMEIRA TENTATIVA DE TRAZER A FILOSOFIA PARA A VIDA 
 
 

Neste tópico, apresentamos como a problemática que se firmou na tese de docência em 

relação à filosofia e à religião se expande para o terreno da economia política, a partir da 

atividade jornalística, para designar a relação entre forças humanas e objetos essenciais, no 

sentido mais geral e amplo. Veremos o que tal atitude deve às bases ontológicas erigidas nesse 

trabalho, fundamentalmente, no que concerne à natureza da consciência de si, sua lei 

psicológica. 

Ao mesmo tempo em que estabelece cada vez mais seus pressupostos e seu método, 

Marx se estabelece como um líder político e jornalista reconhecido internacionalmente. A 

partir de 1842, passa a se inserir cada vez mais na luta política, de modo que, mesmo 

mantendo a amplitude de seus pressupostos ontológicos, é forçado, em vários momentos, a  

dar às oposições um tratamento unilateral, a universalizar seu ponto de vista contra tudo e 

todos ao considerar as determinações metafísicas separadas da forma subjetiva, a essência da 

existência, etc. Por outro lado, a radicalidade de tal acirramento demonstra o quanto a 

intolerância e a unilateralidade, o narcisismo, perpassam a cultura humana, fincando raízes em 

sua constituição ontológica. 

De todo modo, Marx se afasta gradativamente de Epicuro para deixar a mão de 

Demócrito pesar em seus escritos. O ápice de tal período é marcado pelo acerto de contas com 

a filosofia e a anunciação de seu método científico, em 1845, e pelo fantasma que aparece em 

1849, não o do comunismo, mas o do trabalhador, coveiro do capitalismo. Desde então Marx 

se volta contra si mesmo, posicionando-se ante a autonomização dos objetos essenciais do 

homem, inerente à alienação do ser e do pensar, de modo apenas negativo, chegando a 

considerá-la mera ilusão subjetiva. 

 

3.3.1 O aparecimento do conceito de fetichismo nos escritos de Marx 
 
 

Marx discute o conceito de fetichismo pela primeira vez em dois artigos publicados no 

Reinische-Zeitung, em maio e julho de 1842, sobre os Procedimentos da Sexta Assembleia da 
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Província Renana, intitulados “Debates sobre liberdade de imprensa e publicação dos 

procedimentos da Assembleia dos estados” e “ O artigo principal no nº 179 do Kolnische- 

Zeitung”, que fazem parte uma série de textos publicados no Reinische-Zeitung, nos quais 

Marx analisa o Landtag, instituído em 1823. A Sexta Assembleia da Província  Renana 

ocorreu em Dusserldorf, em 1841, abordando, mais especificamente, os debates sobre 

liberdade de imprensa e os procedimentos da assembleia, balizados pela publicação do novo 

Código de Censura prussiano. Desse modo, interessa-nos o modo como Marx discute os 

conceitos de fetichismo, fetichista e fetiche a partir da problemática ontológica de sua tese de 

docência, da objetivação da contradição entre essência e existência, da qual surge a 

importância da determinação indeterminada, do ser-para-si e da natureza da mente humana. 

No primeiro artigo, Marx faz referência a três publicações de março de 1842 no 

Algemeine Preussische Staats-Zeitung, um jornal semioficial do governo: “A Imprensa 

doméstica e a estatística doméstica”, “O efeito da censura desde 24 de dezembro de 1841” e 

“As reuniões de negócios domésticos”, quando aparece a primeira discussão sobre o conceito 

de fetichismo: 

 

The speaker knows only the province of the estates, not the estates of the province. 

The Assembly of the Estates has a province to which the privilege of its activity 

extends, but the province has no estates through which it could itself be active. Of 

course, the province has the right, under prescribed conditions, to create these gods 

for itself, but as soon as they are created, it must, like a fetish worshipper, forget  

that these gods are its own handwork. (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 147). 
 
 

Marx chamou os debates sobre liberdade de imprensa de o primeiro exame de 

consciência da imprensa alemã. Diante da ameaça, a imprensa foi forçada, em certa medida, a 

buscar a liberdade, ainda que não indo muito além dos convencionais adornos, formas e 

aparências da mesma. “The first essential condition for freedom, however, is self-knowledge, 

and self-knowledge is an impossibility whitout self-confession”. Tal exame, condição para a 

liberdade, se dá misticamente, de modo que só se fale para os iguais (somente para os jornais 

prussianos), considerando a si mesmo como a verdade e o bem dentre os mesmos. “It gave 

itself the appearence of wanting to hold up the mirror for its sisters to recognise themselves; it 

spoke misteriously only about other Prussian newspapers, while it was really speaking about 

Prussian newspapers par excellence, itself” (MECW, 1975-2005, v. l, p. 132). 

Além disso, Marx faz diversas explanações sobre esse fato, esse proceder 

misticamente, como tal narcisismo pertencia também aos Césares e às crianças, que falavam 

de si mesmas na terceira pessoa, de modo a blindar o ‘eu’, deixá-lo fora do alcance das 
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críticas, as suas próprias e as alheias, para santificá-lo. Trata-se de um despertar onírico que 

faz dormir e sonhar, tal qual o pastor cretense Epimenides, que despertou de um sono de meio 

século para descobrir que tinha os dons da profecia e do sacerdócio. Esse movimento da 

consciência de si da imprensa procede por “princípios filosóficos modernos”, apesar de seu 

aparente positivismo, e, também, por “princípios históricos medievais”, embora se exprima de 

forma moderna. Aqui Marx faz referência direta à sua tese, ao problema da exteriorização da 

filosofia em duas correntes antagônicas, a filosofia liberal e a filosofia positiva, isto é, a 

filosofia dos jovens e a dos velhos hegelianos, e também à Escola Histórica do Direito de 
39 

Law   ,  que  tentou  demonstrar  a  existência  de  bases  históricas  eternas  para  sustentar  os 

privilégios da nobreza. 

Filosoficamente, trata-se de uma presunção estatística que governa a primeira  

atividade teórica, o primeiro ato teórico livre da razão, o contar, que torna supérfluo qualquer 

outro tipo de operações intelectuais, que informa sem provocar emoções; a primeira ciência 

política, que julga os livros, os homens, as plantas, os animais e todo o resto pelo tamanho, 

pelo volume, pela quantidade geométrica, e estabelece a diferença entre os mesmos por  

meio de listas de números. Confúcio, Pitágoras e Lorenz Oken, três linhas distintas que 

representam o mesmo movimento da metafísica tradicional, que não objetiva a contradição 

entre essência e existência, como o fez Epicuro. Ao contrário, confunde os símbolos com as 

coisas e reduz à essência múltipla das coisas aos números. O importante aqui é que Marx via o 

século XIX como a infância da história e que tal infância tem um espírito ainda apenas 

substancial, na filosofia, na mitologia e na ciência: “And the Staat-Zeitung with the  

importance it attaches to statistics not only puts itself on a par with Chinese and with the 

universal statistician Pythagoras! It shows that it has been influenced by the great natural 

philosopher of recent times, who wanted to represent the differences between animals, etc., by 

a series of numbers” (MECW, 1978-2005, v. 1, p. 134). 

Historicamente, o exame de consciência da imprensa tem a forma histórica do 

arrebatamento da consciência diante do sentido de grandeza dos objetos que representam a 

tradição, que excitam e esgotam a mente, bem como do juízo e do pensamento prático, 

principalmente práticos e sensoriais: 

 

If, however, the theoretical thinking of the child is quantitative, its judgment, like its 

practical thought, is primarily practical and sensuous. The sensuous quality of the 
child is the first link that connects it with the world. The practical organs of senses, 

primarily the nose and mouth, are the first organs by means of which it judges the 

 

39 
Para o leitor que deseja maior esclarecimento sobre o tema, ver MECWS, 1975-2005, v. 1, p. 202-210. 
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world. Hence the childish Preussische Staats-Zeitung judges the value of 

newspapers, and therefore its own value, by means of its nose. If a Greek thinker 

held that dry souls were the best, the Staats-Zeitung holds that ‘pleasant-smelling’ 
newspapers are ‘good’ newspapers. It cannot praise too highly the ‘literary 
Fragrance’ of the Augsburg Allgemeine and the Journal des Débats. Rare, 

praiseworthy naivety! Great Pompey, greatest of all! (MECW, 1978-2005, v. 1, p. 
135). 

 
 

Notamos que o que está em jogo não é a condenação à infância ou ao mundo sensível, 

à representação e à observação imediata, ao juízo e ao pensamento prático, à sensibilidade e 

afetividade humana. O problema é justamente a tendência narcísica predominante na infância 

e na vida em geral dos homens. É o ponto de vista infantil puramente sensorial, o espírito 

apenas substancial que tende a encobrir e aniquilar o Outro. Por isso, é tão doloroso para o 

Staats-Zeitung afirmar que o seu mais severo oponente pode aperfeiçoar-se, que é dotado de 

ser e realidade. Antes, ele afirma “[...] que a real vida política não tem espírito político e que o 

espírito político não existe no Estado real”. O problema é, através da percepção sensorial, ver 

apenas o particular, conceber as coisas apenas isoladamente, atribuir ser e existência a apenas 

uma ou algumas das partes que compõem o concreto, ignorando “[...] o nervo invisível que 

conecta o particular e o universal, que no Estado como em qualquer outro lugar, transforma as 

partes materiais em membros animados do todo espiritual”. 

Segundo Marx, é justamente essa incapacidade de se conectar com o todo espiritual 

que faz com que a criança, César e os jornais, Pitágoras e os chineses, não acreditem no 

espírito, mas em fantasmas. O filósofo pensa esse exame de consciência, essa atitude clássica 

da consciência de si, não apenas do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do querer, 

tentando conectar um querer fragmentado, fantasmagórico, em uma totalidade, em um querer 

que é espiritual, racional, contraditório, “[...] for the Staats-Zeitung in its great, classical self- 

consciousness takes the view that what the Prussian newspapers lack is not permission but 

ability. We concede it the latter as its special privilege, while at the same time, without further 

explanation of its ability, we take the liberty of actually implementing the idea it had in all 

simplicity.” (MECW, 1978-2005, v. 1, p. 136). 

Nos debates acerca da liberdade de imprensa aparecidos na Assembleia do Reno, os 

opositores da imprensa livre se encontravam em vantagem em relação aos amantes da 

liberdade de imprensa. Não é uma diferença de conteúdo, mas apenas de grau. Eles colocam a 

liberdade de imprensa entre a liberdade de ofícios, reduzindo a imprensa a um ofício. O  

orador que coloca a liberdade da imprensa ao lado da liberdade de ofícios, os gregos que viam 

seus próprios deuses nos deuses dos povos mais antigos, ignorando aquilo que pertencia 

exclusivamente a eles como algo não essencial. Agindo do mesmo modo, a partir de si 
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mesmo, de sua realidade, do meio que o rodeia, vê a si mesmo por toda a parte, fazendo com 

que as semelhanças encubram as diferenças específicas: 

 

Apart from the catchwords and commonplaces which fill the air, we find among 

these opponents of press freedom a pathological emotion, a passionate partisanship, 

which gives them a real, not an imaginary, attitude to the press, whereas the 

defenders of the press in this Assembly have on the whole no real relation to what 

they are defending. They have never come to know freedom of the press as a vital 

need. For them it is a matter of the head, in which the heart plays no part. For them 

it is an ‘exotic’ plant, to which they are attached by mere ‘sentiment’. Hence it 
happens that all too general, vague arguments are put forward to counter the 

especially ‘weighty’ grounds of the opponents, and the most narrow-minded idea is 

held to be important as long as it is not demolished.” (MECW, 1978-2005, v. 1, p. 
136-137). 

 
 

O mérito foi o de plantar a liberdade no sólido chão da realidade e não no estrelado  

céu da imaginação. O sentimentalismo exacerbado dos alemães faz com que, para eles, seja 

positivo que a grande questão da ideia seja demonstrada desde um ponto de vista realista e 

audaz, baseado no meio que os rodeia. E, diante desse real, vemos mais uma vez a encarnação 

do espírito, a tendência da mente a encobrir o concreto, posto que esse surge nela como sua 

criação e a força com que o espírito tende a reconhecer apenas a si mesmo como realidade: “Is 

there no abridgement in substituting the written for the spoken word, graphic systems for 

persons, action on paper for real action? Or does publicity consist only in a real matter being 

reported to the public, and not rather in its being reported to the real public, i.e., not to an 

imaginary reading public, but to the living and actually present public?” (MECW, 1978- 

2005, v. 1, p. 149). 

O relato do real ou o relato do fato ao público real, diferença fundamental na confusão 

ou não do concreto-de-pensamento com o concreto mesmo. De fato, estamos diante da voz do 

coração, que governa a afetividade e toda a atividade sensível dos homens. Para nós, fica claro 

como para Marx a emoção patológica, o preconceito ardente, o pathós, é que define a 

realidade, a posição real ante as coisas, a necessidade, sendo que a própria atividade teórica 

se desenvolve no interior da prática social, da divisão do trabalho, etc., como atividade vital 

consciente. Não basta, como o dogmatismo matemático e os defensores da liberdade de 

imprensa, ficar em uma posição apenas imaginária, abstrata, como algo apenas mental, no  

qual o coração não desempenha nenhum papel. Portanto, a questão é pensar a liberdade, a 

imaginação, a mente a partir de suas emoções patológicas, de seus preconceitos ardentes, da 

voz que pulsa organicamente em seu interior, em seu ser-para-si; transformar uma época de 

fantasmas e caça às bruxas em época do espírito, uma época de desconfiança e dependência 
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em época de autoconfiança e independência, reconhecendo a interconexão nevrálgica de todas 

as coisas. 

Marx tem em mira em todo o seu artigo o procedimento moral que não reconhece 

nenhuma realidade que não seja o próprio sujeito que julga, seu orgulho e sua personalidade. 

Trata-se do procedimento de confundir essência e existência, a tendência que se desenvolveu 

ontologicamente. De julgar que a existência acorrentada da imprensa mostra sua essência 

acorrentada, avessa à liberdade, assim como o Sol gira ao redor da Terra. Tal convicção é a 

justificativa da dominação do Outro, seu aniquilamento, privação do mesmo de toda a 

realidade e existência. Arrasta consigo a convicção de que a servidão é característica de certos 

corpos, reduzidos a objetos de negociação e possessão, contra qualquer tipo de extravagância 

racional. No lugar de causas racionais, vivas, contraditórias e sensíveis, apenas decretos secos 

e unilaterais, uma idealidade concebida por seus criadores e portadores como apenas abstrata. 

Em 22 anos de estrita censura (1818-1830), a própria filosofia, “[...] que era o único 
campo da literatura na qual um espírito vivo ainda pulsava, deixou de falar alemão, porque a 

língua alemã tinha deixado de ser a linguagem do pensamento. A mente falava através de 

palavras misteriosas e incompreensíveis, porque as palavras compreensíveis já não podiam ser 

entendidas”.40 Esse período “[...] é, portanto, a prova evidente e histórica de que a censura 

conseguiu,  na  realidade,  homogeneizar  o  desenvolvimento  da  mente  alemã  de    maneira 

desastrosa e irresponsável”.41 
Marx coloca que, diante da uniformização mental, da 

mediocridade como norma da imprensa, restava a questão de saber “[...] se a deficiência da 

razão superava a deficiência do caráter, se a deficiência da forma superava a de conteúdo,   ou 

o inverso”42 
(MECW, 1978-2005, v. 1, p. 140-141). 

Diante dessa censura, uma repreensão que se traveste amiga e leal da liberdade de 

imprensa, do movimento livre da imprensa, o espírito humano se esvai, tornando-se 

homogêneo, amorfo. Isso nos mostra quanto a admoestação travestida de liberdade prossegue 

em nossos dias e se transforma em senso comum e no bom senso geral, o caráter geral das 

atividades individuais; o quanto a ignorância travestida de informação ainda causa e causará 

misérias inestimáveis aos povos pelo planeta; e o quanto a falta de efetividade da crítica, da 

dialética se faz presente diante das estruturas projetivas do desejo social-individual, do fetiche 

40No original, “[…] the sole literary field in which at that time the pulse of a living spirit could still be left, the 
philosofical field, ceased to speak German, for German had ceased to be the language of thought. The spirit 
spoke in incompreensible mysterious words becaus comprehensible words were no longer allowed to be 
comprehended”. 
41 Na versão em inglês, “[…] is therefore clear historical proof that the censorchip has undoubtedly   influenced 
the development of the German spirit in a disastrous, irresponsible way”. 
42Conforme a versão original, “[…] one could only hesitate to say wheter the lack of understanding exceed the 
lack of character, and weather the absense of form exceeded the abscence of contente, or the reverse”. 
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e do fetichismo, do tempo em que vivemos, sendo o ponto crítico e a possibilidade de uma 

viragem dialética qualitativa. Tudo isso são questões em aberto e que faz estremecer qualquer 

um que esteja minimante conectado com a vida do planeta, com a saúde desse grande 

organismo vivo, que é o desenvolvimento das forças coletivas do capital. Mas por ora, basta 

essa menção, visto que, à medida que avançamos, mais isso se tornará claro por si só. 

Os opositores da liberdade de imprensa tratam-na como se ela não pertencesse à 

história, não tivesse bases históricas, sem cogitar que esta possa operar nas bases históricas 

sem destruí-las, desenvolvendo-as e refletindo-as antes. A própria natureza da mente faz com 

que o desenvolvimento intelectual se dê, apesar da censura, como uma flor brotada do  

asfalto, censurando a imprensa, “[...] a mais livre forma com que a mente evidencia-se na 
43 

nossa   época”   ,   porque   ela   expressa   o   desenvolvimento   intelectual   de   um   povo, a 

possibilidade do diálogo como via para a revolução, além da violência física e do  

imediatismo, de modo que “[...] um governo pode concretizar uma revolução intelectual; uma 

revolução material deve primeiro intelectualizar um governo”44 
(MECW, 1975-2005, v. 1,  p. 

143; 28). 

Em objeção aos opositores da imprensa livre que querem transformar as diversas 

imprensas nacionais em espelhos que só reflitam seus pontos de vista, Marx levanta a ideia de 

que a transformação da vida humana é total, ou seja, cada uma de suas esferas se revolta à sua 

maneira, com seu individualismo histórico, que consiste em ser parte de um todo orgânico. As 

deficiências de um povo são ao mesmo tempo as da sua imprensa, a mais rude expressão, o 

aspecto manifesto de seu espírito histórico, a indelicada, indiscreta e egocêntrica linguagem  

de uma Nação. Contestar a liberdade de imprensa é, assim, contestar a liberdade humana, 

para, com o abandono da lógica, impor apenas seus próprios pontos de vista, sua própria 

imagem, para universalizar seu desejo e sua personalidade: “[...] esse elegíaco conceito de 

‘convicção íntima’ contra o externo e injustificado vento do norte que é a ‘convicção pública’ 

é ainda mais extraordinário se considerarmos que a proposta está designada a converter a 

convicção íntima dos estados numa convicção externa”45  
(MECW, 1975-2005, v. 1, p.    146; 

33). 

A exteriorização é marcada pela tendência à prevalência que a vontade tem ante a 

razão, momento no qual a existência tende a se resumir na máxima: “Nós faremos aquilo que 
 

43Em inglês, “[…] the freest manifestation of the spirit in our day”. 
44No original, “[…] the government can materialize a  spiritual revolution; a material revolution must  
first spiritualise the government”. 
45Na versão em inglês: “[…] this plaintive rhetoric about ‘inner conviction” in contrast to the rude, external, 
unauthorised north wind of ‘public conviction’ is the more noteworthy since the purpose of the proposal was 
precisely to make the inner conviction of the Assembly of the Estastes external”. 
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46 
nós  quisermos”.  (MECW,  1975-2005,  v.  1,  p.  146;  34).  Aqui  aparece  cristalinamente  a 

questão mais cara, o horizonte da ontologia de Marx, no qual opera o conceito de fetichismo. 

Deixar-se governar por uma esfera da vida de modo unilateral e considerar a razão, e não a 

emoção e a vontade, ou considerar apenas a emoção e a vontade, e não a razão, são dois 

momentos do mesmo modo de agir, de ser, da mesma determinação formal do espírito, de 

acordo com o que a vida, se de modo mais material ou mais espiritual, ordena aquilo que se 

quer, contra toda e qualquer razão, que não seja a sua própria vontade, autossuficiente, 

perfeita. 

Primeiramente temos a falsa antítese entre a assembleia como o interior e a província 

como o exterior. Como vimos na tese de docência, para Marx não há um fora da 

sensibilidade, o próprio objeto é suprassumido na sensibilidade. O que acontece com os 

fetichistas é exatamente dar a cisão da vida em dois mundos, do próprio homem e de suas 

raízes substanciais, no processo de desenvolvimento ontológico do espírito, da metafísica, um 

caráter absoluto, unilateral, transformar cada esfera da vida em esferas incomunicáveis e 

autoexcludentes. Isso se dá justamente através do esquecimento dos indivíduos, das pessoas, 

dos estados, das províncias e assembleias, diante de suas próprias criações. Faz-se algo para 

depois esquecer ativamente o que se fez, convivendo com o fato como se ele nunca houvesse 

existido. 

Essa lógica unilateral, no caso em questão, prega a submissão da província aos seus 

estados ou a alguma classe de funcionários. Motivo pelo qual a lógica da representação, 

enraizada no coração da assembleia, mostra que a província deve lutar não através, mas com 

os seus representantes. Declarar que os privilégios dos estados declinam na medida em que os 

da província aumentam, que o Outro não pode se desenvolver sem que eu mesmo não me 

enfraqueça, mostra que a questão é exatamente saber se “[...] the poivince should be conscious 

of being represented or not!”. Trata-se da relação entre os indivíduos e seus representantes. Se 

aqueles não têm consciência destes, a representação se transforma em um segredo e os 

representantes passam a agir somente em benefício de si mesmos: “[...] it is a senseless 

contradiction that my self-activity should consist of acts unknow to me and done by another”. 

(MECW, 1975-2005, v. 1, p. 148). 

Marx pensa a imprensa à luz do calor sensual das paixões, mas também da quente 

paixão da verdade, do entusiasmo consciente da razão e do irresistível afeto das forças morais 

que compõem o homem. Nesse momento, já se prenuncia o conceito de forças humanas 

 
 

46 Em inglês: “We will do what we like. Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas”. 
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essenciais, que posteriormente se transforma em forças produtivas, ou da produção material, 

sendo elas mesmas materiais. Conceitos estes que nos permitem pensar uma vida que não 

tenha apenas medidas preventivas contra a morte, mas que a reconheça como um de seus 

momentos, sua própria possibilidade; que reconheça os movimentos livres como inerentes a si 

mesma, apesar de a própria existência restringir a sua liberdade, como na relação entre saúde  

e doença e todas as relações. Uma vida que não veja o movimento corporal como prejudicial, 

algo que tem que ser separado do movimento livre da mente; que não considere apenas o lado 

material da existência e a força bruta como remédio universal, mas a determinação formal, o 

ser-para-si, não apenas o que, mas muito mais o como, posto que o que ocorre na superfície, 

na pele, relaciona-se com as profundezas mais sensíveis das entranhas e órgãos internos. A 

respeito da efetividade da subjetividade, o homem enquanto atividade sensível aparece 

claramente na frase “Hence the French press is concentrated at few points, and if a material 

force has a demoniac effect when concentrated at few points, why should this not apply to a 

spiritual force also? (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 167). 

O entrelaçamento entre corpo e mente individuais-sociais é nítido. “The literature of a 

people, and the intellectual culture bound up with it, are indeed not only the direct historical 

foundations of the press, but are the latter's history itself.” (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 167). 

A relação entre a voz do coração, a liberdade, como expressão de todo o organismo e a 

idealidade que flui constantemente de tais poderes vitais, orgânicos é, também, incontestável: 

 

The free press is the ubiquitous vigilant eye of a people's soul, the embodiment of a 

people's faith in itself, the eloquent link that connects the individual with the state 

and the world, the embodied culture that transforms material struggles into 

intellectual struggles and idealises their crude material form. It is a people's frank 

confession to itself, and the redeeming power of confession is well known. It is the 

spiritual mirror in which a people can see itself, and self-examination is the first 

condition of wisdom. It is the spirit of the state, which can be delivered into every 

cottage, cheaper than coal gas. It is all-sided, ubiquitous, omniscient. It is the ideal 

world which always wells up out of the real world and flows back into it with ever 

greater spiritual riches and renews its soul. (MECW, v. 1, p. 164-165). 
 
 

A imprensa, a mente pública, a expressão histórica da formação intelectual dos povos, 

é o mundo ideal que flui constantemente do real e transborda cada vez mais rico e 

animado. Estamos diante de uma importante chave interpretativa do fetichismo, à luz da 

construção de uma ciência natural da mente. O ideal não é cópia, ele flui, tal qual os eflúvios 

de Epicuro, do real, ele mesmo real, formado dos átomos mais finos e delicados. Desse modo, 

vemos a que consequências Marx pretendia levar a objetivação da contradição entre essência  

e existência quando ele começa a tratar de uma verdade relativa que havia nos argumentos dos 
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defensores da liberdade de imprensa sobre a relação entre a mente e o corpo, que é explicitada 

através da imprensa. Tal relação é fundamental para nossa pesquisa. 

 

No more can we deny that the speaker's point of view has a certain relative truth. If 

the press itself is regarded merely as a trade, then, as a trade carried on by means  

of the brain, it deserves greater freedom than a trade carried on by means of arms 

and legs. The emancipation of arms and legs only becomes humanly significant 

through the emancipation of the brain, for it is well known that arms and legs 

become human arms and legs only because of the head which they serve. (MECW, 
1975-2005, v. 1, p. 172). 

 
 

A liberdade da mente só pode ser pensada em sua natureza em relação com a liberdade 

própria de cada esfera ou órgão do organismo social corporal. E a liberdade individual só  

pode ser justificada na medida em que a liberdade em geral também é explicada. “However 

correct the conclusion that the existence of a higher form of right can be considered proved  

by the existence of a lower form, the application is wrong when it makes the lower sphere a 

measure of the higher and turns its laws, reasonable within their own limits, into caricatures 

by claiming that they are not laws of their own sphere, but of a higher one”, apesar de cada 

esfera particular da liberdade ser uma espécie do gene a liberdade sem sobrenome. 

 

But it is quite incorrect to forget the difference because of the unity and to go so far 

as to make a particular species the measure, the standard, the sphere of other 

species. This is an intolerance on the part of one species of freedom, which is only 

prepared to tolerate the existence of others if they renounce themselves and declare 

themselves to be its vassals. Every particular sphere of freedom is the freedom of a 

particular sphere, just as every particular mode of life is the mode of life of a 

particular nature”. Como no sistema solar, “in the system of freedom each of its 
worlds, while turning on its own axis, revolves only around the central sun of 

freedom. (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 173-174). 
 
 

A concepção da unidade e interconexão do organismo corporal não pode simplesmente 

subordinar a atividade de um órgão a um poder maior, por exemplo, os órgãos que arrancam o 

homem do seu individualismo e o transformam no espelho e no eco do universo (olhos e 

ouvidos) somente pelo fato de que cada esfera é ativa à sua maneira. Isso significa dizer que 

não podemos reduzir a liberdade de imprensa à liberdade de ofício ou à liberdade dos 

tribunais, a liberdade da mente à liberdade das pernas e dos braços, pois cada uma dessas é a 

manifestação de uma natureza específica. Exigir de um pólipo que aja como um leão, ou a um 

leão que aja como um cordeiro, é limitar suas respectivas liberdades, exigir-lhes que   morram 

o mais rápido possível. 

“In order to defend, and even to understand, the freedom of a particular sphere, I must 

proceed from its essential character and not its external relations”, pois a linguagem do 
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pensamento não é apenas a linguagem da palavra e da mente, mas a de cada um dos órgãos, 

humanos, cada um dos sentidos do homem (a das costas, a do estômago, a do ouvido, a da 

pele, etc.). Portanto, sacrificar a atividade livre das costas, do estômago, do ouvido, da pele, 

dos braços e pernas à liberdade da mente é um erro. Significa sacrificar a diversidade da 

existência a princípios que a reduzem a si mesmos, “[...] like the preacher of religion who 

adopts the principle: ‘Obey God rather than man’, including under man himself with his 

human needs and desires”, ou como os artistas que submetem a sensibilidade humana a 

“eternal law of beauty”. Trata-se exatamente de não reduzir cada uma das esferas que 

compõem o ser ao meio material, simplesmente (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 174-175). 

O mundo da imprensa, da formação intelectual de um povo, da mente, é o vínculo  

entre todas as coisas que anima as partes materiais em um todo espiritual, portanto não pode 

ser vinculada às condições materiais particulares, como os ofícios. A intelectualidade e a 

liberdade do particular só podem ser consideradas em conexão com a totalidade e não através 

da separação mútua. Trata-se de não reduzir a lógica do mundo, das forças essenciais, ao 

privilégio de quem quer que seja, à universalização do desejo e da personalidade de 

determinado indivíduos, seja uma pessoa, uma classe ou um Estado que afirme que é a única 

autoridade competente. 

 

There can, therefore, be nothing wronger than to think that when it is a question of a 

particular form of existence of freedom, it is a particular question. It is the general 

question within a particular sphere. Freedom remains freedom whether it finds 

expression in printer's ink, in property, in the conscience, or in a political assembly. 

But the loyal friend of freedom whose sense of honour would be offended by the  

mere fact that he had to vote on the question whether freedom was to be or not to 

be—this friend becomes perplexed when confronted with the peculiar material form 

in which freedom appears. He fails to recognise the genus in the species; because of 

the press, he forgets about freedom, he believes he is judging something whose 

essence is alien to him, and he condemns his own essence. (MECW, 1975-2005, v.  
1, p. 181). 

 
 

Força do clinâmen como possibilidade do reconhecimento do Outro. Diante do 

procedimento moral no qual o sujeito apresenta conceitos unilaterais, prescreve ao Outro a 

privação dos privilégios que reserva a si mesmo. Necessidade de elaborar o desejo fetichista a 

partir de seu estado bruto. 

No segundo artigo, “The leading article in nº 179 Kolnische-Zeitung”, Marx considera 

o expediente dos “artigos políticos principais” como um meio sábio e seleto para fazer política 

repugnante para o leitor, fazendo com que o mesmo se volte ansiosamente para os anúncios 

que mostram o reino vitalmente refrescante dos cartazes publicitários, que refletem a vida 

pulsante e muitas vezes picante da indústria. O equilíbrio que o Kolnische-Zeitung havia 
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conseguido manter entre política e os anúncios foi perturbado pelo que Marx chamou de 

“anúncios da indústria política”. Este novo gênero consiste na transformação desses tipos 

publicitários em artigos principais e destes em anúncios publicitários. Na linguagem  do 

mundo político, são chamados de denúncia, mas, quando pagos, de anúncios. 

Novamente, Marx diz que no artigo não há traços de espíritos, de modo que procurará 

a interconexão dos fantasmas isolados nesse “artigo doente”. Tal como Hermes, o escritor do 

artigo principal executa tarefas servis ao considerar inadmissível difundir ou combater pontos 

de vista filosóficos ou religiosos nos jornais, procedimento desonesto e menos preocupado 

com a instrução e o esclarecimento do povo do que com objetivos externos. Compreende uma 

estratégia usada para que o artigo não seja combatido por nenhuma visão filosófica, ao passo 

que possa divulgar seus pontos de vista religiosos como se fossem os únicos verdadeiros. Para 

tanto, o autor deixa, benevolamente, fragmentos, arranjos e conexões para que o leitor 

perspicaz leia corretamente, ou seja, obedientemente, seu texto. 

O autor do artigo principal apela ao Estado justamente para que combata as falácias 

não autorizadas, ou melhor, os pontos de vista diferentes dos seus, que considera 

pretensamente como falácias autorizadas. Reprova os censores não por sua severidade, mas 

por sua indulgência exagerada, por exercer uma censura muito pequena. Este homem de 

bondade celestial não pode falar claramente, pois defende interesses externos, espúrios, 

ocultos, sua supremacia e privilégio sobre todas as outras pessoas, e do cristianismo sobre 

qualquer religião ou filosofia. Como não pode falar abertamente, precisa se representar como 

o amigo leal da liberdade de imprensa. Diz, soberbamente, que a negligência do censor 

desacreditou o movimento livre da imprensa aos olhos do público e o jogou nas mãos de 

adversários que têm medo de não conseguir seus objetivos abertamente. Tal movimento, diz 

Marx, só pode ser chamado de livre na mesma medida em que a falta de vergonha, estúpida e 

hipócrita, também pode ser intitulada assim. 

Em relação à pesquisa científica livre, o autor diz ser um defensor da liberdade de 

pesquisa, desde que com isso o cristianismo só ganhe e não seja criticado ou desmoralizado 

aos olhos do público. Razões externas, oficiais, deveriam estabelecer os limites da pesquisa 

científica, ensiná-la, e não o desenvolvimento interno da ciência por si mesma, de acordo com 

sua natureza. A única ciência que o autor reconhece é a filosofia da religião, mais 

precisamente a filosofia do cristianismo. E justamente na questão acerca do reconhecimento 

do outro, surge a discussão sobre o fetichismo. 

O autor de artigo principal diz que a religião é a base do estado, a condição mais 

necessária a qualquer formação social que não objetive apenas desígnios externos. A prova 
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estaria no fato de que a forma crua da religião, o fetichismo infantil, eleva, até certo ponto, o 

homem acima de seus desejos sensíveis que tendem a governá-lo exclusivamente e a degradá- 

lo ao nível de um animal que não é capaz de cumprir objetivos maiores. A esse respeito de tal 

posição acerca do fetichismo, Marx afirma: 

 

The author of the leading article calls fetishism the ‘crudest form’ of religion. He 
concedes, therefore, what all ‘men of science’ regard as established even without his 
agreement, that ‘animal worship’ is a higher form of religion than fetishism. But does 
not animal worship degrade man below the animal, does it not make the animal man's 
god? And now, indeed, ‘fetishism’! Truly, the erudition of a penny magazine! 
Fetishism is so far from raising man above his sensuous desires that, on the contrary, 

it is ‘the religion of sensuous desire’. Fantasy arising from desire deceives the fetish- 

worshipper into believing that an ‘inanimate object’ will give up its natural character 
in order to comply with his desires. Hence the crude desire of the fetish-worshipper 

smashes the fetish when it ceases to be its most obedient servant. (MECW, 1975-2005, 
v. 1, p. 189). 

 
 

Contra a visão do autor do artigo principal de que o fetichismo é a forma mais crua da 

religião e que a visão científica estabelecida é a de que o culto animal é uma figura mais 

elevada de religião do que o fetichismo, o filósofo da liberdade questiona se o culto animal 

não degrada o homem abaixo do animal, tornando-o seu Deus. A respeito do fetichismo, 

elevar o homem acima de seus desejos sensíveis, este ainda diz que o contrário é verdadeiro, 

que o fetiche é a religião do desejo sensível. Surge então o reconhecimento do Outro. E a 

fantasia decorrente do desejo ilude o fetichista de que os objetos inanimados
47 

desistirão   de 

seu caráter natural, seu ser-para-si, a fim de cumprir seus desejos. Ocorre em tal procedimento 

que o desejo bruto do fetichista esmaga o fetiche (o caráter natural dos objetos) quando este 

deixa de ser seu servo mais obediente. 

O procedimento de colocar a consciência religiosa como condição mais necessária  

para o desenvolvimento dos Estados, e o desenvolvimento da mesma coincidindo com o 

progresso da vida nacional das nações que tiveram grande significado histórico e o declínio de 

tal consciência coincidindo com o declínio dos Estados, a inversão da ordem do tempo no 

reino da fantasia, é que sustenta o esmagamento que o desejo bruto do fetichista opera nos 

objetos sempre que eles se diferenciam de suas projeções de desejo, no caso, legislando sobre 

a pesquisa científica e impondo decretos à filosofia. 

Dessa forma, Marx assevera ser preciso inverter tal afirmação para que ela seja 

verdadeira, visto que as sociedades de grande valor histórico foram as da mais alta cultura 

47 As aspas que Marx coloca na expressão usada pelo escritor do artigo principal já aponta para que mesmo os 
objetos inanimados têm um caráter ativo que não se conforma ou se reduzem à fantasia decorrente de nossos 
desejos sensíveis. E, mais ainda, que o desejo fetichista em seu estado bruto despoja o objeto de sua natureza, de 
sua qualidade, tornando-o um suporte amorfo, submetido como servo. 
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histórica. A Grécia floresceu internamente na época de Péricles (na qual Sócrates e os 

Sofistas, a encarnação da filosofia, suplantaram a religião) e externamente na época de 

Alexandre (na qual Aristóteles rejeitou a eternidade do espírito individual e o Deus das 

religiões positivas), assim como a cultura romana, no zênite de seu desenvolvimento, tinha 

como religião as filosofias epicurista, estoica e cética, isto é, o ateísmo. A verdade de tais 

religiões se encontrava justamente no culto de suas nacionalidades, de seus Estados, de modo 

que o declínio desses é que provocou a decadência de tais religiões e não o contrário. Não foi 

porque a ciência denunciou ou deixou de denunciar os erros das religiões antigas que o mundo 

antigo pereceu. 

Para o filósofo revolucionário, a tendência do escritor do artigo principal é a mesma da 

escola Alexandrina e do Imperador Juliano, que se esforçaram para provar a força da verdade 

eterna da mitologia grega e seu total acordo com os resultados da pesquisa científica, pois 

acreditavam poder frear o desenvolvimento recente do espírito fechando os olhos para não o 

ver. No entanto, segundo o escritor do artigo principal, o cristianismo não sofreria de uma 

noção fraca do divino, que fez com que as religiões antigas fossem envolvidas na noite mais 

longa do erro. Portanto, o desenvolvimento científico só poderia endossar a religião cristã. 

Entretanto, para além do fato de os teólogos, os camponeses Brunswick e mesmo 

alguns seguidores de Newton terem acusado os filósofos de ateus que abandonaram o 

cristianismo e do fato de que o cristianismo não pode ser conciliado com a razão, pelo fato de 

a razão secular e a razão espiritual se contradizerem mutuamente, Marx sustenta que o único 

acordo a ser estabelecido entre ciência e religião é deixar que a primeira siga seus próprios 

caminhos, impelindo-a de se resolver por si mesma na religião, de modo que não se considere 

como resultados da investigação científica apenas o que esteja de acordo com esse ou aquele 

ponto de vista, tal como os brâmanes indianos, que provam a santidade dos Vedas reservando 

a leitura dos mesmo à sua casta privilegiada. 

Portanto, a questão do escritor de artigos principais é que a ciência, esclarecida por 

objetivos externos a si, não deve contradizer as verdades do cristianismo, sendo que o Estado 

cristão deve garantir que o esclarecimento da ciência nunca atinja o nível de compreensão da 

grande massa, não se torne popular para si mesma e, mesmo quando atacada em todos os 

jornais por pesquisadores não científicos, mantenha-se modesta e em silêncio. O cristianismo 

está certo de sua vitória e de que não haverá mais nenhum tipo de declínio na história, pois na 

luta com a verdade o erro será reconhecido enquanto tal por si só, apesar de que a polícia e o 

Estado devem estar atentos e privar os jornais filosóficos e todos aqueles que contradigam sua 

fé da possibilidade da existência, não apenas da liberdade interior. 
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Vemos assim como o problema do fetichismo está relacionado com o reconhecimento 

ou esquecimento do Outro. Como as determinações metafísicas não podem ser pensadas 

desconectadas da forma subjetiva, sob pena de se universalizar, eternizar determinado 

orgulho, certa personalidade, como se fosse a própria vontade do mundo, com a natureza da 
48 

mente, sob os parâmetros do dogma. 
 
 

If from the outset everything that contradicts your faith is error, and has to be 

treated as error, what distinguishes your claims from those of the Mohammedan or 

of any other religion? Should philosophy, in order not to contradict the basic tenets 

of dogma, adopt different principles in each country, in accordance with the saying 

"every country has its own customs? Should it believe in one country that 3x1 = 1,  

in another that women have no souls, and in a third that beer is drunk in heaven? Is 

there no universal human nature, as there is a universal nature of plants and stars? 

Philosophy asks what is true, not what is held to be true. It asks what is true for all 

mankind, not what is true for some people. Its metaphysical truths do not recognise 

the boundaries of political geography; its political truths know too well where the 

‘bounds’ begin for it to confuse the illusory horizon of a particular world  or 
national outlook with the true horizon of the human mind. (MECW, 1975-2005, v.1, 
p. 191-192). 

 
 

Portanto, o problema do fetichismo se relaciona com o problema da natureza humana 

universal, com o verdadeiro horizonte da mente humana, que não pode ser simplesmente 

soterrado pelas ilusões particulares. Trata-se de perceber a ilusão universal, que comanda a 

vida humana, para além das fronteiras da geografia política. Por isso, Marx pergunta se não há 

uma natureza humana universal, assim como há uma natureza das plantas e das estrelas; qual 

seria, o verdadeiro horizonte da mente humana? Trata-se, da liberdade, do clinâmen, o ser- 

para-si, um processo de determinação indeterminado, que é a marca metafísica fundamental  

do ser na ontologia de Marx. Se a longa existência do cristianismo é uma prova a seu favor, a 

ainda mais longa existência da filosofia é uma prova maior a favor do espírito humano. Nesse 

sentido, a ilusão geral que concerne ao verdadeiro horizonte da mente, à natureza humana 

universal, é a livre associação de seres humanos morais, a realização da liberdade e não uma 

associação de fiéis, e a realização da liberdade e não a realização do dogma. 

O que está em jogo é a objetivação da contradição entre essência e existência. Assim 

como a existência acorrentada da imprensa ou do homem não significa que sua essência é a 

escravidão, o embasamento de alguns Estados europeus no cristianismo não significa que o 

conceito do Estado seja o cristianismo, pois a pura existência de uma condição não é o direito 

 
48 

Cabe aqui uma distinção entre o dogma de Epicuro e o do cristianismo e das religiões positivas. O de Epicuro 
consiste em saber com confiança, mas tendo como único princípio absoluto a não existência de princípio 
absoluto, de uma lei eterna e idêntica a si mesma. 
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de existência de tal condição, como Marx mostra acerca do casamento e do concubinato. 

Portanto, essência do Estado é a associação livre de seres humanos que se educam 

mutuamente, enquanto membros de um Estado, convertendo os objetivos do indivíduo em 

objetivos gerais, o instinto bruto em inclinação moral, a dependência natural em liberdade 

espiritual, convertendo o bem do indivíduo na vida do todo e o todo no estado de espírito do 

indivíduo. 

Desse modo, Marx (MECW, 1975-2005, v. 1, p. 195-202) nos coloca a questão central 

acerca dos sentimentos materiais do espírito. A Filosofia, especialmente a alemã, tem um 

desejo para o isolamento, para reclusão sistemática, para o autoexame desapaixonado que, 

desde o ponto de partida, forma um contraste distante com relação aos jornais, cujo único 

prazer está na informação. Tomada em seu desenvolvimento sistemático, é impopular e sua 

vida secreta em si parece ao leigo algo extravagante e impraticável. No entanto, os filósofos e 

a filosofia não existem, são produtos de seu tempo, de sua nação, da qual as mais sutis, 

valiosas e invisíveis essêcias, fluem nas ideias da filosofia, de modo que o espírito que 

constrói caminhos de ferro com as mãos, constrói sistemas filosóficos nos cérebros de 

filósofos. A filosofia existe no mundo através do cérebro antes dele estar com seus pés no 

chão, enquanto muitas outras esferas da atividade humana, há muito tempo, já tinham os pés 

enraizados no solo e arrancavam com as mãos os frutos do mundo antes que eles tivessem 

qualquer ideia de que a mente também pertencesse a este mundo, ou que este mundo fosse o 

mundo da cabeça. 

Cada verdadeira filosofia é a quintessência intelectual de seu tempo, e o tempo se 

desenvolve quando a filosofia, não só internamente por seu conteúdo, mas também 

externamente, através de sua forma, entra em contato e interação com o mundo real do seu  

dia. A Filosofia, então, deixa de ser um sistema em particular em relação a outros sistemas 

particulares, torna-se a filosofia em geral em relação ao mundo, a filosofia do mundo 

contemporâneo, a alma viva da cultura, torna-se mundana ao passo que o mundo se torna 

filosófico. O ardor do fogo das ideias da filosofia contamina mesmo os inimigos da filosofia,  

e seus gritos e choros atestam a vida de suas ideias, que romperam a casca hieroglífica 

ordenada do sistema e se tornonaram cidadãs do mundo. 

Porém, o público pode sentir a esfera das ideias filosóficas apenas por meio de suas 

antenas ideais, e o único círculo de ideias cujo valor o público acredita, quase tanto como no 

sistema de necessidades materiais, é o de ideias religiosas que se opõem à filosofia de todos  

os sistemas particulares. Por um longo tempo, a filosofia havia permanecido em silêncio 

diante da superficialidade de sua autossatisfação, que se vangloriou de que, por meio de 
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algumas frases de jornais banais, seria soprar como o sabão-bolhas longos anos de estudo de 

gênio, dos frutos duramente conquistados na solidão do autossacrifício, resultados das lutas 

invisíveis, mas lentamente desgastantes, do pensamento contemplativo. Mas finalmente teve 

que quebrar o seu silêncio, tornou-se um correspondente de jornal e, de repente, os 

fornecedores loquazes dos jornais perceberam que a filosofia não era adequada para os seus 

leitores. Então, a aparição de discussões filosóficas e religiosas nos jornais foi taxada de 

atitude desonesta, que não se preocupa com o esclarecimento do povo, mas apenas com 

objetivos externos. 

A diferença entre a filosofia e os jornais e as antenas ideais com as quais o púlico  

capta e valora, elabora as ideias, é que a primeira fala sobre as questões (religiosas ou 

filosóficas) depois de estudá-las, e não antes, apela à razão e não às emoções, ensina e não 

condena ou repudia, promete apenas a verdade e não o Céu e a Terra, exige o teste da dúvida  

e não a crença em seus dogmas e resultados, acalma e não assusta, tem conhecimento 

suficiente do mundo para perceber que os seus resultados vão bajular os glutões e egoístas, 

quer do céu ou do mundo terreno. O público que ama a verdade e o conhecimento, para seu 

próprio bem, terá de ser capaz de medir o seu julgamento e sua moralidade contra o 

julgamento e o moralismo de escrevinhadores ignorantes, servis, inconsistentes e venais, ou 

então permanecer no mal julgamento da filosofia devido à miséria de compreensão e atitude. 

Enquanto a filosofia é tolerante e respeita cada dogma enquanto tal, a teologia odeia a 

filosofia e tudo o que é diferente de si mesma, em uma grande indigestão filosófica que 

contamina o público. 

Assim, quando determinadas questões começam a interessar o público, como 

perguntas para os jornais, elas tornam-se questões do tempo, sendo o problema não a 

discussão das mesmas, mas onde e como elas devem ser discutidas, se a esfera da imprenssa 

deve incluir, de modo livre e genuíno, o que existe como uma realidade, seja na linguagem 

obscura da opinião privada, seja na linguagem clarificante da razão pública. A filosofia, 

enquanto sabedoria do mundo, tem um direito maior que os jornais (que discutem questões 

políticas) e a religião (que se preocupa com a sabedoria de um mundo além, que permanece 

sem existência) de se preocupar com o reino deste mundo, de modo filosófico, consciente, 

sem preconceitos e consistente. Não basta transformar a religião na filosofia intolerante e 

odienta da política e do direito, e a ambos em anúncios publicitários, e sim considerar, não só 

o outro, mas a ação da razão livre, como o princípio deste mundo e, à luz dos direitos da 

humanidade, exigir que o Estado seja o Estado da natureza humana e não do racionalismo 

tacanho, que elege um credo particular como a natureza do Estado. 
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No interior dessa problemática, é que encontramos o lado positivo da autonomização e 

do fetichismo. Não se trata de esferas autonomas no sentido que não se comunicam ou não 

formam um todo interconectado, mas no sentido de que cada esfera da vida humana tem seu 

próprio modo de ser, sua própria natureza e se desenvolve de acordo com seu ser-para-si. Por 

isso, quando Bacon (MARX, 2007, p. 30) separou a teologia da física, essa deixou de ser uma 

virgem impotente consagrada a Deus e tornou-se fértil. Ou quando Copernico descobriu o 

funcionamento do próprio sistema solar, os Estados passaram a ser pensado a partir de si 

mesmo de sua própria lei da gravidade e de seu equilíbrio mútuo. Como Maquiavel, 

Campanella, Hobbes, Spinoza, Grotius e até Rosseaul, Fichte e Hegel passaram a considerar o 

estado com olhos humanos e a deduzir sua forma natural das leis da razão e da experiência e 

não da teologia. Cada esfera da vida é autônoma e interligada, tanto é que a filosofia recente 

apenas continuou o trabalho de Heráclito e Aristóteles, embora tenha sua diferença específica. 

Nesse sentido, polemiza-se não contra o caráter racional da filosofia recente, mas com a 

sempre nova filosofia da razão. 

As leis da Prússia foram derivadas da escola filosófica de Wolf e o Código 

Napoleônico das ideias de Voltaire, Rosseau, Condorcet, Mirabeau e Montesquieu. Para 

finalizar, a filosofia mais profunda do tempo de Marx pensava o Estado como um organismo, 

cujo metabolismo não é apenas o instinto, a ambição, o espírito gregário ou a razão individual, 

mas a razão social, a razão do todo. Organismo no qual a liberdade legal, política e moral tem 

que ser realizada, sendo as leis do Estado as leis naturais da própria razão dos cidadãos, da 

razão humana. Assim, abriu-se os debates sobre a liberdade de imprensa, uma nova era para a 

mesma, a era do caráter, da forma subjetiva. 

 

3.3.2 A relação com Feuerbach, Hegel e o Movimento Crítico Moderno 
 
 

Marx sempre diferenciou Feuerbach e Hegel do movimento crítico moderno em geral, 

mesmo quando se declarou contra eles. Aparecem em seus manuscritos de Paris novos 

elementos em relação a Hegel e aos movimentos crítico e político, modernos, na forma de  

uma primeira crítica da economia política, base comum a ambos. Os elementos novos são as 

categorias “trabalho”, “forças essenciais” e “objetos essenciais”, “exteriorização”, 

“estranhamento”, “fetichismo” e as “relações de produção”. Há nesse instante um 

aprofundamento em relação a Hegel, mais que uma crítica. Marx o enaltece pelo fato dele ter 

descongelado a lógica: 
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[...] a grandeza da Fenomenologia hegeliana e de seu resultado final – a dialética da 
negatividade na qualidade de princípio motor e gerador – consiste, de uma parte, em 
que Hegel compreenda a autogeração do homem como processo, a objetivação como 
a desobjetivação, alienação e superação dessa alienação; em que compreenda então a 
essência do trabalho e conceba o homem objetivado, verdadeiro, pois esse é o 
homem efetivo como o resultado de seu próprio trabalho. (MARX, 1978, p. 37, 
grifo do autor). 

 
 

Apesar de apresentar o sujeito como autoconsciência absoluta, o intelectual afirma que 

Hegel se localiza no terreno da economia política e, portanto, também toda a sua problemática 

filosófica. Desse modo, “Hegel se coloca do ponto de vista da economia política moderna. 

Concebe o trabalho como essência do homem, que se afirma a si mesma”. Porém, “[...] o 

único trabalho que Hegel conhece e reconhece é o abstrato, espiritual” (MARX, 1978, p. 38, 

grifo do autor). O autor de “Fenomenologia do espírito” comete, segundo Marx, um erro  

duplo a respeito da exteriorização das forças essenciais humanas, da projeção do espírito em 

sua necessidade prática de encarnar-se na matéria. 

Primeiro, reduz toda a história da exteriorização e toda retomada da exteriorização, 

da apropriação das forças essenciais humanas, dos objetos essenciais, à história da produção 

do pensamento abstrato, lógico e especulativo, Absoluto, e a uma apropriação que se passa 

apenas na consciência, no pensamento puro, isto é, na abstração, sendo que a alienação, o 

verdadeiro interesse dessa exteriorização e superação desta, é a oposição, no interior do 

próprio pensamento, entre o abstrato e a efetividade sensível ou a sensibilidade efetiva. Em 

Hegel, “[...] o que vale como essência posta e a superar da alienação não é que o ser humano 

se objetive desumanamente, em oposição a si mesmo, mas sim que se objetive 

diferenciando-se do pensamento abstrato e em oposição a ele” (MARX, 1978, p. 40, grifo do 

autor), assim como a Platão e Kant é indiferente o fato de o suporte espiritual ser um sujeito 

empírico. 

Segundo, reduz a consciência sensível humana, efetividade das forças essenciais 

humanas, nascidas para a ação, à consciência sensível abstrata, ao considerar que só o  

Espírito é a verdadeira essência do homem, e a verdadeira forma do Espírito é o Espírito 

pensante, lógico, especulativo. A humanidade da natureza e da natureza produzida pela 

história, dos produtos do homem, é reduzida a produto do Espírito abstrato, momento 

espiritual ou ser de pensamento, de modo que o homem e a natureza efetivos se convertem 

simplesmente em predicados, em símbolos deste homem não efetivo (apenas 

autoconsciência), escondido e desta natureza não efetiva (apenas consciência). 

Na ideologia alemã, ao criticar a caracterização de Feuerbach e Hegel feita por Bruno 

Bauer, Max Stirner e o autodenominado socialismo verdadeiro, Marx também se resguarda de 
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enfrentar Hegel, dizendo apenas que o mesmo completou o idealismo positivo, transformando 

todo o mundo material em um mundo de pensamentos e toda a história em uma história dos 

pensamentos, apesar de procurar também descrever o ato da produção dos mesmos (MARX, 

2007, p. 524). 

A diferenciação que Marx faz entre Hegel e o movimento crítico moderno, que se 

instaurou e viveu de sua filosofia, é que esse segundo, ao pensar o ato de produção do 

pensamento, ainda se atinha ao mundo sensível o suficiente para assumir o ser-transformado e 

reconhecer que o homem, o burguês de seu tempo, é escravo do mundo que o cerca, assim 

como o caráter fechado e escamoteador da ideia absoluta e da personalidade absoluta, ao  

passo que, com o desenvolvimento do movimento crítico moderno, atinge-se justamente o que 

se nega. 

A obsessão ou ideia fixa, incapaz de desenvolvimento dialético, a torpeza da distinção, 

a mágica especulativa, a negatividade absoluta. Algo semelhante ao que ocorreu a partir de 

Platão (2004) e Kant (1997). A indiferença perante o sujeito empírico, suporte espiritual da 

consciência. E encontramos, na caracterização feita por Marx do movimento crítico moderno, 

os mesmos elementos da atitude essencialista exemplificada através de Demócrito, Plutarco, 

Cícero, Gassendi, Kant e tantos outros. Trata-se do procedimento moral e sua radicalização. 

Com relação a Feuerbach, Marx desenvolve seus avanços em relação ao materialismo. 

Amplia os conceitos de carecimento sensível e de consciência sensível, ao mesmo tempo em 

que avança na consideração do homem enquanto atividade sensível e não somente objeto 

sensível. Nas teses sobre esse representante do ateísmo humanista, reafirma a tentativa de se 

pensar a fisiologia do conhecimento, uma ciência natural da consciência de si que a encare  

não de modo puramente abstrato, mas como expressão das forças essenciais, do carecimento 

sensível, sendo aquela consciência sensível. 

Marx descreve que a falha capital de todo materialismo até agora (incluso o de 

Feuerbach) é captar o objeto, a efetividade, a sensibilidade apenas sob a forma de objeto ou de 

intuição, e não como atividade humana sensível, práxis. Não capta a própria atividade  

humana como atividade objetiva e, por isso, considera apenas como autenticamente humano o 

comportamento teórico, enquanto a práxis só é captada e fixada em sua forma fenomênica, 

judia, suja (só ponto de vista subjetivo). Diz também que, em oposição ao materialismo, o 

idealismo desenvolveu um lado ativo, embora de modo abstrato, que não conhece a atividade 

sensível enquanto tal. Para compreender o significado da atividade “revolucionária, “prático- 
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crítica”, é preciso então determinar a materialidade da atividade humana sensível, o que inclui 

a materialidade da abstração, posto que a atividade humana é atividade vital consciente. 

Por isso Marx diz que a questão que cabe ao pensamento humano uma  verdade 

objetiva não é teórica, mas prática, assim como expõe nos manuscritos de Paris, que a criação 

do sentido humano, ou melhor, a solução das oposições teóricas (subjetivismo e objetivismo, 

espiritualismo e materialismo, atividade e passividade) só é possível de modo prático, 

mediante a energia prática do homem. Desse modo, a Filosofia só será capaz de se resolver,  

na medida em que se tornar prática, deixar de tomar as tarefas do espírito como unicamente 

teóricas. Marx então proclama que no fetichismo vê-se até que ponto a solução dos enigmas 

teóricos é uma tarefa da prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, a saber, 

a efetividade e o poder, a criterioridade de seu pensamento, sendo a disputa sobre a  

efetividade ou não-efetividade do pensamento-isolado da práxis uma questão puramente 

escolástica. 

“Toda a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios, que induzem às 

doutrinas do misticismo, encontram sua solução racional na práxis humana e no compreender 

dessa práxis” (MARX, 1978). A práxis revolucionária significa não esquecer a doutrina 

materialista sobre a mudança das contingências e da educação, de que essas casualidades são 

modificadas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado, não separando a 

sociedade em duas partes, uma mais valorizada que a outra; denota, ainda, a necessidade de 

perceber a força ativa da subjetividade, mesmo que submersa na relação social e no domínio 

fisiológico, que acabam por determiná-la, de modo a unificar a alteração das contingências 

com a atividade humana e a mudança de si próprio, o controle do impulso como  

especificidade do comunismo do qual fala Marx na “Ideologia alemã”. 

Marx conta que na sua tentativa de resolução do mundo religioso, a partir de seu 

fundamento terreno, Feuerbach (2013) não faz o que é necessário, não reconhece a 

fantasmagoria, ou seja, não mostra, a partir do autodilaceramento e da autocontradição do 

próprio fundamento terreno, que este fundamento se desloca de si mesmo e fixa nas nuvens 

como um reino autônomo. Tal deve ser entendido em si mesmo, em sua contradição, como 

praticamente revolucionado. O revolucionário recorre à intuição diante da insuficiência do 

pensamento abstrato, mas não capta a sensibilidade como atividade prática, humana e  

sensível. Resolve o mundo religioso na essência humana, mas a encara como o abstrato 

residindo no indivíduo único e não em sua efetividade, como o conjunto das relações sociais, 

não entra na crítica dessa essência efetiva, sendo forçado a abstrair o curso histórico e fixar o 

ânimo religioso como para si, pressupondo um indivíduo humano, abstrato e isolado; em 
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consequência, a essência só pode ser captada como “gênero”, generalidade interna, muda, que 

liga muitos indivíduos de modo natural, o que não explica muita coisa, diante das dificuldades 

de se definir o que é natural. Não vê que o próprio ânimo religioso é um produto social e que  

o indivíduo abstrato, analisado por ele, pertence a uma forma social determinada. Marx diz, 

também, que o extremo do materialismo intuitivo, que não compreende a sensibilidade como 

uma atividade prática, é a intuição dos indivíduos únicos e a sociedade civil. Por fim, coloca 

que a intuição do futuro, do materialismo moderno, é a sociedade humana, ou a humanidade 

social, e conclui dizendo que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente, 

cabendo transformá-lo. 

Em Feurbach, o único dos jovens hegelianos em que se encontra pontos de vista desse 

tipo, os mesmos “[...] não vão além de intuições isoladas e têm sobre sua intuição geral muito 

pouca influência para que se possa considerá-los como algo mais do que embriões capazes de 

desenvolvimento” (MARX, 2007, p. 264). Seu materialismo é duplamente contemplativo em 

relação ao mundo e ao homem, divide-se em uma apreciação do mundo sensível, que se choca 

necessariamente com coisas que contradizem a consciência e o sentimento, que perturbam a 

harmonia pressuposta de todas as partes do mundo sensível e do homem com a natureza e  

uma contemplação filosófica, mais elevada, que capta a 'verdadeira essência' das coisas. 

Com essa dupla contemplação, concebe, por um lado, o mundo sensível que o rodeia 

como uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade, e sempre igual a si mesma, e não 

como o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade, um produto histórico, o 

resultado da atividade de toda uma série de gerações (MARX, 2007 p. 30). Por outro lado, não 

concebe os homens em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que 

fizeram deles o que eles são, os homens ativos, realmente existentes, mas permanece na 

abstração “o homem”. Não reconhece o homem real, individual, corporal, ou seja, o conjunto 

das relações humanas. Não nos dá nenhuma crítica das condições de vida atuais (MARX, 

2007, p. 32), mas confunde o mundo idealizado com o mundo real, assim como confunde os 

homens reais com o homem idealizado, não explicando como coisas diferentes formam uma 

unidade. 

Marx atesta que Feuerbach (2013) fala especialmente do ponto de vista da ciência 

natural e tem sobre os materialistas “puros” a grande vantagem de compreender que o homem 

é também objeto sensível. Porém, encontramos aqui, como no caso do socialismo verdadeiro, 

uma ciência que se detém no plano da teoria e que, por isso, não compreende que o homem é 

“atividade sensível”, que o mundo sensível é a atividade sensível, viva e conjunta dos 

indivíduos que o constituem, e mesmo a ciência mais pura obtém tanto sua finalidade como 
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seu material apenas por meio do comércio, da indústria e da atividade sensível dos homens. 

Em suma, não compreende que a prioridade da natureza exterior subside justamente nessa 

atividade, nesse contínuo trabalhar e criar sensíveis, nessa produção, a base de todo o mundo 

sensível, tal como existe agora, tão importante que, se ela fosse extinta, com essa extinguiria o 

mundo natural, dos homens e seu dom contemplativo e toda a existência (MARX, 2007, p. 

31). 

Feuerbach (2013) tem em relação aos materialistas “puros” a grande vantagem de que 

ele compreende que o homem é também “objeto sensível”, mas, por se deter no plano da 

teoria, não compreende que ele é “atividade sensível”. Não consegue nunca, portanto, 

conceber na atividade sensível a necessidade e, simultaneamente, a condição de uma 

transformação, tanto da indústria como da estrutura social, e busca refúgio em um mundo de 

pensamento que está supostamente além do mundo como é, eterno e imutável, isto é, em uma 

“concepção superior” e na ideal “igualização no gênero”. De todo modo, em Feuerbach  

(2013) materialismo e história divergem completamente, ao passo que em Marx a atitude 

fundamental é fazê-los convergir (MARX, 2007, p. 32). 

Tanto o materialismo quanto o idealismo não admitiam a fantasmagoria como 

fundamento da verdade, de sua ciência, resultando em duas sementes “estéreis”, abortadas, 

porque fechadas em si mesmas, não assumem o confronto com o mundo, a contradição do 

próprio fundamento, nem o reconhecimento de si mesmo no Outro. Por fim, nem os jovens 

hegelianos e o socialismo verdadeiro. Marx caracteriza o movimento crítico pós-hegeliano, 

que odeia o sensível ao modo da teologia e só o concebe sob a forma de instrumento, além de 

tratar a massa de modo preconceituoso e manipulador (MARX, 2007, p. 25-26). 

Bruno Bauer com sua mágica especulativa e Max Stirner com sua torpeza da distinção, 

Proudhon com seu livre arbítrio e o socialismo verdadeiro com sua confiança no cerne moral 

do homem, todos partem do corpo da filosofia hegeliana, da qual vivem. Hegel  (1966) 

sustenta que basta que se imagine que existam espíritos por aí nos observando, bem como um 

grande e único espírito que nos cerca, para que tais passem a vagar pelo mundo, ele mesmo 

transformado em um espírito, em um mundo fantasmagórico. No corpo da filosofia hegeliana, 

os indivíduos são primeiramente transformados em “consciência” e o mundo em “objeto”, 

sendo toda a variedade da vida e da história reduzida a uma diferença da relação “da 

consciência” com o “objeto”, em três sentidos cardinais: como relação com a verdade, ou 

relação com a verdade considerada como mero objeto; relação da consciência, avaliada como 

a verdade, com o objeto; a verdadeira relação da consciência com a verdade vista como objeto 

ou sua relação com o objeto considerado como verdade. Marx diz, ainda, que essa relação 
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axiológica entre sujeito e objeto é a primeira manufatura de fantasmas em larga escala, posto 

que não se trata mais, agora, da percepção de objetos, mas da percepção da verdade, visto que 

a própria verdade é uma fantasmagoria. 

 

3.3.2 Bruno Bauer 
 
 

Marx e Engels (2007) dizem que é característico de Bruno Bauer não considerar a 

relação da autoconsciência com a substância como uma “questão controversa no interior da 

especulação hegeliana”, mas como uma questão histórico-mundial e, até mesmo, como uma 

questão absoluta, sendo essa a única forma na qual pode expressar os conflitos do presente, 

pois realmente acredita que o triunfo da autoconsciência sobre a substância exerce uma 

influência essencial, não apenas no equilíbrio europeu, mas em todo o futuro desenvolvimento 

de questões como a disputa pela posse da terra entre os diversos estados, não compreendendo 

em que medida depende a mesma da abolição da estrutura jurídica vigente. 

Bruno Bauer apresenta, em vez de homens reais e suas consciências reais de suas 

relações sociais realmente existentes – que aparentemente os confrontam como algo 

independente – a mera fraseologia abstrata que toma a atividade dessa autoconsciência  

tornada independente e o resumo filosófico de todas as categorias filosóficas ou os nomes 

dessas relações na fraseologia. Junto a todos os ideólogos, erroneamente considera os 

pensamentos, as ideias, a independente expressão intelectual do mundo existente, como a base 

desse mundo. Retira das abstrações o sentido e o conteúdo, podendo executar todo tipo de 

truques, sem saber nada dos homens reais e de suas relações. 

O truque hegeliano da autodiferenciação do homem no pensamento que Bauer 

teimosamente proclama como a única atividade da “personalidade em geral” e a simultânea 

confissão de que a essência da “personalidade” baueriana é o conceito de um conceito, a 

abstração de uma abstração, mágica especulativa que consiste em construir tudo de antemão e 

colocar as coisas mais diversas numa aparente relação causal (MARX, 2007, p. 100-114). 

Esse desprezo pelo mundo sensível é um dos principais contrapontos através do qual Marx 

erige sua concepção materialista. 
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3.3.3 Max Stirner 
 
 

Marx (2007) mostra o modo pelo qual Stirner lança mão de um artifício lógico que 

consiste em “[...] isolar, como o exclusivo e único até ali, um só aspecto de uma  

representação, de um conceito, que possui diversos aspectos precisamente identificados, 

introduzi-lo discretamente no conceito como sua exclusiva determinação e fazer valer esse 

aspecto como algo original ante todos os demais aspectos, atribuindo-lhe um novo nome.” 

Procedimento esse que impossibilita um exame adequado do impulso que o indivíduo recebe 

do mundo, em toda a amplitude e diversificação com que este age sobre ele, e a consequente 

conscientização da contradição em que se está emaranhado, a saber, que somos tão cegamente 

dependentes do mundo quanto o criamos de forma ideologicamente egoísta, motivo pelo qual 

Stirner não conseguiu, ou não quis, desvencilhar-se das justaposições e das oposições 

metafísicas, da idealidade unilateral que elege apenas um termo como o Ser. 

Desse modo, esse filósofo, um dos precursores do existencialismo, apenas tomou o 

sujeito (o egoísta em acordo consigo mesmo) como completamente suposto a si mesmo, de 

modo acrítico, como algo que nem sequer precisa ser pensado nem suposto, pois é, desde o 

início, o seu ponto de partida. Marx chama esse artifício que perpassa todo o pensamento de 

Stirner, elemento constituinte de uma das alavancas principais de uma lógica que ganha 

expressão particularmente numa casuística moral tão autocomplacente quanto sem valor, de 

torpeza da distinção (MARX, 2007, p. 265-264). Esta torpeza da distinção encontra sua 

expressão mais breve e simples na aposição, ou melhor, numa cadeia de aposições que se 

fecha em si mesma por meio de uma representação conclusiva, de modo que se dê um 

afastamento cada vez maior do ponto de partida e uma aproximação também cada vez maior 

do ponto de chegada, quando na verdade nem se partiu, ou seja, é a forma lógica da série 

infinita da matemática, a força propulsora que sustenta a indiferença stirneriana que considera 

tudo como uma e a mesma coisa e deixa de lado todas as diferenças reais, práticas e de 

pensamento. 

Marx aponta que Stirner utiliza, por um lado, a aposição duplamente, de modo 

puramente lógico, na canonização do mundo, e, por outro lado, de modo histórico, nas 

elaborações do contexto e na síntese de diversas épocas, em que cada estágio histórico é 

reduzido a um único termo, de forma que não há progresso histórico e todas as épocas são 

resumidas a uma única categoria abstrata. A principal alavanca dessa escamoteação é a 

associação da cadeia de aposições fechada sobre si mesma à sinonímia, de um lado, para 

converter condições empíricas em condições especulativas e, de outro, para transformar as 
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relações burguesas em relações pessoais, inseparáveis do indivíduo em sua individualidade, 

peculiaridade e unicidade. Assim, basta o conhecimento da expressão positiva para o  

resultado ser obtido na forma negativa (MARX, 2007, p. 266-68). 

Essa é, portanto, a fórmula lógica usada por Stirner para descrever qualquer objeto ou 

relação como estranha ao ‘eu’, para descrever o estranhamento deste, bem como para 

apresentar qualquer objeto ou relação como sendo criado pelo ‘eu’ e pertencente a ele. Toma- 

se a expressão ideológica, especulativa da realidade, abstraída, separada de sua base empírica, 

pela própria realidade e, por consequência, pode-se nutrir a fantasia de estar lidando apenas 

com ideias e representações no interior da consciência, saídas de sua objetividade e 

reintegradas no sujeito, elevadas da substância até a autoconsciência, com obsessões ou ideias 

fixas (as hierarquias no indivíduo singular, o predomínio do pensamento “nele e por sobre 

ele”, o mundo como mundo de suas “fantasias febris”, a “cria de sua própria cabeça” que o 

domina dentro de sua cabeça, sendo o mundo de suas fantasias o progresso que ele realizou), 

sendo que a crença de que ideias autônomas, ideias corporificadas, fantasmas, têm dominado  

o mundo e continuam a dominá-lo é compartilhada por todos os críticos especulativos dos 

tempos modernos (MARX, 2007, p. 160-162; 272-273). 

Marx define a torpeza da distinção como a “negatividade absoluta”, condicionada pela 

confiança cega dos homens em suas ilusões de dominação perante o mundo das coisas e o do 

espírito, que desconsidera a “vida” física e social do indivíduo e abstrai das épocas históricas, 

da nacionalidade, da classe etc., ou exagera e naturaliza a consciência dominante da classe  

que mais dele se aproxima em seu ambiente mais próximo, o que significa o mesmo. Essa é a 

atitude inconsciente e fixa de Stirner de ver espíritos. E, assim como em Platão, o saber se 

torna extensivo e impessoal. Na verdade, o auge da pessoalidade, em Stirner, depois de 

imposta a verdade como fantasmas encarnados nos objetos, advém do anseio incessante, não 

de objetos como verdades fantasmagóricas, mas de outro fantasma, “a verdade” como a 

verdade dessas verdades, “a verdade” que não se pode mais abolir, “eterna” e, finalmente, 

transformada no Sagrado, no Eterno como sujeito. Em resumo, trata-se do processo de 

justificação da autocanonização do ‘eu’ operado por Stirner (MARX, 2007, p. 155-158) 

O intelectual aponta sintomaticamente o fato de justamente o indivíduo, tomado por 

tais disposições, ter agora necessariamente de declarar que quase toda a humanidade é feita de 

verdadeiros tolos, internos de um hospício, obsessivos, de modo que a obsessão ou ideia fixa 

(que submete os homens a si), que se descobre na cabeça dos homens, não é, senão, sua 

própria obsessão, os fantasmas de sua existência transformados em uma “casa de correção 

moral” (MARX, 2007, p. 162-164). O mesmo que ocorreu em relação ao ser desdobrado da 
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filosofia, que se objetivou em duas tendências opostas, que veem, uma na outra, sua própria 

imagem e realizam o que negam. Vimos, na tese de docência de Marx, que isso ocorre pelo 

fato da consciência ser uma projeção de sombra sobre si mesma, realizar-se transformando os 

objetos em veículo material de si mesma, seu espelho, imprimindo-lhe seu selo, como dito 

anteriormente. A saída está justamente na forma subjetiva, numa consciência que não 

reconheça a si mesma como a única realidade, na forma da necessidade cega e do destino. 

O movimento geral dessa atitude encontra-se no pensamento de Hegel e em sua 

influência hegemônica, por exemplo, nas considerações históricas da modernidade, a saber, 

que o espírito é tomado como base e, então, mostrado que a história é o processo do próprio 

espírito”, i. e, reencontra a si mesmo por toda parte e “sua ordem própria” como um processo. 

Marx diz que Sitirner, por meio do espírito, representou a natureza como o abjeto, o finito, o 

transitório, ou seja, representou a si mesmo (MARX, 2007, p. 170). Para realizar sua ideia 

fixa, o segundo começa por inverter a ordem do tempo, transforma o passado na consciência 

ulterior que se teve do mesmo, simplesmente transpondo, em um só pulo, o abismo que separa 

passado e presente. Assim, faz com que o cristianismo seja negado pelos antigos e o ateísmo 

moderno, pelos cristãos primitivos, em vez do contrário (MARX, 2007, p. 140). 

Notamos a que nível Stirner eleva a atitude essencialista quando Marx diz que a arte  

de ver fantasmas, a negatividade absoluta, a torpeza da distinção, é, em suma, autorrenúncia, 

que imputa ao si-mesmo um outro si-mesmo, que só existe em sua representação, o que quer 

dizer que a autorrenúncia a qual se resume tudo significa que a moral “em acordo consigo 

mesma” é o sacrifício das diversas paixões humanas a uma única paixão. “Transforma no 

mandamento moral da utilização a utilização real constatada por ele”, construindo, assim, uma 

penitente pregação moral (MARX, 2007, p. 243-244). 

Marx diz, sobretudo, que Stirner é o cristão consumado, pois não só nega a carne, com 

seus prazeres e anseios, como também nega o espírito, crucifica o “camarada inteiro”. Encara 

não só nossa carne e nossos anseios como algo estranho a nós, como também aceita de olhos 

fechados essa dialética cristã e passa a aplicá-la ao nosso espírito. Na sua concepção, Stirner 

vai além do cristianismo na tentativa de nos livrar de nossos anseios, de nossa carne, e quer 

livrar-se também de nosso espírito. A aniquilação da alteridade assume as proporções 

máximas. Portanto, Max Stirner fica numa espécie de suspensão entre a carne (seus prazeres e 

anseios) e as ideias (o espírito), pois nega ambos. O que o cristão faz numa direção, faz em 

ambas as direções (MARX, 2007, p. 249). 

O   egoísmo   em   acordo   consigo   mesmo   quer   transformar   cada   homem   mais 

propriamente em um “Estado policial secreto”. A “reflexão” para a qual toda manifestação de 
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vida é um caso de polícia. É nesse conflito interno do homem entre “impulso natural” e 

“reflexão” que consiste o egoísta em acordo consigo mesmo (MARX, 2007, p.  255). O 

espírito adulto de Stirner é a unidade negativa da oposição entre “o egoísta na acepção 

comum”, preso no mundo das coisas, e o egoísta abnegado, preso no mundo do pensamento, 

apresentado como algo completamente novo, alvo da história até aqui, isto é, o verdadeiro 

egoísta. Os abnegados são a forma prática dos homens cultos, que se ocupam com a ideia  

pura, os possuídos por excelência pelo sagrado, homens que têm apenas uma paixão 

dominante, obsessivos, viciados na busca pelo prazer puro, ideal, e na negação dos prazeres 

reais de todo tipo. 

Por fim, Marx (2007, p. 289) aponta para a proeza de convencer o Outro do que ele é 

ou deixa de ser, que já remonta a Helvetius e Bentham. Stirner instaurou a fanfaronice como a 

forma cômoda da afirmação do ‘eu’ diante do estranho, do sagrado, do mundo, da afirmação 

“do homem”, algo que, por fim, transformou-se em simples prática dentro da teoria, ou 

melhor, em simples dissimulação narcísica. 

 
 

3.3.4 O verdadeiro socialismo 
 

 
No socialismo alemão, autodenominado verdadeiro por seus representantes, 

encontramos o mesmo artifício, a mesma formula lógica que provém da economia política, 

terreno no interior do qual se encontra a filosofia hegeliana, que abstraí as ideias do  

socialismo francês e inglês de seus movimentos reais e as considera apenas enquanto 

representações puras, morais, científicas. A casa de correção moral de Stirner aparece aqui 

como o projeto de tornar os homens verdadeiramente científicos. Sua concepção cientifica do 

homem, no entanto, é puramente abstrata e passiva diante da vida. Homens inertes diante do 

suposto asselvajamento mecânico da sociedade por si mesma. 

Marx (2007, p. 450) critica o socialismo alemão por partir de uma confiança no cerne 

moral natural do homem (só o natural é verdadeiro e o verdadeiro é moral), o que não explica 

nada, devido a falta de critério para determinar o que é natural. Nessa passagem, posiciona-se 

contra a pretensão dos socialismos verdadeiros de terem chegado à ciência verdadeira quando 

não fizeram mais que sua autojustificação ideológica às custas de se separarem do movimento 

do real, da vida genérica do homem. De outro modo, encontramos a mesma fé filosófica no 

poder que os conceitos têm de criar e destruir o mundo, pois conseguem, inclusive, imaginar 
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que um indivíduo qualquer tenha aniquilado “a cisão da vida” mediante alguma “aniquilação” 

de conceitos. 

Vemos nitidamente que o método científico moderno é o mesmo que o da 

representação religiosa e filosófica quando Marx diz que, com a ajuda da ideologia alemã, 

principalmente das hegelianas e feuerbachianas, os socialistas verdadeiros separam a 

consciência de determinadas esferas de vida historicamente condicionadas dessas mesmas 

esferas de vida e a medem por sua própria consciência, considerada verdadeira e absoluta, 

autônoma e impessoal, deslocando-se do chão histórico real para o chão da ideologia e, agora, 

que não conhecem o contexto real, constroem facilmente um contexto fantasioso com ajuda  

do “absoluto” ou de algum outro método ideológico. 

Nesse momento, reencontramos o ódio em relação ao sensível, ao Outro, que Marx 

combate justamente resgatando o caráter ativo dos objetos, como nos manuscritos de 1844. 

Apesar desse sentimento contra a “dependência das coisas fora dele”, o socialista verdadeiro 

precisa conceder que precisa delas, “já que os produtos”, isto é, essas coisas “são 

indispensáveis para a verdadeira vida” e “para a atividade”. Em vez de demonstrar essa 

peculiaridade na atividade e na fruição das pessoas que o cercam, o que logo o levaria a 

descobrir em que medida os produtos situados fora de nós igualmente possuem voz ativa, faz 

ambos “coincidir na peculiaridade do Homem” (MARX, 2007, p. 447-448). 

O socialista verdadeiro mistifica a natureza ao identificá-la com a consciência que se 

faz dela e, a partir daí, faz o mesmo com a consciência humana, transformando-a em 

“espelho” da natureza previamente mistificada. Segundo afirma o filósofo alemão, 

naturalmente, a manifestação da consciência impingiu à natureza a expressão ideal de um 

desejo piedoso e a transformou apenas no espelho em que a natureza contempla a si mesma 

(MARX, 2007, p. 455). Porém, a mistificação consiste na confusão entre a autoconsciência do 

homem e a autoconsciência da natureza, procedimento no qual o homem naturalmente não 

encontra na natureza nada além daquilo que ele próprio nela colocou como imagem, como 

concreto-de-pensamento, concreto-espiritual, a partir da representação e da observação 

imediata (MARX, 2007, p. 456). 

O socialista verdadeiro, além disso, exige uma organização da natureza e da sociedade 

em conformidade com o livre desenvolvimento de sua “peculiaridade” individual (MARX, 

2007, p. 459), esquecendo-se que, em todas as épocas, tanto a “natureza interior” dos homens 

quanto sua “consciência” dela, isto é, sua “razão”, foram um produto histórico, e que, embora 

sua sociedade, como diz, se baseasse “na coerção externa”, sua “natureza interior” 

correspondia a essa mesma “coerção externa” (MARX, 2007, p. 462). Portanto, depois que se 
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mistificou desse modo a luta do homem contra a natureza, mistifica-se a atividade consciente 

deste em relação a essa, concebendo-a como fenômeno da mera abstração das lutas reais. Por 

fim, insere o conceito de “trabalho” como resultado dessa mistificação, construído a partir da 

concepção pura e abstrata do homem e da natureza, e, em consequência, definido de uma 

maneira que tanto se aplica quanto não se aplica a todos os estágios do desenvolvimento do 

trabalho (MARX, 2007, p. 464). Por não saber nada das condições reais de produção e 

consumo, não lhe resta outro refúgio a não ser o derradeiro esconderijo de um socialista 

verdadeiro, a essência do homem. 

 

3.3.5 Proudhon 
 
 

Marx (2004a, p. 27) critica Proudhon porque, ao explicar a transformação do valor   de 

uso em valor de troca, reduz a história da troca
49

, através de um contratualismo racionalista e 

descritivo idêntico ao método histórico da economia política que condenava. Assim, surge a 

transformação do valor de uso em valor de troca, descrita como a “[...] geração da ideia de 

valor”, em que ‘um homem’ vai ‘propor a outros homens, seus colaboradores em funções 

diversas’, de estabelecer a troca e de fazer uma distinção entre o valor usual e o valor 

trocável”. Desse modo, vemos claramente a estrutura fetichista do método de Proudhon, 

apenas afirma sua objetividade fantasmática, suas fantasias, seus desejos, em detrimento do 

movimento real da história. A fixidez da consciência se mostra de modo evidente, só se 

consegue ver o que se quer. Não há abertura, não há clinâmen, de modo que a fantasmagoria é 

apresentada como verdade científica pura. 

A destituição do objeto em nome das hipóteses primeiras, que também são as últimas, 

chega ao ápice quando Proudhon, após ter apresentado a abundância como valor útil e a 

raridade como valor trocável, identificou esse valor trocável ao “valor de opinião”, 

sustentando que a antítese dessas duas potências estranhas e isoladas se daria mediante o 

arbítrio. Nesse instante, operam-se as qualidades puramente metafísicas como comprador 

 
 

49 
Marx diz que a troca possui sua própria história, marcada por três grandes fases: na primeira, os homens 

trocavam apenas o supérfluo, o excedente da produção sobre o consumo. Posteriormente, todos os produtos, toda 
a existência industrial, toda a produção, passou a depender do comércio, de modo que o valor de troca foi  
elevado à segunda potência. Finalmente, o valor venal é elevado à terceira potência, advindo um tempo em que 
“[...] tudo aquilo que os homens tinham considerado como inalienável tornou-se objeto de troca, de tráfico e 
podia alienar-se. É o tempo no qual as próprias coisas que até então eram comunicadas, mas não trocadas, dadas, 
mas jamais vendidas, adquiridas, mas jamais compradas - virtude, amor, opinião, ciência, consciência, etc. – 
onde tudo enfim passou ao comércio” (MARX, 2004a, p. 28). Diante de todo esse desenvolvimento genealógico, 
Proudhon apenas tem a dizer que, se uma pessoa propusesse aos demais que as coisas se dessem assim e não de 
outro modo, reduziria a história à sua opinião sobre a mesma. 
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livre, produtor livre, livre arbítrio, e as formas cerimoniais apenas repousam numa abstração 

fútil. Concebe o sistema inteiro das necessidades como fundado sobre a opinião e não sobre 

toda a organização da produção, sendo que o comércio do universo rola quase inteiramente 

sobre as necessidades não do consumo individual, mas da produção (MARX, 2004a, p. 34; 

36). 

Assim, a dialética de Proudhon consiste em substituir o valor útil e o valor trocável, a 

oferta e a procura, por noções abstratas e contraditórias brotadas do livre-arbítrio. É 

importante ressaltar que Marx (2004a, p. 37-38) critica não o fato de os homens se lançarem 

em abstrações, mas das pessoas se refugiarem nas abstrações puras, destacadas da realidade e 

representadas como sendo a única realidade, o único Ser. Do mesmo modo acontece com 

aqueles que não usam abstrações, não conseguem acompanhar o movimento do real, pois o 

mesmo é quem produz as abstrações. 

 

3.3.6 A crítica ao método metafísico da economia política 
 
 

Na “Miséria da filosofia”, Marx (2004a) identifica a atitude essencialista da economia 

política através de sete observações, por meio das quais critica o método metafísico da 

economia política, remetendo-nos fortemente à sua tese de docência, sinal de que, no 

momento em que faz suas primeiras elaborações propriamente científicas, vemos toda a 

importância das bases ontológicas desenvolvidas a partir de Epicuro e percebemos, com 

clareza, o que esse filósofo pretende ou não fazer ao pensar o mundo e se relacionar com esse. 

Em primeiro lugar, cabe ao sujeito que explica não exprimir as relações da produção burguesa 

como categorias fixas, imutáveis e eternas; explicar como essa se produz nas relações dadas, 

mas não elucidar o movimento histórico que produz tais relações, das quais as categorias são 

apenas a expressão teórica. Além disso, é necessário ver nessas categorias nada mais que 

ideias espontâneas e independentes das relações reais, transformadas em tabus, 

originadas no movimento da razão pura, eterna e impessoal, que, por não ter fora de si nem 

terreno sob o qual possa pousar, nem objeto contra o qual possa se opor e nem sujeito com o 

qual possa se compor. Ademais, é preciso reduzir toda a coisa a uma categoria lógica e todo o 

movimento à fórmula puramente lógica do movimento (tese, antítese e síntese; afirmação, 

negação e negação da negação). 

De acordo com Marx (2004a, p. 120-122), a dificuldade dos lógicos e metafísicos, 

devido a crença de que o mundo se constrói pelo movimento do pensamento puro e sua 

consequente negação do movimento histórico, da vida, é justamente explicar como esta razão 
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impessoal se afirma, coloca-se como tese, como categoria determinada. Em segundo lugar, 

objeta enxergar nas relações reais, insistentemente e contra toda e qualquer evidência, apenas 

a encarnação dos  princípios,  das  categorias que  dormitavam  no seio  da razão impessoal da 

humanidade, mistificando-se de um só  golpe  as  relações  reais  e  a razão impessoal.
50   

Para 

Marx (2004a, p. 125), “[...] existe um movimento contínuo de acréscimo nas forças 
produtivas, de destruição nas relações sociais, de formação de ideias; apenas é imutável a 

abstração do movimento - mors immortalis”. Aqui observamos toda a influência do modo 
como Epicuro objetiva a contradição entre essência e existência. 

Em terceiro, as relações de produção de qualquer sociedade formam um todo, apesar 

de o método econômico-metafísico considerar as relações econômicas como sendo fases 

sociais que se engendram uma a outra e resultam uma da outra como a antítese da tese, 

realizando na sua sucessão lógica a razão impessoal da humanidade. Ao abordar o exame de 

uma única das fases, tal método, aqui criticado na pessoa de Proudhon, nada dela pode 

explicar sem recorrer a todas as outras relações da sociedade que, entretanto, ainda não foram 

geradas pelo movimento dialético. Apenas por intermédio da razão pura passa-se à parturição 

das outras fases, tratadas como se fossem crianças recém-nascidas, mas que são da mesma 

idade que a primeira. “Como, com efeito, apenas a fórmula lógica do movimento, da  

sucessão, do tempo, poderia explicar o corpo da sociedade, no qual todas as relações 

coexistem simultaneamente e suportam-se umas às outras?” (MARX, 2004a, p. 125-126). 

Em quarto lugar, “[...] o que constitui o movimento dialético é a coexistência dos dois 

lados contraditórios, sua luta e sua fusão em uma categoria nova. Ao se colocar o problema e 

se eliminar o seu lado mau, corta-se pura e simplesmente o movimento dialético” (MARX, 

2004a, p. 128). E em quinto, 

 

Certamente, a partir do momento no qual o procedimento do movimento dialético se 
reduz ao simples procedimento de opor o bom ao mau, ao procedimento de se 
colocar os problemas de modo a tender a eliminar o mau e de dar uma categoria 
como antídoto da outra, as categorias não têm mais espontaneidade; a ideia ‘não 
mais funciona’; ela não tem mais vida em si. Ela não mais se põe nem se decompõe 
em categorias. A sucessão das categorias torna-se então uma espécie de andaime. A 
dialética não mais é o movimento da razão absoluta. Não há mais dialética, há no 
máximo a moral toda pura. (MARX, 2004a, p. 129). 

 
 

Nesse sentido, 
 
 
 
 

50 
O que significa, segundo a hipótese exposta aqui, o esquematismo, para usar uma expressão kantiana, do 

autorreconhecimento. 
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Quando a seguir, e para salvar tanto os princípios quanto a história, perguntamos 
porque tal princípio manifestou-se no século XI ou no século XVIII e não em 
nenhum outro, somos forçados a examinar minuciosamente quais eram os homens 
do século XI e quais os do XVIII; quais eram suas necessidades respectivas, suas 
forças produtivas, seu modo de produção, as matérias-primas de  sua  produção, 
enfim quais eram as relações de homem para homem que resultavam de todas estas 
condições de existência. Aprofundar todas estas questões não seria fazer a história 
real, profana, dos homens em cada século? Não seria representar estes homens ao 
mesmo tempo como autores e atores de seu próprio drama? Mas no momento em 
que representamos os homens como autores e atores de sua própria história  
teríamos, por um desvio, chegado ao verdadeiro ponto de partida, posto que  
teríamos abandonado os princípios eternos dos quais antes falávamos. (MARX, 
2004a, p. 131). 

 
 

Em sexto lugar, dentre as observações, todas estas eternidades imutáveis e imóveis 

(leis imutáveis, princípios eternos, categorias ideais) excluem a história, deixando em seu  

lugar no máximo uma história na ideia, que anula tanto a sombra do movimento quanto o 

movimento das sombras (MARX, 2004a, p. 131). Proudhon (e o método econômico- 

metafísico) considera que: 

 

[...] o bom lado de uma relação econômica é aquele que afirma a igualdade. Toda 
nova categoria é uma hipótese de gênio social para eliminar a desigualdade 
engendrada pela hipótese precedente. Em resumo, a igualdade é a intenção 
primitiva, a tendência mística, a meta providencial que o gênio social 
constantemente tem sob os olhos ao revirar no círculo das contradições econômicas. 
(MARX, 2004a, p. 136). 

 

Sendo assim, conforme afirma Marx (2004a, p. 137): 
 
 

Certamente a tendência à igualdade pertence ao nosso século. Dizer agora que todos 
os séculos anteriores, com necessidades, meios de produção etc. completamente 
diferentes, trabalharam providencialmente para a realização da igualdade é, antes de 
mais nada, substituir os homens e os meios dos séculos anteriores pelos meios e 
pelos homens de nosso século e menoscabar o movimento histórico através do qual 
as sucessivas gerações transformaram os resultados adquiridos pelas gerações que as 
precederam. 

 
 

Em sétimo e último lugar, concluímos que para os economistas “[...] as instituições do 

feudalismo são instituições artificiais, as da burguesia são instituições naturais. Eles 

assemelham-se neste ponto aos teólogos que igualmente estabelecem dois tipos de religião. 

Toda a religião que não seja a sua é uma invenção dos homens, ao passo que a sua própria 

religião é a emanação de Deus, sua revelação verdadeira (MARX, 2004a, p. 138). 
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3. 4 NATURALISMO ACABADO OU HUMANISMO E MATERIALISMO HISTÓRICO 
DIALÉTICO 

 

Nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, na esteira da construção de uma 

ciência natural da consciência de si, na trilha de Epicuro, Marx (1978) explica que o fato de 

cada uma das forças essenciais humanas terem a propriedade de ser abstratamente concebida e 

gerada mediante a abstração (propriedade do si-mesmo) significa que a autoconsciência é 

muito mais uma qualidade da natureza humana e não a natureza humana é uma qualidade da 

autoconsciência. Deste modo, o homem é imediatamente um ser natural, vivo e ativo,  

dotado de forças naturais, de forças vitais que existem nele como disposição e capacidades, 

como instintos e enquanto tal, um ser que padece, condicionado e limitado, tal qual o animal 

e a planta, posto que os objetos essenciais de seu carecimento, imprescindíveis para a 

efetuação e confirmação de suas forças essenciais, existem exteriormente, como objetos 

independentes dele. 

Isso significa que o homem só pode exteriorizar sua vida em objetos reais, sensíveis, 

de modo que sua autoalienação é a exteriorização de um mundo real, exterior e objetivo, que 

não pertence ao seu ser e que ele não domina, assim como “[...] uma autoconsciência, por 

meio de sua alienação, possa pôr apenas a coisidade, isto é, apenas uma coisa abstrata, uma 

coisa da abstração e não uma coisa efetiva” (MARX, 1978, p. 39-40). O pôr não é o simples 

sujeito em seu livre arbítrio, mas a subjetividade de forças essenciais objetivas, cuja ação, por 

isso, deve ser também objetiva. Portanto, no ato de por, de se afirmar, de se criar, tanto física  

e pratica quanto espiritual e teoricamente, o produto objetivo do homem apenas confirma sua 

atividade objetiva como de um ser natural objetivo. 

Tal atividade objetiva se desdobra em três aspectos fundamentais para a compreenção 

do conceito de fetichismo no pensamento de Marx. Primeiramente, a consciência pretende ser 

imediatamente o outro de si mesmo, ter sensibilidade, efetividade, vida, de modo que se 

escandaliza não com a objetividade alienada, mas sim com a objetividade enquanto tal (o 

pensamento que se ultrapassa no pensamento - Feuerbach); segundo, “[...] o homem 

autoconsciente, na medida em que reconheceu e superou como auto-alienação o modo de 

existência espiritual geral de seu mundo, confirma-o, no entanto, novamente nesta figura 

alienada e a apresenta como seu verdadeiro modo de existência, restaura-a, pretende estar 

junto a si em seu ser-outro enquanto tal”. A filogênese repete a ontogênese, duplamente (o 

pôr, o negar e o restaurar concebido do modo mais geral, pois a razão está junto a si na 

desrazão enquanto desrazão). A exteriorização da essência humana, é simultaneamente um 
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processo de objetivação e desobjetivação, de efetivação e desefetivação, um perder-se que 

também é ganhar-se a si mesmo, posto que o trabalho é o “ato autogerador do homem”, o 

relacionar-se consigo mesmo como um ser estranho, e seu manifestar-se como um ser 

estranho, como “consciência genérica” e “vida genérica em vir-a-ser”; terceiro, o sujeito, 

“Os conceitos determinados, as formas fixas e universais do pensamento são, na sua 

autonomia frente à natureza e ao espírito, um resultado necessário da alienação geral do ser 

humano, e portanto também do pensar humano, momentos do processo de vida genérica do 

homem”. Marx diz, então, que a lógica toda é, pois, a prova de que o pensar abstrato, a ideia 

absoluta, não é nada por si, que unicamente a natureza é algo, isto é, o pensamento abstrato 

só é algo na medida em que é natureza, em que é expressão fantasmagórica ativa de forças 

objetivas, ela mesma, portanto, força objetiva. A autonomização do pensamento, bem como  

de todos os seus objetos e de si mesmo, frente ao indivíduo, é a prova do pensamento abstrato 

como coisa imediatamente sensível (MARX, 1978, p. 42-46). 

Eis, portanto, a natureza, a forma subjetiva, o caráter, o suporte espiritual da cisão 

metafísica da vida em dois mundos, agora pensada como emanando da própria realidade 

social e econômica. A consciência, o mundo espiritual, é inseparável do desenvolvimento das 

formas materiais, é o complexo de tais formas enquanto eterna luta e unidade dos contrários. 

A consciência se desenvolve na divisão do trabalho, de modo que a própria fantasia faz parte 

do que Marx chamará de tempo socialmente necessário à produção. A objetividade da 

contradição entre essência, sendo essa um fenômeno sensível e contraditório, e o fenômeno 

sensível, ele mesmo abstrato, algo de imediata e abstratamente singular, é o reconhecimento 

do caráter duplo da própria existência. Desse modo, está em jogo o não esquecimento do fato 

de que o estranhamento também é reconhecimento, ou seja, o esquecimento do sujeito 

empírico, do Outro, em nome da absolutização do orgulho, carrega em si a abertura que leva 

ao confronto com o mundo, o clinamen: 

 

Se as sensações, paixões, etc. do homem não são apenas determinações 
antropológicas em sentido estrito, mas sim na verdade afirmações ontológicas do ser 
(natureza) e se só se afirmam realmente pelo fato de que seu objeto é sensível para 
elas, então é claro: 1º) que o modo de sua afirmação não é em absoluto um e o 
mesmo, mas que, muito mais o modo diverso da afirmação constitui a peculiaridade 
de seu modo de existência, de sua vida; o modo pelo qual o objeto é para elas, é o 
modo peculiar de seu gozo; 2º) ali onde a afirmação sensível é superação direta do 
objeto em sua forma independente (comer, beber, elaborar o objeto, etc.), é esta a 
afirmação do objeto; 3º) enquanto o homem é humano, enquanto é humana sua 
sensação, etc., a afirmação do objeto por outro e, da mesma forma, seu próprio gozo; 
4º) só por meio da indústria desenvolvida, isto é, pela mediação da propriedade 
privada, constitui-se a essência ontológica da paixão humana, tanto em sua 
totalidade como em sua humanidade; a própria ciência do homem é, pois,  um 
produto da auto-afirmação valente do homem; 5º) o sentido da propriedade privada - 
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desembaraçada da sua alienação - é o modo de existência dos objetos essenciais 
para o homem, tanto como objeto do gozo, quanto como objeto da atividade. 
(MARX, 1978, p. 28). 

 
 

É exatamente essa a caracterização que Marx dá ao fetichismo e ao estranhamento 

presentes na exteriorização, que é interiorização do homem. Nas considerações acerca da 

controvérsia da economia política a respeito da teoria da população, em que enfatiza a 

tendência onírica em relação à paradisíaca situação primitiva, lê-se: 

 
[...] no fetichismo51 

por exemplo, vê-se até que ponto a solução dos  enigmas 
teóricos é uma tarefa da prática, uma tarefa cuja mediação é a prática, até que ponto 
a verdadeira prática é a condição de uma teoria positiva efetiva. A consciência 
sensível do fetichista é diferente da do grego porque seu modo de existência sensível 
também é diferente. A inimizade abstrata entre sensibilidade e espírito é necessária, 
enquanto o sentido humano para a natureza, o sentido humano da natureza e, 
portanto, também o sentido natural do homem, não for produzido pelo próprio 
trabalho do homem. (MARX, 1978, p. 20-21). 

 
51 

No tópico propriedade privada e trabalho, Marx (1978) diz que a economia política que reconheceu o trabalho 
como seu princípio, não mais reconhecendo a propriedade privada como um estado exterior ao homem, deve ser 
considerada um produto da energia real e do movimento da propriedade privada e da indústria moderna, 
produto do movimento autônomo das atividades produtivas e das relações sociais que lhes são inerentes que se 
tornou para si na consciência. Para esse filósofo, tal feito constituiu um avanço em relação aos sistemas 
monetários e mercantilistas, posto que, apesar de a essência subjetiva da propriedade privada (e, portanto, da 
indústria) ser o trabalho, tais sistemas consideram-na apenas um estado, uma objetividade exterior e privada  
de pensamento. No entanto, afirma que, apesar de a economia política ter incorporado a propriedade privada ao 
próprio homem e ter reconhecido o homem como sua essência, superando a riqueza que se encontra fora do 
homem, e é independente dele, esta o faz colocando o homem sob a determinação da propriedade privada, de 
modo cada vez mais cínico e despreocupado, alienando cada vez mais o homem. O movimento autônomo e a 
energia real da propriedade privada e da indústria, tornado para si na consciência na forma da economia política, 
é apenas a forma ideal daquelas, a propriedade privada e a indústria que refletem sobre si enclausuradas em si 
mesmas, de modo apenas substancial. Tanto que “[...] essa economia política desenvolve uma energia 
cosmopolita geral, que derruba todas as barreiras e todos os laços, para se colocar como a única política, a única 
generalidade, a única barreira, o único laço” (MARX, 1978, p. 4). Posteriormente, traça um paralelo entre o 
desenvolvimento análogo da essência objetiva e da essência subjetiva, sendo que, como aquela vai da 
propriedade fundiária e da atividade agrícola à propriedade privada acabada e ao sistema fabril, esta vai de um 
trabalho particular para o trabalho em geral enquanto princípio. Marx (1978) fala também da fisiocracia de 
Quesnay, primeiro passo na afirmação do trabalho como essência, “Mas, ao reduzir o fetichismo da antiga  
riqueza exterior, que existia apenas como objeto, a um elemento natural muito simples, e ao reconhecimento de 
sua essência, ainda que parcialmente em sua existência subjetiva particular, está já iniciado o passo seguinte de 
reconhecer a essência geral da riqueza e elevar por isso a princípio o trabalho em sua forma mais absoluta, isto 
é, abstrata” (Ibidem, p. 5). Portanto, assim como o movimento autônomo da essência objetiva eleva a 
propriedade privada a sua forma mais geral, qual seja, um poder histórico mundial, seu produto, o movimento 
tornado para si na consciência, de uma objetividade exterior e privada de pensamento, passa a uma essência 
subjetiva particular e, por fim, à essência subjetiva abstrata (o trabalho humano como princípio de toda a 
indústria, ou seja, de todo o conjunto de atividades produtivas do homem). Sendo assim, o fetichismo em Marx 
não é simplesmente uma incapacidade de abstração, a falta da categoria da universalidade e um saber projetivo, 
características do saber primitivo. Significa manter o Outro, a existência sensível, o sujeito empírico, como algo 
privado de pensamento, meramente exterior, de modo que, quanto mais universal e abstrato é o pensamento,  
mais universal e abstrato é o seu caráter projetivo. No pensamento científico mais avançado da época reina o 
cinismo completo e a indiferença em relação ao que não seja alcançável pelo que foi projetado, assim como em 
Platão o saber torna-se completamente impessoal, indiferente ao suporte espiritual. Marx volta o conceito de 
fetichismo contra seus criadores, revelando como a ciência ilustrada do Ocidente esclarecido era fetichista. É 
esse o movimento fundamental e que consideramos o mais importante na conceituação do fetichismo de Marx, a 
forma subjetiva esquecida pela cultura ocidental de modo geral. 



108 
 

 
 
 
 
 

Marx considera o fetichismo como o fio condutor que permite o fluxo dos instintos, 

das capacidades, das vontades, das forças essenciais humanas para a matéria humanizada, 

assim como o fio de cobre permite o deslocamento dos elétrons. Do mesmo modo, a 

metafísica e a mitologia são linhas condutoras que permitem engendrar um mundo de 

pensamento, como a necessidade prática do espírito enquanto existência imediatamente 

sensível; e produzir, através da atividade sensível, da atividade vital consciente, da qual o 

trabalho assalariado é apenas uma determinação histórica, um mundo humano objetivo, o 

sentido humano para a natureza e da natureza. 

O sintoma mais evidente de que a conceituação de fetichismo é imbricada na 

problemática filosófica contida na tese de docência do filósofo está no fato de considerar que  

a superação da alienação parte da forma da alienação que constitui a potência dominante, seja 

a autoconsciência geral, seja a igualdade, ou a necessidade prática, material, como única 

medida. Decorre daí que a produção do sentido humano para a natureza, o sentido humano da 

natureza e, portanto, também o sentido natural do homem pelo próprio trabalho deste se dará 

por meio da realização da alienação, do desenvolvimento do processo de troca, ou seja, pela 

realização do mais tarde denominará de fetichismo da mercadoria. 

Vislumbramos os jardins epicuristas quando Marx diz que esse engendrar prático de 

um mundo objetivo, a alienação da vida humana, não se desfaz pelo simples fato de o homem 

se conscientizar da mesma, de modo que, para superar um pensamento (o pensamento da 

propriedade privada), basta um movimento de pensamento (o comunismo pensado), mas, para 

superar a alienação efetiva (a propriedade privada efetiva), é necessária uma ação (comunista) 

efetiva. Em outras palavras, por mais que conheçamos em pensamento o movimento histórico 

que supera a si mesmo, não podemos abolir o longo, duro e extenso caminho que esse tem que 

percorrer na realidade em sua transformação. 

No entanto, o filósofo comunista considera um progresso verdadeiro e efetivo 

justamente o fato de que o homem tenha tomado de antemão consciência tanto da limitação 

como da finalidade do movimento histórico que o ultrapassa. Aqui imperam o acaso e a 

liberdade, um princípio não unitário de determinação, um movimento que ocorre sem causa 

nem lugar certos, no menor espaço possível. Por isso, o comunismo não é tratado como algo 

predeterminado, uma etapa dialética da realidade, mas como o próprio processo de 

determinação indeterminado. É apenas o movimento total de determinação indeterminada, 

como se desenvolve a partir da hierarquização das forças essenciais na sociedade moderna. E 

não a finalidade da história. Neste momento, revela-se também todo o poder dos olhos de 
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águia do pensamento, que, mais que a verdade, busca a orientação e a satisfação do sujeito  

que age conscientemente, de modo que o problema não é a força da fantasmagoria, mas achar 

que, apenas por se ter pensado no comunismo, chegou-se ao mesmo, pulando-se o longo 

processo de exteriorização-interiorização necessário na construção de uma natureza 

humanizada, de uma nova hierarquização das forças essenciais, uma nova qualidade na 

produção. Assim, é preciso que as ideias se tornem força material, adquiram validade social e 

organizem a vida, num longo processo de declinação. 

De todo modo, a possibilidade abstrata inscreve nos limites e finalidades do 

movimento histórico um horizonte aberto, podendo alterar seu curso mediante a mudança na 

qualidade da exteriorização, da objetivação do homem e, por conseguinte, do mundo humano 

objetivado, da natureza humana, de modo que as nossas imagens, nossas representações, 

nossas teorias, são expressões dos movimentos da vida sensível e sua resolução se dá 

mediante seu confronto com o mundo, que, além de revelar a teoria como fantasmagoria, 

altera o engendrar prático de um mundo humano, condição de uma teoria efetiva. Como  

vimos na tese de docência de Marx, a forma como se manifesta o engendrar desse mundo 

prático, visível nos momentos fronteiriços, nas crises, pode assumir formas múltiplas, seja o 

acaso e a liberdade ou a necessidade e o destino. No fundo, trata-se de uma forma de relação 

com a alteridade, com o Outro. 

A  importância  dessa  ultrapassagem,  desse  clinâmen
52   

é  tamanha  que  a inimizade 

abstrata entre sensibilidade e espírito, base do fetichismo, é necessária até que o homem 

complete sua objetivação, construa um mundo realmente humano, vivo, orgânico, integrado a 

si como seu próprio corpo e espírito, sentido natural do homem, o sentido humano para 

natureza e da natureza. Somente a construção de um mundo material, que reflita um espírito 

que fortaleça as forças essenciais humanas, a ponto de querer a vida e não livrar-se dela, pode 

52 
Nessa passagem sobre o fetichismo, Marx (1978) retoma sua concepção, a partir de Epicuro, da consciência 

como método produtor de fantasmagorias ativas, de modo que a consciência sensível corresponde a um tipo de 
existência sensível. Este é um bom ponto para pensarmos uma diferenciação entre o fetiche – método de 
produção da vida genérica do homem, através do qual o mesmo projeta-se, de modo global, nos objetos, 
humanizando o mundo natural – e o fetichismo, tal como foi caracterizado pelos europeus em relação aos 
africanos. A própria imagem de um povo infantil revela a fantasia com a paradisíaca situação primitiva que se 
reflete, inclusive, nas formas da economia política, ciência esclarecida e universal, ao estabelecer a unidade do 
trabalho e do capital. Quando este teórico fala do fetichismo e do fetichista, está falando especificamente da 
sociedade burguesa moderna. Por isso nossa hipótese é a de que Marx via a criação do fetichismo como  
expressão do próprio corpo europeu (nada mais em acordo com seu método materialista), que, ao visar explicar e 
compreender uma relação social com um Outro, espelhou-se no mesmo, projetou-se sobre suas próprias sombras. 
Nesse sentido, a teoria da religião primitiva descreve a própria existência mitológica do mundo esclarecido.  
Marx identifica esse procedimento de reconhecimento já na Antiguidade, a partir de sua tese de docência, e 
mostra como ele perpassa a história até nossos dias, mantendo-se, do ponto de vista não só das determinações 
metafísicas, mas também do suporte espiritual, hegemônico. É por isso que no fetichismo “[...] vê-se até que 
ponto a solução dos enigmas teóricos é uma tarefa da prática, uma tarefa cuja mediação é a prática, até que ponto 
a verdadeira prática é a condição de uma teoria positiva efetiva” (MARX, 1978, p.15). 
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acabar com a inimizade entre sensibilidade e espírito, de modo que, quanto mais forças 

essenciais um corpo possui, quanto mais estão fortalecidas e desenvolvidas no mesmo, mais é 

capaz de suportar a alteridade, inserir-se na morte imortal, e quanto mais enfraquecidas tais 

forças essenciais, mais a alteridade se torna um veneno, uma ameaça mortal diante da qual é 

necessário se refugiar em clausuras espirituais que não fazem brotar sequer um pé de 

margarida. 

Assim sendo, a relação dos homens com seus objetos é concebida de modo tão íntimo 

e profundo por Marx, que cada objeto é também para o homem uma representação simbólica, 

no caso da mercadoria, representações simbólicas da propriedade privada, relacionadas com a 

especulação sobre o refinamento das necessidades e sua crueza artificialmente produzida, o 

gozo como autoaturdimento. Em determinado momento, diz que a diminuição dos juros é um 

sintoma do término da dominação do capital, bem como da aceleração do término da 

alienação, o único modo existente que comprova seu contrário, tamanha a força com que o 

espírito quer ser natureza sensível. Nesse sentido, a própria indústria é concebida como o 

espírito corporificado, visto que: 

 

[...] a história da indústria e o modo de existência tornado objetivo da indústria são 
o livro aberto das forças humanas essenciais, a psicologia humana sensorialmente 
presente, que não havia sido concebida até agora em sua conexão com a essência do 
homem, mas apenas em uma relação externa de utilidade, porque, movendo-se no 
interior da alienação - só se podia conceber como efetividade das forças humanas 
essenciais e como ação humana genérica a existência geral do homem, a religião 
ou a história em sua essência geral e abstrata, como política, arte, literatura, etc. Na 
‘indústria material costumeira’ (conjunto de toda a atividade produtiva humana 
alienada de si mesma) temos perante nós, sob a forma de objetos sensíveis, 
estranhos e úteis, sob a forma da alienação, as forças essenciais objetivadas o 
homem. Uma psicologia para a qual permanece fechado este livro, isto é, justamente 
a parte mais sensorialmente atual e acessível da história, não pode tornar-se uma 
ciência efetiva, provida de conteúdo e real. O que se pode pensar de uma ciência  
que orgulhosamente faz abstração desta grande parte do trabalho humano e que não 
se sente incompleta, enquanto a tão propagada riqueza do atuar humano não lhe diz 
outra coisa que não seja o que se pode, talvez, dizer em uma só palavra: 
carecimento, vulgar carecimento? (MARX, 1978, p. 13). 

 
 

Na tentativa de compreender o carecimento em toda a sua importância, Marx diz que  

as Ciências Naturais desenvolveram uma enorme atividade e se apropriaram de um material 

que aumenta sem cessar, enquanto a filosofia permaneceu tão estranha para as Ciências 

Naturais, como essas para a filosofia. Apesar disso, quanto mais praticamente a ciência 

natural, através da indústria, introduziu-se na vida humana, transformou-a e preparou a 

emancipação humana, mais teve que completar diretamente a desumanização, de modo que a 

indústria é a relação histórica efetiva da natureza, e por isso da ciência natural com o homem, 
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e, somente ao concebê-la como desvelamento esotérico das forças humanas essenciais, 

compreende-se também a essência humana da natureza ou a essência natural do homem, 

perdendo-se com isto a ciência natural, sua orientação abstrata, material, ou melhor, idealista, 

tornando-se a base da ciência humana, do mesmo modo que já se tornou na forma alienada a 

base da vida humana efetiva (dar uma base à vida e outra à ciência é uma mentira). A  

natureza que vem a ser na história humana (no ato de nascimento da sociedade humana) é 

efetiva do homem, tal como se tornou por meio da indústria, ainda que em uma figura 

alienada, a verdadeira natureza antropológica. 

Dessa forma, a partir da colocação de Feuerbach (2013) de que a sensibilidade deve 

ser a base de toda ciência, Marx acrescenta que só quando a ciência parte da mesma na dupla 

figura de consciência sensível e de carecimento sensível, da natureza, é ciência efetiva. A 

história toda, parte de maneira efetiva da história natural, do vir-a-ser da natureza no 

homem, é a história da preparação e do desenvolvimento para que o ‘homem’ se torne objeto 

da consciência sensível e para que o carecimento do ‘homem enquanto homem’ se torne 

carecimento, de modo que as Ciências Naturais subsumirão a ciência do homem, assim como 

a ciência do homem subsumirá as Ciências Naturais, havendo, então, uma única ciência que, 

no lugar da riqueza e da miséria da economia política, fará surgir o homem rico e o rico 

carecimento humano de uma totalidade de exteriorização de vida humana, o homem no qual 

sua própria efetivação existe como necessidade interna, como carência. 

O carecimento é, portanto, o elo humano, e por isso social, entre a pobreza e a riqueza 

do homem, a dominação no indivíduo do ser objetivo, a explosão sensível de sua atividade 

essencial, é a paixão que, com isso, converte-se aqui na atividade de seu ser. Um ser só se 

considera autônomo quando é senhor de si mesmo, de modo que sua vida tenha 

necessariamente fundamento em si mesma, seja sua própria criação. E a criação consiste em 

uma representação muito difícil de eliminar da consciência do povo, bem como o ser-por-si- 

mesmo da natureza e do homem incompreensível, por contradizer todos os fatos tangíveis da 

vida prática. De tal modo, para Marx, a vocação do homem é a atividade criativa, o engendrar 

prático de um mundo humano, atividade global, que envolve todos os sentidos e qualidades do 

homem (MARX, 1978, p. 14-15). 

Diante disso, as implicações do fetichismo e da metafísica como atividade sensível 

aparecem cabalmente quando Marx rejeita a solução do pensamento metafísico de Aristóteles 

e considera que, no lugar da pergunta pela origem, que arrasta a causalidade em um processo 

infinito, o homem deve rejeitar esta abstração (assim como qualquer outra) e se fixar no 

movimento circular, sensivelmente visível no processo, no qual o homem se repete a si 
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mesmo na procriação e, portanto, permanece sempre como sujeito. Segundo Marx (1978), esta 

contradição não existe, pois “[...] toda a assim chamada história universal nada mais é do 

que a produção do homem pelo trabalho humano, tendo o vir-a-ser da natureza para o homem 

a prova evidente, irrefutável, de seu nascimento de si mesmo, de seu processo de origem. Ao 

ter-se feito evidente de uma maneira prática e sensível, a essencialidade do homem na 

natureza, o homem para o homem como modo de existência da natureza, e a natureza para o 

homem como modo de existência do homem, tornou-se praticamente impossível perguntar 

por um ser estranho, situado acima da natureza e do homem, ou melhor, afirmar a não- 

essencialidade da natureza e do homem. 

Na “Ideologia alemã”, o revolucionário se opõe à atitude de considerar como relação 

histórica atualmente existente esse predomínio do “sagrado”, do pensamento, da ideia 

absoluta hegeliana sobre o mundo empírico, que aparece como o “predomínio” do “mundo 

dos pensamentos” sobre o “mundo das coisas”, expressão, do domínio que o “mundo dos 

pensamentos” exerce desde o início na história. É, ao final desta última, apresentado também 

como o domínio real, de fato existente, dos pensadores e, em última análise, como o domínio 

dos filósofos especulativos sobre o mundo das coisas, de modo que se crê ter apenas de lutar 

contra os pensamentos e as representações dos ideólogos e derrotá-los, a fim de erigir-se em 

“[...] possuidor do mundo das coisas e do mundo dos pensamentos” (MARX, 2007, p. 174). 

Volta-se contra essa inversão do tempo, característica fundamental do fetichismo, 

que nega todo o mundo e toda a physis, a vida em seu sentido absolutamente ativo e apenas 

dá um nome diferente à coisa, mas não a altera, nem se guia por ela independente dessa se 

chamar realidade, aparência, matéria ou sagrado. Tal procedimento não nos diz como uma 

época chega a um “mundo das coisas” e com isso “se extingue”, isto é, não descreve o  

“mundo das coisas” que serve de base material ao espírito, mas faz com que o “mundo das 

coisas” seja aniquilado no mundo daquele (MARX, 2007, p. 146). Também não compreende  

o mundo espiritual presente em sua conexão histórica com o “mundo das coisas”, mas em sua 

atitude teórica e, de fato, religiosa de considerar que a história do passado continua a existir 

apenas como idealidade e acreditar piamente em todas as ilusões dessas épocas e nas ilusões 

filosóficas sobre tais ilusões, conferindo à história sempre a mesma direção. Inversão que se 

apoia na lógica hegeliana, em que algo é criado do nada por meio de nada e para nada. Que 

concebe que o espírito cria a si mesmo a partir do nada, portanto, o nada que, do nada, faz de 

si mesmo espírito (MARX, 2007, p. 147-148). 

O filósofo precursor do marxismo objeta a essa tal lógica, o fato de que o nada, que 

aqui serve de base, seja algo bastante diversificado, o indivíduo real, seus órgãos da fala, 
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um estágio determinado do desenvolvimento físico, a língua e os dialetos existentes, ouvidos 

capazes de ouvir e um meio ambiente humano que produz sons audíveis, etc. Portanto, na 

formação de uma qualidade, algo é criado de algo por meio de algo
53 

(MARX, 2007, p.   152- 

153). A partir desse ponto, elenca as principais dificuldades da Lógica hegeliana desde sua 

radicalização com o movimento crítico moderno. A primeira dificuldade para se canonizar o 

mundo existente, confundir a representação com o representado e, desse modo, criticá-lo e 

consumi-lo, sem sequer tocar no mundo mesmo, encontra-se no fato de que o Sagrado, ou  

seja, o concreto é em si muito diversificado, conseguindo-se no máximo citar tudo o que é 

determinado apenas como um “exemplo” do Sagrado (exatamente do mesmo modo como, na 

lógica de Hegel, predomina o arbitrário e a indiferença no aclarar do “ser-para-si”) (MARX, 

2007, p. 274). 

A segunda dificuldade e a contradição entre a obsessão em estabelecer a sua própria 

“unicidade” como critério, norma moral a todos os demais indivíduos, lançando os mesmos  

no sacrifício e na incapacidade de fazer de cada “Único” o critério de sua própria “unicidade”, 

em acordo com sua própria afirmação de que cada indivíduo é um indivíduo único, totalmente 

distinto de todos os Outros. Conforme afirma Marx (2007, p. 275-276), em Stirner e no 

essencialismo predomina a obsessão. 

A terceira dificuldade na identificação do concreto espiritual com o concreto mesmo é 

a transformação das colisões práticas dos indivíduos com suas condições práticas de vida, em 

colisões ideais, isto é, em colisões desses com representações que elaboram ou põem na 

cabeça, de modo similar à tentativa de tornar as ideias independentes dos indivíduos – 

tomando o reflexo ideal das colisões reais e o separando dessas mesmas colisões –, tornando- 

o independente delas, de modo que as contradições reais em que se encontra o indivíduo são 

convertidas em oposições do indivíduo com sua representação, transformando a colisão real, a 

imagem original de sua cópia ideal, em uma consequência desse simulacro ideológico. 
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A destruição do mundo sensível enquanto processo de autorreconhecimento do indivíduo por si mesmo, nos 
vários níveis de sua existência, é elaborada por Stirner a partir de uma série de escamoteações do pensamento de 
Hegel, que revelam sua consciência como uma sombra fantasmagórica perdida de seu próprio corpo, de modo 
que o mesmo concebe as diferentes fases da vida apenas como “autodescobertas” do indivíduo, que se reduzem 
sempre a uma determinada relação de consciência, resumindo, portanto, a vida do indivíduo à diversidade da 
consciência. Naturalmente, as modificações físicas e sociais que ocorrem com os indivíduos e que produzem  
uma consciência modificada não guardam nenhum interesse para Stirner, de modo que o espírito, em suas 
diversas fases, encontra sempre diante de si o mundo já pronto, do mesmo modo como ele simplesmente 
“encontra” a “si mesmo”, sem qualquer disposição para cuidar que qualquer coisa que possa ser encontrada, para 
conviver com a alteridade. Mas nem mesmo a relação da consciência é concebida corretamente, e sim apenas em 
sua distorção especulativa, razão pela qual todas essas figuras têm também uma atitude filosófica diante do 
mundo (“a criança como realista”, “o adolescente como idealista”, o homem como unidade negativa de ambos, 
como negatividade absoluta). 
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E assim, diz Marx (2007), Stirner chega ao resultado de que não se trata da 

suprassunção prática da colisão prática, e sim meramente do ato de abandonar a representação 

dessa colisão. Sob o jugo de uma representação que se tornou autônoma, só resta ao indivíduo 

cometer o pecado contra o Espírito Santo, abstrair dessa representação e declarar o Sagrado 

um fantasma. Essa fraude lógica, a que o indivíduo submete a si mesmo, é tida por Stirner 

como um dos efforts máximos do egoísta, e exatamente esse procedimento possibilita declarar 

secundários, do ponto de vista egoísta, todos os conflitos e movimentos históricos que vierem 

a ocorrer, sem que nada se saiba sobre eles, apenas descrevendo-os como o Sagrado e 

subjugando-os a tal descrição (MARX, 2007, p. 278-279). 

Em Stirner, portanto, as representações aparecem na forma de destinação, vocação, 

missão, formas que, no entanto, não têm nada a ver com a inclinação e a missão que brota 

diretamente do âmbito da realidade, no qual os indivíduos têm necessidades, diante das quais, 

num primeiro momento, é indiferente se fazem destas a sua vocação também no nível da 

representação, apesar de estar claro que os indivíduos, por terem consciência, constroem uma 

representação da vocação que lhes foi dada por sua existência empírica. Em outras palavras, 

Stirner se agarra à expressão da representação de suas condições reais de vida e desconsidera 

essas circunstâncias, não se preocupando com a realidade que está na base das representações, 

nem com a finalidade prática dessa realidade (MARX, 2007, p. 279-280). 

Marx diz que nas condições até aqui dadas, sempre que uma classe exerceu o domínio, 

sempre que as condições de vida de um indivíduo coincidiram com as de uma classe, sempre 

que a missão prática de cada nova classe ascendente necessariamente se apresentou a cada 

indivíduo dessa mesma classe como uma missão universal, e que cada uma delas realmente só 

conseguiu derrubar a precedente libertando os indivíduos de todas as demais de algumas 

amarras, que até ali os prendiam, fez-se necessário apresentar a missão dos indivíduos de uma 

classe que almejava tomar o poder como a missão humana universal. 

E Stirner, apesar de dizer que o indivíduo pensa, vive, devido a sua própria vontade, 

independente da determinidade em que se encontre, reduz a autodeterminação a uma reserva 

intelectual secreta da indiferença em relação a qualquer determinidade, que reaparece como 

ausência de determinação. O que aqui se faz valer sob a forma de uma vocação, de uma 

determinação, é exatamente a negação da vocação gerada na prática pela divisão do trabalho,  

a negação da única vocação realmente existente – portanto, a negação de toda e qualquer 

vocação (MARX, 2007, p. 280-283). 

Notoriamente, a questão mais cara ao filósofo materialista nesse momento foi a 

autonomização das representações a partir da divisão do trabalho, determinado pela atitude 



115 
 

 
 
 

essencialista, pela economia política e pela filosofia, pelo socialismo e pela ciência alemã, 

como indiferença ao suporte espiritual, mágica especulativa, torpeza da distinção, 

negatividade absoluta, suspenção permanente entre a matéria e o espírito. É sabido também 

que a autonomização da representação em relação às raízes substanciais, ao carecimento, ao 

processo real de vida dos homens, de suas relações, colocadas sob a forma do universal e 

impessoal, objetivas em si e por si, significou a absolutização do orgulho, da paixão 

dominante, do instinto mais impetuoso, da voz do coração de forma hostil e unilateral em 

relação ao fenômeno sensível. Vejamos, sobretudo, como Marx encara então essa 

autonomização das representações. 

Nos seus dizeres, a classe que tem a sua disposição os meios da produção material, que 

é a força material dominante da sociedade, dispõe também dos meios da produção espiritual, é 

a força espiritual dominante, de modo que estão submetidos a ela, aproximadamente ao 

mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção material e 

espiritual. Nesse sentido, as ideias da classe dominante são, em cada época, as que imperam, a 

expressão ideal das relações materiais de dominação. Além disso, as ideias que dominam são 

cada vez mais abstratas, assumem a forma da universalidade, e toda nova classe que toma o 

lugar de outra que dominava anteriormente é obrigada a apresentar seu interesse como o 

comum de todos os membros da sociedade, quer dizer, a mostrar suas ideias como as únicas 

racionais, universalmente válidas. 

Trata-se, desse modo, de um processo no qual cada nova classe instaura sua  

dominação sobre uma base mais ampla do que a anterior, ao passo que, a oposição das classes 

não dominantes contra a classe então no poder se torna mais aguda e mais profunda. Marx 

(2007) diz, ainda, que os interesses pessoais, a despeito das pessoas, sempre evoluem para 

interesses de classe, comunitários, que se autonomizam das pessoas individuais e assumem a 

forma de interesses gerais, que, como tais, opõem-se aos indivíduos reais. Nessa oposição, 

segundo a qual são determinados como interesses gerais, podem ser representados pela 

consciência como ideais, até mesmo religiosos e sagrados. 

No interior dessa autonomização dos interesses pessoais em interesses de classe, o 

comportamento pessoal do indivíduo tem de se coisificar, se alienar, subsistir como poder 

independente, produzido pelo intercâmbio com as relações sociais, em uma série de poderes 

que o determinam, subordinam-no e que, por isso, aparecem na representação como poderes 

“sagrados”. No meio de determinados modos de produção, que naturalmente não dependem 

exclusivamente do querer, constantemente há poderes práticos, estranhos, independentes do 

indivíduo isolado, e até do conjunto dos indivíduos, poderes que se colocam acima das 
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pessoas (MARX, 2007, p. 240). Desse modo, para que se liquefaçam os anseios e as ideias 

que se vão fixando, é necessário que se altere a base material sobre a qual repousa a fixidez 

até agora necessária dos anseios ou das ideias. 

Dessa forma, a liberdade deixa de ser um impotente mandamento moral por meio de 

uma atuação dupla sobre os anseios que produzem as condições atuais no indivíduo: uma  

parte dessas ambições é transformada e outra, desfeita, sendo que somente a ação real de 

transformação e não comparações precedentes decidirá a forma prática da transformação dos 

“anseios” reais, práticos. Recuperar o nexo empírico entre os homens reais e a ordem mundial 

vigente é, portanto, compreender que a satisfação de uma necessidade às custas de todas as 

demais é apenas uma organização possível dos anseios, no qual o livre desenvolvimento do 

indivíduo como um todo é impossibilitado. Não se trata, dessa forma, da abolição da fixidez 

dos anseios e necessidades, mas de uma organização da produção e do intercâmbio que lhes 

possibilite a satisfação normal de todas as suas necessidades, limitada apenas pelas próprias 

necessidades (MARX, 2007, p. 251-2). 

Por isso, a realização do indivíduo em todos os seus aspectos somente deixará de ser 

concebida como ideal, como vocação, quando o controle sobre o impulso do mundo, que 

reclama as aptidões dos indivíduos para o seu desenvolvimento real, for assumido pelos 

indivíduos, como querem os comunistas (MARX, 2007, p. 282-283). Segundo atesta o 

filósofo, o problema não está no ‘eu’ receber um impulso (fichtiano) do mundo, mas sim em 

conseguir controlar esse “impulso” complicado e determinado de muitas maneiras. Também 

não é preciso, conforme afirma Marx (2007, p. 258-61), somente descer “[...] inteiramente do 

reino da especulação para o reino da realidade, daquilo que as pessoas imaginam para aquilo 

que elas são, daquilo que elas concebem para o modo como elas são ativas e sob certas 

circunstâncias têm de ser ativas”. 

É preciso conseguir compreender, sobretudo, que o que se vê, ainda assim, é um 

produto do pensamento e da vida. Tendo isso em vista, é necessário justamente não separar 

indivíduo e sociedade e admitir que esses sempre partiram de si mesmos e que, por isso, os 

dois aspectos observados são relacionados ao desenvolvimento pessoal dos indivíduos, ambos 

gerados por condições de vida igualmente empíricas, sendo apenas expressões do mesmo 

desenvolvimento pessoal dos homens, encontrando-se, portanto, apenas em aparente 

oposição. O filósofo socialista também condena o procedimento moral que, ao explicar as 

coisas pela oposição de valores, elege um aspecto e expressa sua aversão ao outro, concebido 

em parte como um mero estado de ânimo, um mero “princípio”, que produz todo tipo de 

coisas empíricas. 
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Ademais, importa o gesto de não abstrair das diferentes ideias que dominam “a ideia” 

como dominante na história, concebendo todos esses conceitos e ideias singulares como 

“autodeterminações” do conceito que se desenvolve na história, considerando somente o 

progresso espiritual, assim como não se deve considerar apenas o lado material, nem acreditar 

que basta apenas uma outra moral, uma concepção de vida que parecesse nova, para que todos 

gozem de uma vida feliz (colocar a questão de cabeça para baixo e ver na sua própria 

ideologia tanto a força motriz como o objetivo de todas as relações sociais, enquanto ela é tão 

somente sua expressão e seu sintoma) (MARX, 2007, p. 404). 

Trata-se, dessa maneira, de não permanecer na peculiaridade, na liberdade, como 

definida por todos os idealistas, como autodestinação, estar-livre do mundo real, como 

liberdade meramente imaginária do espírito, mas em sua determinação como poder, como 

domínio sobre as circunstâncias e relações nas quais vive um indivíduo, como definida por 

todos os materialistas, posto que a alienação econômica é a alienação da vida efetiva e abarca, 

portanto, a negatividade, a consciência da interioridade do homem. Nesse sentido, Marx  

crítica Stirner por este, além de transformar a liberdade em relação a “tudo”, ou seja, a todo e 

qualquer Outro, em autorrenúncia, tê-la reduzido à liberdade idealista-cristã, à categoria 

abstrata “da liberdade”, colocando toda a relação empírica de cabeça para baixo, ilusão a que 

se chega quando se assume a política como a base da história empírica ou quando se tem de 

demonstrar a negação da negação por toda parte, como o faz Hegel
54 

(MARX, 2007, p.   295- 

291). 
 
 

54 
Veremos especificamente o que significa colocar as coisas de cabeça para baixo, bem como que a concepção 

vem antes da ação para Marx, ainda que seja a da representação intuitiva e da observação imediata, quando 
tratarmos das denominadas obras maduras de Marx, “Grundrisses”, “Contribuição...”, “O capital”). Mas, por ora, 
é importante compreendermos que o intercâmbio mundial é o de um mundo espiritual, ele mesmo fenômeno 
sensível e com raízes substanciais, que se encarna no fenômeno sensível, nos entes. É a construção de uma 
segunda natureza, digamos assim, à imagem e semelhança do espírito humano. Não devemos nos esquecer que 
Marx pensa o ser a partir da objetivação da contradição entre essência e existência, condição para pensarmos a 
natureza da mente e entendermos o fenômeno como tal. Portanto, a alienação econômica é a determinação de um 
modo de produção, de uma maneira específica de exteriorização, de objetivação do homem, do espírito humano. 
O mundo humano é simultaneamente físico e prático, espiritual e teórico. Por isso, a alienação econômica abarca 
a religiosa, a filosófica, a científica, ou seja, a alienação da negatividade. A própria negatividade é produzida a 
partir da determinação geral da produção, sendo que o modo como se produz o mundo das coisas é como se 
produz o mundo do espírito. O homem age na liberdade da representação das mesmas formas que age na vida 
prática. Como vimos, Marx almeja não somente a suprassunção de um oposto no outro, mas de um estado de 
coisas a outro, sendo o estado de coisas um mundo vivo que se desenvolve contraditoriamente. Não mais o 
mundo é mera cópia do espírito, nem o espírito é mera cópia do mundo. Os dois termos são mundos vivos e 
interconectados, que se desenvolvem de modo contraditório, sensível (alienação). Como para Marx a dualidade 
pressupõe a multiplicidade, os dois termos múltiplos formam uma multiplicidade. Esse é o corte fundamental de 
Marx em relação à lógica hegeliana. Fora isso, assumiu e desenvolveu o pensamento de Hegel profundamente, a 
partir de sua orientação íntima, esotérica. Portanto, permanecer na liberdade em sua determinação meramente 
abstrata é ocultar e justificar, mistificar determinada base empírica da qual emana a abstração. Quando tal 
abstração atinge a universalidade abstrata e se torna indiferente a todo o sujeito empírico, orgânico e inorgânico, 
trata-se da absolutização de determinada personalidade, desejo, orgulho, etc. Os indivíduos e os interesses 
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A busca pelas raízes materiais das oposições conceituais faz com que a contradição 

desapareça por si mesma, deitando por terra a forma emocional e ideológica que a mantém 

apenas para fazer a justificação de um dos termos em detrimento do outro, isto é, da exigência 

moral, da imposição de si mesmo, de seu orgulho, ao Outro. Trata-se de mostrar como, sob 

determinadas condições, ambos os termos são uma forma necessária da imposição aos 

indivíduos. Portanto, não se trata de suprassumir um termo no outro (o homem privado no 

homem geral, o egoísmo na abnegação), posto que um termo é continuamente criado pelo 

outro (o interesse geral é criado pelos indivíduos definidos como homens privados). Um  

termo não constitui um poder estranho, com uma história autônoma, em relação ao outro. A 

oposição é continuamente destruída e gerada na prática. Leva-se em conta ambos os termos, 

retirando-os da autorrenúncia. Sendo assim, “Não se trata, pois, de uma ‘unidade negativa’ 

hegeliana de dois lados de uma oposição, mas da destruição materialmente condicionada de 

um modo de existência materialmente condicionado dos indivíduos até aquele momento, com 

a qual desaparece, ao mesmo tempo, aquela oposição juntamente com sua unidade” (MARX, 

2007, p. 241-242). 

Marx (2007, p. 405) busca a crítica das condições gerais da vida humana: 
 
 

A crítica da conexão do fruir dos indivíduos de cada época com as relações de classe 
e as condições geradas pelas relações de produção e de intercâmbio nas quais eles 
vivem; da estreiteza do fruir existente até agora, situado fora do conteúdo de vida 
real dos indivíduos e em oposição a ele; da conexão de cada filosofia da fruição com 
a fruição real que a ela se apresenta e a hipocrisia de uma tal filosofia, que se dirige  
a todos os indivíduos sem distinção. 

 
 

Crítica essa que só pode ser feita quando as condições de produção e de intercâmbio  

do mundo até agora existente puderam ser criticadas, quebrando, com isso, o pilar de toda 

moral, seja a da ascese, seja a da fruição. Nos rascunhos e anotações de Marx e Engels (2007) 

sobre o pensamento de Feuerbach (2013), eles elaboram seu método materialista de análise 

 
 
 
 
 

individuais produzem o geral e os interesses gerais. E o fazem por meio dos olhos de águia do pensamento, por 
meio dos quais orientam-se na realidade. Sendo assim, a abstração, a fantasia, a utopia, apesar de não ter o 
privilégio do fundamento (bastando-se mudar a consciência para que se mude a realidade imediatamente) é a 
força através da qual realiza-se a declinação e origina-se todo um mundo novo na afirmação do ser-para-si. A 
negatividade é pura positividade e a positividade é pura negatividade. Por isso, Marx diz que o mérito de Hegel 
foi pensar o ser como processo, ainda que colocando o fundamento somente no espírito abstrato. A  
exteriorização é interiorização, a objetivação é subjetivação, a superação da alienação segue o mesmo caminho  
da alienação, o homem teve que reduzir-se à extrema pobreza para dar à luz, a partir de si mesmo, a sua maior 
riqueza. Todas essas expressões nos remetem para esse fato, e a alienação econômica abarca toda a alienação. O 
próprio espírito, sua produção, é material. 
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em oposição à relação entre a filosofia materialista deste
55  

e da História. Marx parte do 

problema da liberdade, ou melhor, da libertação dos homens, e sustenta, contra os jovens 

hegelianos, que apenas no mundo real e por meios reais se pode conquistar a libertação real 

dos homens, pois essa é um ato histórico ocasionado por condições também históricas 

(comércio, indústria, agricultura, intercâmbio, etc.), e a revolução do mundo, o enfrentamento 

e a transformação do estado de coisas encontrado só podem se dar através de um materialismo 

prático-teórico. 

Na construção de sua concepção materialista da história, em oposição ao método 

meramente contemplativo que se prende à noção abstrata do homem e do mundo sensível, 

Marx visa exatamente a crítica das condições de vida atuais. Procura pelo mundo  sensível, 

que é produto histórico da indústria e do estado de coisas da sociedade, resultado de toda uma 

série de gerações, e não quer se limitar a compreender os homens como objetos sensíveis, mas 

sim como atividade sensível objetiva, em sua conexão social dada, em suas condições de vida 

existentes, no conjunto das relações humanas do homem com o mundo e do homem com o 

homem. 

Para tanto, a concepção materialista de Marx funda-se sobre cinco aspectos ou 

momentos, três que coexistiram desde os primórdios da história e desde os primeiros homens, 

e que ainda hoje se fazem valer, um quarto que surge em decorrência imediata dos três 

primeiros, e um quinto aspecto ou momento “tardio” na história humana, digamos assim. O 

primeiro é o ato de produção da vida material; o segundo, a produção de novas necessidades 

através desse ato de produção da vida material
56

; o terceiro é a constituição das relações de 
 
 
 

55 
Marx afirma que toda a filosofia de Feuerbach se constitui de uma filosofia da natureza marcada pela 

veneração passiva, extasiada genuflexão diante da grandiosidade e da onipotência da natureza; de uma 
antropologia que se divide em fisiologia, na qual nada de novo é dito senão aquilo que os materialistas disseram 
sobre a unidade de corpo e alma, mas não de modo tão mecânico, e sim um pouco mais exaltado e uma 
psicologia, que conduz a ditirambos celestiais sobre o amor, de forma análoga ao culto da natureza, e nada mais; 
e por uma exigência moral de que se corresponda ao conceito “do homem”. O erro fundamental de tal filosofia 
foi identificar ser e essência, a partir da própria linguagem, num belo panegírico ao existente que mistifica a 
realidade enquanto uma entidade imóvel e eterna, não deixando espaço para a crítica, para a liberdade e para o 
acaso, a força negativa que pulsa na consciência como no átomo. Marx dá o exemplo do menino, que, segundo 
Feuerbach, terá muito gosto em ser, desde os sete anos de idade, porteiro numa mina de carvão, permanecendo 
catorze horas diárias sozinho, na escuridão, e porque lá está teu ser, então, lá está também tua essência, que é 
exatamente estar submetido a um ramo de trabalho. Para o libertário, ao contrário, o ser do homem coincide com 
sua atividade, sendo que o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da 
própria constituição dos meios de vida já encontrados, que eles têm de reproduzir e não deve ser considerado 
meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos, pois é, muito mais, uma forma 
determinada de sua atividade, de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos, 
coincidindo, pois o que eles são com sua produção, com o modo como exteriorizam sua vida de acordo com as 
condições materiais existentes (MARX, 2007, 79; 81; p. 87). 
56 

A produção da vida material não deve ser erroneamente confundida com o etapismo segundo o qual as 

necessidades do estômago vêm primeiro que as necessidades do espírito. Desde os primórdios, há necessidades 
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produção a partir da procriação do homem, e, através da família, da propriedade e da divisão 

do trabalho; o quarto é a conexão materialista dos homens entre si; e, finalmente, o quinto 

momento, mais recente, mas não menos importante, é o desenvolvimento da consciência 

humana. Vejamos mais de perto como tais momentos se relacionam. 

O primeiro momento, e condição fundamental de toda a história, é a base natural do 

homem ou o homem enquanto natureza humana, a produção diária da própria vida material 

para a satisfação de necessidades que, desde tempos imemoriais, tem de ser cumprida 

simplesmente para manter os homens vivos, pois, mesmo que o mundo sensível seja reduzido 

a um mínimo, pressupõe a atividade de produção desse mínimo. O segundo, que corresponde 

ao primeiro ato histórico, é decorrente da ação de satisfazer e do instrumento de satisfação já 

adquirido dessa primeira necessidade, é a produção de novas necessidades. O terceiro, que já 

de início intervém no desenvolvimento histórico, é que os homens, que renovam diariamente 

sua própria vida, constituem família, no início, a única relação social, Mais tarde, quando as 

necessidades aumentadas criam novas relações sociais e o crescimento da população gera 

novas  demandas,  torna-se  uma  relação  secundária  que  deve,  portanto,  ser  tratada  e 

desenvolvida segundo os dados empíricos existentes e não segundo o “conceito de família”.57
 

Por fim, o quarto momento é a duplicidade, de um lado, como relação natural, de outro 

como relação social (entendida como cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as 

condições, o modo e a finalidade). Essa revela a conexão materialista que há entre os homens 

desde o princípio, que depende das necessidades e do modo de produção e assume sempre 

novas formas, apresentando, assim, uma “história”, sendo a política, a religião, a ciência, a 

filosofia, expressões de tal interconexão. Segue-se daí que um determinado modo de produção 

ou uma determinada fase industrial estão sempre ligados a um modo de cooperação (ele 

próprio, uma “força produtiva”), que a soma das forças produtivas acessíveis ao homem 

condiciona o estado social, e, portanto, a “história da humanidade” deve ser estudada e 

elaborada sempre em conexão com a história da indústria e das trocas (MARX, 2007, p. 33- 

34). 

Somente após examinados esses quatro momentos, quatro aspectos das relações 

históricas, Marx toca no fato de que o homem tem também “consciência”, em uma atitude 

metodológica que nitidamente a aponta como formação mais tardia do vir-a-ser da natureza 
 

estomacais e espirituais inseparáveis e que só existem como produção material, como exteriorização que é 
interiorização, como fenômenos sensíveis, como alienação. 
57 

Esse já é o procedimento que Marx desenvolve na “Contribuição...”, quando trata das determinações concretas 

e abstratas no método da economia política. 
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para o homem. Deste modo, afirma que a consciência não é, desde o início, consciência 

“pura”, inerentemente sofrendo o “espírito” a maldição de estar “contaminado” pela matéria, 

que, aqui, se manifesta, em suma, sob a forma material da linguagem. Diz, ainda, que a 

linguagem é tão antiga quanto a consciência, ou melhor, é a consciência real, prática, que 

existe para os homens, nascendo, tal como aquela, do carecimento, da necessidade de 

intercâmbio com os outros. Desde o princípio, portanto, a consciência é um produto social e 

continuará sendo enquanto existirem seres humanos. Assim, ao desenvolver em seu texto duas 

fases gerais da consciência, sendo a primeira, e a mais longa, a da consciência gregária,  

animal (religião natural), Marx (2007, p. 35) afirma: 

 

[...] a consciência é, naturalmente, antes de tudo a mera consciência do meio  
sensível mais imediato e consciência do vínculo limitado com outras pessoas e 
coisas exteriores ao indivíduo, que se torna consciente; ela é, ao mesmo tempo, 
consciência da natureza que, inicialmente, se apresenta aos homens como um poder 
totalmente estranho, onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam  
de um modo puramente animal e diante do qual se deixam impressionar como o 
gado; é, desse modo, uma consciência puramente animal da natureza (religião 
natural) – e, por outro lado, a consciência da necessidade de firmar relações com os 
indivíduos que o cercam constitui o começo da consciência de que o homem 
definitivamente vive numa sociedade. Esse começo é algo tão animal quanto a 
própria vida social nessa fase; é uma mera consciência gregária, e o homem se 
diferencia do carneiro, aqui, somente pelo fato de que, no homem, sua consciência 
toma o lugar do instinto ou de que seu instinto é um instinto consciente. 

 
 

A segunda fase surge com o aperfeiçoamento ulterior, por meio da produtividade 

aumentada, do incremento das necessidades, e a consequente divisão do trabalho, que se inicia no 

ato sexual, progride mediante disposições naturais e se consolida na divisão entre trabalho 

material e trabalho espiritual. É a fase da consciência livre, autonomizada em relação ao processo 

real de vida, momento no qual 

 
[...] essa consciência de carneiro ou consciência tribal obtém seu desenvolvimento e 
seu aperfeiçoamento ulteriores por meio da produtividade aumentada, do incremento 
das necessidades e do aumento da população, que é a base dos dois primeiros. Com 
isso, desenvolve-se a divisão do trabalho, que originalmente nada mais era do que a 
divisão do trabalho no ato sexual e, em seguida, divisão do trabalho que, em 
consequência de disposições naturais [...] desenvolve-se por si própria ou 
‘naturalmente’. (MARX, 2007, p.36). 

 
 

Nesse processo, a divisão do trabalho só se torna realmente possível quando surge uma 

cisão entre trabalho material e espiritual, momento a partir do qual a consciência pode 

realmente imaginar ser outra coisa diferente da consciência da práxis existente, pois pode 

representar algo realmente sem ser algo real, estando em condições de se emancipar do  

mundo e se lançar à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral etc. “puras”. E, 

mesmo que essa consciência livre entre em contradição com as relações existentes, isto só 
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pode se dar porque essas relações estão em contradição com as forças de produção atuais, 

perpassando o círculo individual e o coletivo. 

 

Além do mais, é completamente indiferente o que a consciência sozinha empreenda, 
porque, de toda essa imundície, obtemos apenas um único resultado: que esses três 
momentos, a saber, a força de produção, o estado social e a consciência, podem e 
devem entrar em contradição entre si, porque com a divisão do trabalho está dada a 
possibilidade, e até a realidade, de que as atividades espiritual e material – de que a 
fruição e o trabalho, a produção e o consumo – caibam a indivíduos diferentes, e a 
possibilidade de que esses momentos não entrem em contradição reside somente em 
que a divisão do trabalho seja novamente suprassumida. (MARX, 2007, p. 34-36). 

 
 

Para Marx, a divisão do trabalho (distribuição desigual, quantitativa e 

qualitativamente, do trabalho e de seus produtos) estabelece um aspecto central para o 

desenvolvimento dessa segunda fase, pois corresponde ao estranhamento da força de trabalho 

(propriedade ou poder de dispor da força de trabalho alheia), dos interesses individuais (que   

se fixam em interesses coletivos que não existem meramente na representação, mas, antes, na 

realidade, como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está dividido) 

e da própria atividade humana em geral, dos anseios e ideias. A própria ação do homem torna- 

se, assim, um poder que lhe é estranho e que a ele é contraposto, um poder que subjuga o 

homem em vez de por este ser dominado. 

 
Esse fixar-se da atividade social, essa 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. O poder social, isto é, a força de 
produção multiplicada que nasce da cooperação dos diversos indivíduos 
condicionada pela divisão do trabalho, aparece a esses indivíduos, porque a própria 
cooperação não é voluntária mas natural, não como seu próprio poder unificado, mas 
sim como uma potência estranha, situada fora deles, sobre a qual não sabem de onde 
veio nem para onde vai, uma potência, portanto, que não podem mais controlar e 
que, pelo contrário, percorre agora uma sequência particular de fases e etapas de 
desenvolvimento, independente do querer e do agir dos homens e que até mesmo 
dirige esse querer e esse agir. (MARX, 2007, p. 39). 

 
 

O intelectual afirma que somente através do estranhamento é possível explicar, por 

exemplo, o fato de ter a propriedade uma história, assumir diferentes formas, ou como o 

comércio, que não é mais do que a troca de produtos de indivíduos e países diferentes, domine 

o mundo inteiro por meio da relação de oferta e procura. Ora, quanto mais o desenvolvimento 

do processo de troca e da divisão do trabalho surgir de forma natural entre os diferentes 

círculos singulares do modo de produção, expandem esses mesmos círculos singulares, que 

atuam uns sobre os outros, destruindo o isolamento primitivo das nacionalidades, tanto mais a 

história se torna história mundial, de modo que os indivíduos se tornam cada vez mais 
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submetidos a um poder que lhes é estranho (cuja opressão eles também representavam como 

um ardil do assim chamado espírito universal), cada vez maior, e se revela, em última 

instância, como mercado mundial. Daí que essa transformação global não é um mero ato 

abstrato da “autoconsciência”, do espírito mundial ou de outro fantasma metafísico qualquer, 
mas  uma  ação  plenamente  material,  empiricamente  verificável,  uma  ação  da  qual   cada 

indivíduo fornece a prova, na medida em que vive.
58 

(MARX, 2007, p. 40). 

O problema colocado por Marx neste momento, como nos manuscritos de Paris, é 

justamente o da qualidade da exteriorização das forças humanas, o fato de que em todas as 

revoluções anteriores a forma da atividade permaneceu intocada e se tratava apenas de 

instaurar uma outra forma de distribuição dessa atividade, uma nova organização do trabalho, 

quando o verdadeiro problema é voltar-se contra a forma da atividade existente até então, 

suprassumindo o trabalho e a dominação de todas as classes ao superar as próprias classes. 

Marx sustenta, ainda, que tal revolução será realizada pela classe que, na sociedade, não é 

mais considerada como tal, nem reconhecida, sendo já a expressão da dissolução de todas as 

classes, nacionalidades etc., no interior da sociedade atual. 

Marx advoga que, tanto para a criação em massa dessa consciência comunista quanto 

para o êxito da própria causa, faz-se necessária uma transformação massiva dos homens, o  

que só se pode realizar por um movimento prático, uma revolução, sendo esta, portanto, 

necessária não apenas porque a classe dominante não pode ser derrubada de nenhuma outra 

forma, mas porque somente com uma revolução a classe que derruba detém o poder de se 

desembaraçar de toda a antiga imundície e de se tornar capaz de uma nova fundação da 

sociedade. Dessa forma, a partir dos elementos materiais, as forças produtivas devem 

transformar também a própria “produção da vida” que ainda vigora – a “atividade total”, na 

qual a sociedade se baseia.
59 

(MARX, 2007, p. 42-43). 

A razão de uma paixão assumir um caráter abstrato e se confrontar com o indivíduo 

como um poder estranho, ou seja, de a satisfação aparecer de modo unilateral, via única de 

uma paixão, um desenvolvimento aleijado, não reside na consciência ou na “boa vontade”, 
 

58 
Aqui vemos como o mundo produzido teórica e espiritualmente e o mundo produzido prática e fisicamente, 

bem como a própria atividade produtiva, tornam-se um poder estranho aos indivíduos, alheio aos mesmos, 
independente, hostil. Estranhamento e exteriorização estão, portanto, imbrincados. Fica claro que a alienação é a 
forma de existência do fenômeno sensível, trata-se do amadurecimento da ideia de que a voz do coração realiza 
em contradição tanto com o corpo do indivíduo, como com as relações sociais, para a ideia de que as forças 
produtivas estão em contradição com as relações de produção. 
59

Portanto, não se deve apenas substituir uma ideia fixa por outra, mas alterar o modo como se produz o  mundo 
teórico e espiritual, que é o mesmo modo como se projeta o mundo físico e prático. O material, a produção 
material e as forças produtivas são partes do conjunto desse mundo simultaneamente teórico, espiritual, físico e 
prático, que não se separa da própria atividade que o produz, ela mesma material, atividade sensível e não mero 
objeto sensível. 
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muito menos na falta de reflexão sobre o conceito da qualidade, no pensar, como imaginam os 

ideólogos. Mas no Ser, na vida, no desenvolvimento empírico e na manifestação vital do 

indivíduo, que, por sua vez, depende das condições do mundo. Não há pregação moral que 

ajude quando empiricamente se tem apenas um desenvolvimento defeituoso e o modo como 

isso ocorre, essa qualidade preferencialmente favorecida, depende, por sua vez, de um lado,  

do material de formação que lhe é oferecido; de outro, do grau e do modo como as demais 

qualidades permanecem reprimidas. 

Assim, a produção espiritual, tal como se apresenta na linguagem da política, das leis, 

da moral, da religião, da metafísica, etc., de um povo, está, em princípio, imediatamente 

entrelaçada com a atividade material, com o intercâmbio material dos homens e com a 

linguagem da vida real, de modo que o representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos 

homens aparece como emanação direta de seu comportamento material. Os homens reais, 

ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças 

produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde, são os produtores de suas  

representações, de suas ideias e assim por diante. E apesar de, em toda ideologia, esses e suas 

relações aparecerem de cabeça para baixo como em uma câmara escura – fenômeno que 

resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a inversão dos objetos na 

retina se dá através de seu processo de vida imediatamente físico –, a consciência não pode 

jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida 

real (MARX, 2007, p. 93-94). Nesse sentido, Marx e Engels (2007) procuram fazer o caminho 

inverso ao da filosofia alemã, que desce do céu à terra, elevando-se da terra ao céu. 

As abstrações surgem da observação do desenvolvimento histórico dos homens, e não 

da observação de si mesmas, simplesmente. Se separadas da história real, essas abstrações não 

têm nenhum valor, podem servir apenas para facilitar a ordenação do material histórico, 

indicar a sucessão de seus estratos singulares. Mas, de forma alguma, oferecem, como a 

filosofia o faz, uma receita ou um esquema no qual as épocas históricas possam ser 

classificadas. A ordenação do material histórico, seja de um tempo passado ou presente, 

quando se passa à exposição real, não segue uma receita como na filosofia autônoma, mas é 

condicionada por pressupostos que resultam apenas do estudo do processo de vida real e da 

ação dos indivíduos de cada época. Sendo assim, destacaremos algumas dessas abstrações, a 

fim de contrapô-las à ideologia, ilustrando-as com alguns exemplos históricos (MARX, 2007, 

p. 95). 

Ao traçar a relação do Estado e do direito com o desenvolvimento histórico das formas 

de propriedade, Marx diz que a cada forma de propriedade corresponde a uma forma de 
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Estado. E que é da forma política, adquirida por todas as instituições coletivas agora mediadas 

pelo Estado, que surge a ilusão de que a lei é baseada na vontade e, mais ainda, separada de 

sua base real, na vontade livre. O centro da discussão é o fato de que no direito privado as 

relações de propriedade existentes são declaradas como resultado da vontade geral, do direito 

de uso, consumo e também abuso, o que denota, por um lado, que a propriedade privada se 

tornou plenamente independente da comunidade e, por outro, a ilusão de que a própria 

propriedade privada descansa na simples vontade privada, na disposição arbitrária das coisas. 

Essa ilusão jurídica, que reduz o direito à mera vontade e resulta necessariamente no fato de 

que alguém pode ter um título jurídico de uma coisa sem ter a coisa realmente, é uma relação 

social denominada pelos filósofos de ideia, que, na prática, no comércio e independentemente 

do direito, toma a forma de coisa, de uma verdadeira propriedade. 

A partir dessa ilusão dos juristas, explica-se que, para eles e para todos os códigos 

jurídicos em geral, as relações estabelecidas pelos indivíduos entre si, mesmo que seja algo 

acidental, sejam consideradas como relações que podem ser feitas ou não, a depender da 

vontade, sendo que o conteúdo repousa inteiramente sobre o arbítrio individual dos 

contratantes. Por meio dessa crítica, os primeiros delineamentos de suas ideias científicas são 

traçados. Baseando-se em Ricardo David, o autor de “Ideologia alemã” diz que existe um 

valor que depende unicamente das faculdades, dos gostos e do capricho daqueles que têm 

vontade de possuir tais objetos, algo semelhante à problemática de “O capital”, quando cita 

Barbon (MARX, 2004a, p. 41). 

Marx apresenta a síntese da fórmula da escravidão moderna do operário, o valor 

reduzido ao tempo de trabalho necessário na produção, sendo o próprio trabalho transformado 

em mercadoria e medido da mesma maneira (MARX, 2004a, p. 46-48). Trata-se da 

quantidade transformada na única qualidade, da transformação do trabalho simples, mecânico, 

apenas material, da mutação do homem em máquina através da divisão extrema do trabalho, 

do balanço do pêndulo que apaga o homem e o transforma em coisa. Vemos, desse modo, a 

que dimensões chegou a exteriorização que não leva em conta (ou só o leva) o ser-para-si. As 

determinações metafísicas separadas de seus suportes espirituais, e a metafísica, criada muito 

antes do capitalismo, funcionando como a relação social da mercadoria. É como se o 

capitalismo fosse a realização mundana da teologia: 

 

O tempo é tudo, o homem não é mais nada; ele é no máximo a carcaça do tempo. 
Não mais existe a questão da qualidade. A quantidade sozinha decide tudo: hora por 
hora, jornada por jornada [...]. Entretanto, esta diferença quantitativa torna-se, sob 
um certo ponto de vista, qualitativa na medida em que o tempo a dedicar ao trabalho 
depende, em parte, de causas puramente materiais, tais como a constituição física, a 
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idade, o sexo, e em parte de causas morais puramente negativas como a paciência, a 
impassibilidade, a assiduidade [...]. Eis qual é, em última análise, o estado das coisas 
na indústria moderna. (MARX, 2004a, p. 49). 

 
 

Diante disso, o trabalho não é uma “coisa vaga”, mas um trabalho determinado, pois 

nunca é o trabalho em geral o que se vende e que se compra. Não é apenas este que se define 

qualitativamente pelo objeto, é ainda o objeto que é determinado pela qualidade específica do 

trabalho (MARX, 2004a, p. 53). 

 

No próprio momento no qual a civilização começa, a produção começa a fundar-se 
sobre o antagonismo das ordens, dos estados, das classes, sobre o antagonismo  
enfim entre o trabalho acumulado e o trabalho imediato. Sem antagonismo não há 
progresso. Esta é a lei que a civilização seguiu até os nossos dias. Até o presente as 
forças produtivas desenvolveram-se graças a este regime de antagonismos das 
classes. Dizer agora que, estando todas as necessidades dos trabalhadores satisfeitas, 
os homens poderiam entregar-se à criação de produtos de ordem superior a 
indústrias mais complicadas, seria fazer abstração do antagonismo das classes, e 
subverter todo desenvolvimento histórico. É como se quiséssemos dizer que, como 
se criavam moréias em piscinas artificiais ao tempo dos imperadores romanos, 
tivéssemos como alimentar abundantemente toda a população romana; ao passo que, 
muito ao contrário, faltava ao povo romano o necessário para comprar pão e aos 
aristocratas não faltavam escravos para lançar de pasto às moréias. (MARX, 2004a, 
p. 56). 

 
 

Conforme atesta, “A depreciação contínua do trabalho não é apenas um único lado, 

uma única consequência da avaliação dos gêneros pelo tempo de trabalho. A alta dos preços, a 

superprodução e muitos outros fenômenos de anarquia industrial encontram a sua 

interpretação neste modo de avaliação” (MARX, 2004, p. 61). E a determinação do valor pelo 

tempo de trabalho nada mais é que a expressão científica das relações econômicas da 

sociedade atual, e do modo de troca das forças produtivas depende o modo de troca dos 

produtos. Em geral essa troca dos produtos corresponde à forma de produção. Se 

modificarmos esta última, consequentemente ocorrerá o mesmo com a primeira. 

Assim, observamos na história da sociedade que o modo de trocar os produtos é 

regulado pela forma de produzi-los. Mas as consciências honestas recusam tal evidência. 

Quando se é burguês, não se pode agir de outra maneira a não ser ver nesta relação de 

antagonismo (que preside a troca individual) uma relação de harmonia e justiça eterna, que 

não permite a ninguém se fazer valer às expensas de outrem. Para o burguês, a troca  

individual pode subsistir sem divergências de classes, visto que a seu ver estas são duas coisas 

completamente disparatadas. A troca individual, como o burguês a figura, está longe de se 

assemelhar à troca individual tal como ele a pratica. 



127 
 

 
 
 

3.4.1 A inflexão ideológica 
 
 

Como vimos, em resposta à unilateralidade e aos limites do pensamento de Hegel, da 

economia-política, do socialismo utópico e do movimento crítico da modernidade em geral, 

Marx (1978, p. 40) coloca como projeto o naturalismo acabado ou humanismo, que se 

distinguia tanto do idealismo como do materialismo e pretendia ser, ao mesmo tempo, a 

verdade unificadora de ambos, base teórica para compreender o ato da história universal. Para 

o libertário, a ciência se relaciona com a divisão do trabalho da mesma maneira como antes se 

relacionavam as representações religiosas. As leis (e toda a chamada superestrutura) são a 

expressão geral da classe dominante e de suas relações com as demais, e as histórias parciais 

(da religião, da arte, da política, do direito, da ciência, etc.) não existem concretamente, pois o 

que há é uma totalidade orgânica, cuja abordagem revela a importância da relação entre 

Ciências Naturais e História. 

Sob esse prisma, Marx passa a pensar a lei psicológica do espírito, descoberta no 

estudo da filosofia antiga, em relação a toda a produção humana e não somente aos sábios e  

ao sistema filosófico e o papel que ambos ocupavam na sociedade grega. Fica nítido que essa 

lei é a norma geral da produção quando se pergunta por que os ideólogos (juristas, políticos e 

homens de Estado em geral, moralistas, religiosos, filósofos, economistas, etc.) colocam tudo 

de cabeça para baixo, aparentemente sustentando que a subdivisão ideológica em uma classe 

se dá devido a autonomização dos negócios por meio da divisão do trabalho, com a qual cada 

indivíduo toma o seu próprio ofício como o verdadeiro, criando ilusões no que diz respeito à 

relação entre seu ofício e a realidade, na medida em que isso já seja condicionado pela própria 

natureza deste. Segundo Marx (2007, p. 77-78): 

 

As relações, na jurisprudência, na política, convertem-se – em conceitos na 
consciência; por não estarem acima dessas relações, também os conceitos dessas 
relações são, na cabeça de religiosos, juristas, políticos e moralistas, conceitos fixos; 
o juiz, por exemplo, aplica o código, e por isso a legislação vale, para ele, como o 
verdadeiro motor ativo. Respeito por sua mercadoria, pois seu negócio tem a ver 
com o geral. Ideia do direito. Ideia do Estado. Na consciência comum, a questão é 
colocada de cabeça para baixo. 

 
 

Para o revolucionário comunista, a representação, tanto religiosa como científica, é a 

consciência da transcendência que provém dos poderes reais, tendo em vista que os 

indivíduos, sejam átomos ou histórias mundiais desde sempre partiram de si mesmos. Suas 

relações são relações de seu processo real de vida, de sua consciência, um reflexo 

fantasmagórico de tal processo. Portanto, a questão colocada pelo autor de “O capital” é saber 
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por que e como as relações dos indivíduos venham a se tornar autônomas em relação a eles, 

que os poderes de sua própria vida se tornem superiores aos sujeitos. A resposta é encontrada 

na divisão do trabalho, cujo grau depende do desenvolvimento da força produtiva. Portanto, à 

medida em que avança a força produtiva, a consciência passa a ser produzida de modo 

autônomo em relação ao processo real de vida como um todo. É quando surge a classe dos 

sacerdotes, dos sábios, dos padres, dos ideólogos, etc. 

Por isso, nos dizeres do autor, todos os críticos filosóficos alemães afirmam que as 

ideias, as representações, os conceitos até agora dominaram e determinaram os homens reais, 

seu mundo material, suas relações reais, que o mundo real é um produto do mundo ideal 

(unânimes na crença da dominação dos pensamentos, bem como no ato de pensar crítico 

provocador da derrocada do existente, seja porque consideram suficiente sua atividade isolada 

de pensar, seja porque querem conquistar a consciência universal), diferenciando-se apenas 

daquilo que consideram como pensamentos fixos. Além disso, o idealismo alemão não se 

distingue da ideologia de todos os outros povos por nenhuma diferença específica. Também  

vê o mundo como dominado por ideias, sendo as ideias e conceitos como princípios 

determinantes, determinados pensamentos, como o mistério do mundo material, acessível 

apenas aos filósofos ou eleitos. Dessa forma, o objetivo definido pela filosofia moderna (em 

oposição à antiga que pretendia livrar-se da evidência sensível, da consciência natural) é 

libertar-se dos pensamentos fixos através da dialética (MARX, 2007, p. 192). 

É notório, porém, que, em 1844, o revolucionário já havia se tornado um personagem 

de peso internacional no meio intelectual e político, é também público a intolerância com que 

pensadores ousados demais eram tratados pelas autoridades políticas e religiosas. Diga-se de 

passagem, foi, de fato, o temor que levou Charles Darwin a esconder, por tanto tempo, suas 

ideias, preocupado com as sansões que Marx sofreu na pele por sempre falar o que pensava. 

Nem é preciso falar do prestígio que o positivismo e as Ciências Naturais tinham na 

sociedade. Diante de tal cenário, Marx inevitavelmente caiu no essencialismo, na 

unilateralidade inerente à luta política mais acirrada, que nos impele muitas vezes a negar a 

humanidade, o ser ao inimigo. 

O próprio Marx é obrigado a dizer que as ideias dominantes são separadas dos 

indivíduos dominantes e, sobretudo, das relações que nascem de um dado estágio do modo de 

produção, e que disso resulta o fato de que na história as ideias sempre dominam (MARX, 

2007, p. 47-50). O modo de considerar as coisas não é isento de pressupostos, mas parte de 

pressupostos reais (os homens em seu processo de desenvolvimento real, empiricamente 

observável) e não os abandona em nenhum instante, de modo que, ao apresentar esse processo 
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ativo de vida, faz com que a história deixe de ser uma coleção de fatos mortos, ainda abstratos 

para os empiristas, ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como para os idealistas 

(MARX, 2007, p. 94). 

Acontece que, em sua atitude de partir dos homens realmente ativos e de seu processo 

de vida real, para, a partir daí expor aquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 

os homens pensados, imaginados e representados, o desenvolvimento dos reflexos ideológicos 

(formações nebulosas na cabeça dos homens, sublimações necessárias de seu processo de vida 

material,  empiricamente  constatável  e  ligado  a  pressupostos  materiais),  e  os  ecos   desse 
60 

processo   de   vida   ,   privando   as   representações   e   as   formas   de   consciência   a elas 

correspondentes da aparência de autonomia – que até então possuíam, e mostrando que os 

homens, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais –, transformam também 

sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. 

Marx se vê obrigado a dizer que não é a consciência que determina a vida, mas esta 

que determina aquela, como se a consciência, o mundo de pensamento, não fosse algo vivo e 

contraditório, mas uma mera hipótese abstrata; que ali onde termina a especulação, na vida 

real, começa, portanto, a ciência real, positiva, a exposição da atividade prática, do processo 

prático de desenvolvimento dos homens, como se a ciência não dependesse da especulação 

como um dos momentos que compõem o entendimento humano e a atividade prática dos 

indivíduos, como se não fosse marcada pela afetividade, pela voz do coração, pela imaginação 

e pelo desejo, pela possibilidade abstrata, pela liberdade e pelo acaso, mas pelo destino e pela 

necessidade, pelo determinismo da possibilidade real, apenas. 

Também se vê na obrigação de afirmar que, para o idealista, todo e qualquer 

movimento transformador do mundo existe apenas na cabeça de um eleito, e o destino do 

mundo depende de que essa cabeça única, que possui toda a sabedoria como proprietário 

privado, não seja mortalmente atingida por alguma pedra realista antes de ter feito as suas 

revelações (MARX, 2007, p. 512); e, quando essa loucura idealista se torna prática, vêm 

imediatamente à tona seu caráter maligno, sua sede clerical de poder, seu fanatismo religioso, 

sua charlatanice, sua hipocrisia petista e sua fraude piedosa; e, ainda, que o milagre é a ponte 

de asnos que leva do reino da ideia para a práxis. E assim como os milagreiros da medicina e 

as curas milagrosas se baseiam no desconhecimento das leis do mundo natural, também os 

milagreiros e as curas milagrosas sociais se pautam no desconhecimento das leis do mundo 

social (MARX, 2007, p. 513). 
 

60 
O que significa dizer que se trata da construção de uma nova forma de representar, que se tornará um novo 

modo de produzir as coisas da vida em sociedade, uma nova forma de exteriorização. 
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Marx (2007, p. 519) recai na disputa por uma ideia fixa que legitime a dominação de 

determinada classe que tanto combatia ao dizer que se trata apenas de desconhecimento ou 

conhecimento de tal ideia, da força à doutrina dos profetas, tranquilizante em todos os 

sentidos, contemplada por alguns sossegados dorminhocos. Imiscuído na luta política, o 

filósofo se julgava já possuidor de uma teoria científica verdadeira e útil à classe trabalhadora. 

Após as revoluções de 1848 e 1849, vemos que ele não possuía, ainda, tal teoria, mas se 

afastou da luta política unilateral com o argumento de construi-la. No entanto, não vai muito 

além da torpeza da distinção, das mágicas especulativas, da suspensão entre a carne e o 

espírito. 

Porém, não era ingênuo, apesar de taxar a economia política de cinismo  

despreocupado (a mesma economia que nunca abandonará e passará a respeitar cada vez mais, 

na figura de pensadores como Ricardo David) e considerar que no socialismo o homem já não 

será mais cindido, mas inteiro, completo, total, e a própria natureza refeita à imagem e 

semelhança do homem. Assim, planta o antídoto contra o unilateralismo no próprio termo que 

toma partido, em detrimento da outra esfera, deixada na privação de pensamento. Isso fica 

claro quando diz que a superação da alienação segue o caminho da alienação, ou que a 

propriedade privada material, imediatamente sensível, é a expressão material e sensível da 

vida humana alienada, cujo movimento (a produção e o consumo) é a manifestação sensível 

do movimento de toda a produção passada, isto é, da efetivação ou efetividade do homem, 

sendo que religião, Estado, direito, moral, ciência, arte, etc., são apenas modos particulares, 

submetidos a sua lei geral (MARX, 1978, p. 8). 

No interior dessa luta política, Marx constrói seu projeto do ponto de vista socialista, 

que se opõe ao ponto de vista da propriedade privada e ao do ateísmo. Vejamos a seguir como 

isso se dá. 

 

3.4.2 O ponto de vista da propriedade privada 
 

 
No que se refere à relação das determinações metafísicas da propriedade privada com  

o suporte espiritual, encontramos a atitude essencialista de aniquilamento do Outro, em nome 

da absolutização da voz do coração, do orgulho, da vontade humana, como se fosse a própria 

vontade do mundo. Tal atitude aparece com toda a força na economia política, notadamente  

na teoria sobre a população. A sociedade civil, como aparece para a economia política, é a 

expressão ideológica, forma ideal da propriedade privada, de modo que “[...] cada indivíduo é 
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o conjunto de carecimentos e só existe para o outro como o outro só existe para ele, na medida 

em que se convertem em meio um para o outro” (MARX, 1978, p. 24). É o ponto de vista da 

satisfação individual do próprio carecimento egoísta, no qual cada indivíduo especula sobre o 

modo de criar, no outro, uma nova necessidade para obrigá-lo a um novo sacrifício, levá-lo a 

uma dependência, desviá-lo para uma nova forma de gozo. Aqui o estranhamento, ou seja, a 

autonomização hostil dos objetos produzidos pelo homem em todos os níveis de sua 

existência, como veremos, aparece como produzido pela ação moral dos indivíduos. 

É a atividade desses sujeitos em relação aos outros na determinação da propriedade 

privada que produz uma massa crescente de objetos, que forma o reino dos seres alheios ao 

qual se submete o homem, no qual cada novo produto é uma nova potência do engano e da 

pilhagem recíproca, pois o homem se torna mais pobre enquanto homem (seu carecimento 

cresce quando o poder do dinheiro aumenta) e precisa cada vez mais do dinheiro para apossar- 

se do ser inimigo. A atitude essencialista, o unilateralismo da qualidade da exteriorização das 

forças essenciais predominante na cultura, como a força que produz o estranhamento, fica 

clara quando Marx diz que a necessidade do dinheiro se torna a verdadeira necessidade 

produzida pela economia política, e a única que ela produz, bem como a quantidade de 

dinheiro é cada vez mais sua única propriedade dotada de poder, que reduz todo ser a sua 

abstração e a si mesmo ao ser quantitativo. Inclusive subjetivamente, a ausência de medida e a 

desmedida passam a ser sua verdadeira medida e toda carência oferece uma ocasião para, com 

os meios mais infames, enganar o próximo e procurar estimular a sua capacidade mais 

embotada de gozo. Ou quando afirma que a tendência do capital é atingir a unilateralidade do 

monopólio (MARX, 2008, p. 47-60). 

O filósofo Karl Marx explica, ainda, que a alienação se manifesta justamente como 

uma totalidade, sendo que, simultaneamente, produz o refinamento das necessidades e de seus 

meios, a bestial selvageria e a abstrata simplicidade dos carecimentos do Outro, convertendo o 

abandono totalmente antinatural, a natureza podre, em seu elemento de vida. No lugar dos 

sentidos em seu modo humano, desumano ou sequer animal, está a simplificação da máquina, 

o homem que trabalha transformado em coisa, mercadoria. Por isso, diz que a economia 

política, apesar de sua aparência mundana e prazerosa, é uma verdadeira ciência moral, a mais 

moral de todas, pois apenas expressa ao seu modo as leis morais. A autorrenúncia, a renúncia 

à vida e a todo o carecimento humano é seu dogma fundamental. 

Comete a hipocrisia, o julgamento unilateral, moralizante, de não confessar que 

esbanjamento e poupança, luxo e abstinência, riqueza e pobreza, são iguais, que o sentido  

que a produção tem com relação aos ricos manifesta-se claramente no sentido que tem 
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para os pobres, sendo que, para cima, sua manifestação é sempre refinada, encoberta, 

ambígua, aparência, ao passo que, para baixo, é grosseira, direta, franca, essência, posto que a 

grosseira necessidade do trabalhador é uma fonte de lucros maior que a necessidade refinada 

do rico, e, portanto, que a indústria especula tanto o refinamento das necessidades, como sua 

crueza artificialmente produzida, cujo verdadeiro gozo é o auto-aturdimento, essa aparente 

satisfação das necessidades. 

 

A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e unilaterais que um objeto só é 
nosso quando o temos, quando existe para nós como capital ou quando é 
imediatamente possuído, comido, bebido, vestido, habitado, em resumo, utilizado 
por nós. Se bem que a propriedade privada concebe, por sua vez, todas essas 
efetivações imediatas da posse apenas como meios de subsistência, e a vida, à qual 
elas servem de meios, é a vida da propriedade privada, o trabalho e a 
capitalização. Em lugar de todos os sentidos físicos e espirituais apareceu assim a 
simples alienação de todos esses sentidos, o sentido do ter. O ser humano teve que 
ser reduzido a essa absoluta pobreza, para que pudesse dar à luz a sua riqueza 
interior partindo de si. (MARX, 1978, p. 11). 

 
 

Portanto, a lei geral da produção expressa pela economia política revela sua herança 

espiritual ao colocar o dinheiro como o meio geral, como o verdadeiro poder e único fim, 

estranhando o ser objetivo do homem e subjugando sua existência. A alienação também está 

presente no estranhamento, isto é, no fato de que o meio de vida do indivíduo pertence a 

outro, e o desejo do mesmo é a posse inacessível de outro, assim como no fato de que cada 

coisa é outra que ela mesma, que a atividade individual é outra coisa, e que, finalmente (e 

isto é válido também para o capitalista), domina em geral o poder desumano, hostil, separado. 

Tudo o que o economista tira do homem em vida e em humanidade, restitui em dinheiro e 

riqueza, e tudo o que o homem não pode comprar, pode o seu dinheiro, a verdadeira fortuna. 

Desse modo, sendo tudo isto, o dinheiro não pode mais que criar-se a si mesmo, 

comprar-se a si mesmo, pois tudo o mais é seu escravo, de modo que todas as paixões e toda 

atividade devem, pois, afundar-se na avareza, e o trabalhador só deve ter o suficiente para 

querer viver e só viver para ter. O dinheiro é, nesse sentido, o orgulho e a personalidade 

absolutizados, eternizados na forma de um objeto tangível, o próprio elemento social. Isto 

significa dizer que o espírito, o processo, é transformado em coisa, encarna-se, dando ao 

mundo sensível novas regras que imperam no coração dos homens. Opera-se, dessa forma, 

uma racionalização do gozo que reflete o triunfo completo do capital trabalhador sobre a 

riqueza esbanjadora, o triunfo da propriedade privada sobre todas as qualidades 

aparentemente humanas e a total submissão do proprietário privado ao trabalho, essência da 

propriedade privada. 
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Portanto, só podemos penetrar na determinação real do movimento econômico, o 

historicamente vitorioso movimento do trabalho, na determinação do capital industrial contra 

o que não se consome industrialmente, como capital, quando entendemos o trabalho como 

essência da propriedade privada. Logo, é possível afirmar que “A produção produz o homem 

não somente [...] na determinação da mercadoria; ela o produz, nesta determinação respectiva, 

precisamente como um ser desumanizado [...] tanto espiritual quanto corporalmente – 

imoralidade, deformação, embrutecimento de trabalhadores e capitalistas. Seu produto é a 

mercadoria consciente-de-si e auto-ativa” (MARX, 2008, p. 92-93). O homem só considera 

as coisas como tendo vida própria por ter se autotransformado em uma coisa, a condição 

necessária, a redução à extrema pobreza, para que o homem pudesse dar à luz toda a sua 

riqueza a partir de si mesmo. 

Por conseguinte, a consciência, enquanto expressão das forças essenciais, do trabalho 

não apenas abstrato, é que mantém o estranhamento e o fetichismo em uma configuração 

unilateral, a partir da determinação essencialista de sua lei psicológica, que é justamente se 

tornar coisa. O problema não está, portanto, no estranhamento e no fetichismo em si, mas na 

passividade diante deles, em não perceber que a exteriorização é, também, apropriação, no 

bloqueio da lei de apropriação pelo próprio trabalho (atividade vital consciente). Trata-se, 

portanto, de compreender o trabalho não de modo apenas abstrato, como Hegel, mas enquanto 

fenômeno, atividade sensível do espírito, objetivação do homem, encarnação do mundo 

espiritual criado, ele mesmo um fenômeno sensível, no fenômeno, nos objetos. 

É por esse motivo que os manuscritos econômico-filosóficos de 1844 têm como 

fundamental a compreensão da relação entre as forças humanas essenciais e os objetos 

essenciais. Neste momento, encontra-se o ponto central, o que o idealismo desenvolveu de 

forma apenas abstrata e o que se constitui na falha capital do materialismo, que, ao reproduzir 

Demócrito pela imagem de Epicuro, criada pela História da Filosofia, considera apenas o lado 

material. Todas as considerações desenvolvidas por Marx a esse respeito foram denominadas 

de ponto de vista do socialismo. 

 

3.4.3 O ponto de vista do socialismo 
 
 

Para Marx (2008, p. 16), a significação da riqueza das necessidades humanas e de um 

novo modo de produção, bem como um novo objeto da mesma, é uma “[...] nova afirmação 

da força essencial humana e novo enriquecimento da essência humana” – o cultivo de uma 

nova qualidade da exteriorização das forças essenciais humanas. As forças essenciais 
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humanas são os instintos, as vontades, os desejos, as capacidades. Forças objetivas que 

compõem o carecimento humano e se exteriorizam, através da atividade vital consciente do 

homem, em objetos essenciais. De tal modo, à luz do movimento duplo do trabalho humano, 

simultaneamente estranhamento e reconhecimento, Marx (2008) identifica três níveis de 

estranhamento e de fetichismo, e três problemas fundamentais em Hegel no que concerne ao 

naturalismo acabado ou humanismo. Ademais, analisa a exteriorização de um âmbito 

simultaneamente objetivo e subjetivo, individual e social, formal e material, essencial e 

existencial. Vejamos, então, como Marx procura objetivar a contradição entre essência e 

existência, da qual a propriedade privada considera apenas o lado material. 

A apropriação sensível da essência e da vida humana, do homem objetivo, das obras 

humanas, não tem só o sentido do gozo imediato, exclusivo, na definição de posse e do ter, 

pois o homem se apropria do seu ser global de forma integral, como homem total, com cada 

uma de suas relações humanas como um mundo. Todos os órgãos de sua individualidade 

como os órgãos que são imediatamente coletivos em sua forma, em seu comportamento 

objetivo, em seu comportamento para com o objeto, a apropriação deste, de modo que tal 

comportamento é tão múltiplo quanto múltiplas são as destinações e atividades do homem. 

Nos dizeres de Marx, a apropriação global do objeto é a emancipação através da qual 

todos os sentidos e qualidades do homem se fizeram humanos (imediatamente teóricos na 

prática, órgãos sociais e, simultaneamente, de exteriorização de vida e um modo de 

apropriação da vida humana pelo indivíduo), tanto objetiva, como subjetivamente, assim 

como seu objeto se tornou um objeto social, humano, vindo do homem para o homem, que se 

relaciona com a coisa por amor da coisa, ela mesma uma relação humana e objetiva para si e 

para o homem e inversamente, de modo que carecimento e gozo perdem com isso  sua 

natureza egoísta, e a natureza, sua mera utilidade, ao converter-se em utilidade humana, bem 

como os sentidos e o gozo dos outros homens se transformam na própria apropriação do 

indivíduo, ou seja, em interesse deste. 

O teórico diz também que o homem só não se perde de seu objeto quando ele mesmo  

se configura como ser social, a sociedade como ser para ele e aquele como objeto humano ou 

homem objetivado, isto é, o objeto social, cuja efetividade objetiva se configura em geral 

como efetividade das forças essenciais humanas, como efetividade humana, todos os objetos 

apresentando-se como objetivação de si próprio, que confirmam e efetivam sua 

individualidade, seus objetos, que vêm a ser, de acordo com a natureza daqueles e das forças 

essenciais que a ela corresponde, pois precisamente a determinidade dessa relação constitui o 
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modo particular e efetivo da afirmação, afirmando o homem no mundo objetivo, não apenas 

no pensar, mas também com todos os sentidos. 

Subjetivamente considerado, o objeto só pode ser a confirmação de uma das forças 

essenciais do indivíduo, e só é para ele na medida em que sua força essencial é para si, como 

capacidade subjetiva, porque o sentido do objeto chega justamente até onde chega seu  

sentido, sendo assim, os sentidos do homem social são distintos dos do não social. Para Marx 

(1978), é somente graças à riqueza objetivamente desenvolvida da essência humana que a 

riqueza da sensibilidade humana, subjetivamente, é em parte cultivada, e é em parte criada, 

pois não só os cinco sentidos, como também os chamados sentidos espirituais, práticos 

(vontade, amor, etc.), todo o sentido humano, a humanidade dos sentidos, constituem-se 

unicamente mediante o modo de existência de seu objeto, perante a natureza humanizada e 

corresponde a um trabalho de toda a história universal até nossos dias.
61

 

O sentido que é prisioneiro da grosseira necessidade prática tem apenas um  

significado limitado, e a objetivação da essência humana, tanto no aspecto teórico como no 

aspecto prático, é, pois, necessária, para tornar humano o sentido do homem, para criar o 

sentido humano correspondente à riqueza plena da essência humana natural, estado social no 

qual subjetivismo e objetivismo, espiritualismo e materialismo, atividade e passividade, 

deixam de ser contrários e perdem, com isso, seu modo de existência como tais contrários. De 

tal modo, a solução das mesmas oposições teóricas só é possível de modo prático, mediante  

a energia prática do homem, e, por isso, não é, de modo algum, tarefa exclusiva do 

conhecimento, mas tarefa efetiva da vida que a Filosofia não podia resolver, precisamente 

porque a tomava unicamente como tarefa unicamente teórica (MARX, 1978, p. 8-13). 

 

3.4.4 Ateísmo e comunismo 
 
 

Marx diferencia ateísmo do socialismo porque o primeiro só afirma o homem a partir 

da negação de Deus. A negação desta não-essencialidade carece já totalmente de sentido, ao 

passo que este já não necessita de tal mediação, por partir da consciência sensível, teórica e 

prática, do homem e da natureza como essência, sendo a autoconsciência positiva, humana, 

que dispensa a mediação da superação da religião, do mesmo modo que a vida efetiva é a 

efetividade positiva do homem, que dispensa a mediação pela superação da propriedade 

privada, o comunismo. Deste modo, o comunismo é a posição como negação da negação e o 
 

61 
Assim, o sábio se relacionava com o mundo da mesma forma em que objetivava em seu objeto o sistema 

filosófico, a relação da consciência com o mundo. 
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momento da emancipação e recuperação humanas, efetivo e necessário para o movimento 

histórico seguinte, a configuração imprescindível e o princípio energético do futuro próximo. 

Mas o comunismo não é, como tal, o objetivo do desenvolvimento humano, a configuração da 

sociedade humana, é apenas uma abertura, uma possibilidade, um movimento indeterminado, 

um princípio energético e, enquanto tal, não necessário, posto que a efetividade positiva do 

homem dispensa tal mediação. Talvez seja algo como as forças essenciais humanas represadas 

(inveja, desejo de apropriação, etc.) pela propriedade privada e que tencionam romper tal 

represa, uma força plástica social (MARX, 1978, p. 8-16). 

Observemos mais de perto como se dá esse movimento. Na referida obra de 1978, o 

epicurista diz que a propriedade privada é uma relação enérgica que tende para sua resolução. 

Por conseguinte, passa a analisar essa resolução, este desenvolvimento, um movimento que 

chama de comunismo, caracterizado como o reconhecimento da complexidade do  

carecimento humano, que se estabelece a partir de e em oposição ao movimento de redução  

do homem ao sentido do ter da propriedade privada; gerado efetivamente em sua existência 

empírica pelo movimento inteiro da história, para a consciência pensante do movimento 

compreendido e conhecido de seu vir-a-ser; e não uma figura histórica isolada que destaca 

momentos independentes do movimento da história para fixá-los como prova de sua 

legitimidade histórica. Assim, a primeira superação positiva da propriedade privada é o 

comunismo grosseiro, “[...] nada mais do que uma forma fenomênica da infâmia da 

propriedade privada que se quer instaurar como coletividade positiva.” (MARX, 1978, p.6). 

A propriedade privada, concebida como contradição (oposição em seu relacionamento 

ativo com seu nexo interno) quando encarada como oposição entre o trabalho e o capital, pode 

revelar-se em sua primeira forma sem o movimento desenvolvido da propriedade, aparecendo 

como se não fosse instituída pela mesma. A forma desenvolvida e enérgica da contradição que 

tende para sua resolução é justamente a incoerência entre trabalho (essência subjetiva da 

propriedade privada como exclusão da propriedade) e o capital (trabalho objetivo como 

exclusão do trabalho), de modo que a superação da auto-alienação adota o mesmo caminho da 

auto-alienação. Assim, a relação da propriedade privada contém, latente em si, a relação da 

propriedade dessa com o trabalho, com o capital e a conexão destas duas expressões uma 

com a outra, de modo que a apropriação da natureza aparece ao trabalhador como 

estranhamento, “[...] a auto-atividade como atividade para um outro e como atividade de um 

outro, a vitalidade como sacrifício da vida, a produção do objeto como perda do objeto para 

um poder estranho, para um homem estranho” (MARX, 2008, p. 90). 
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Portanto, na relação do homem estranho ao trabalho e ao trabalhador, tudo o que 

aparece para o trabalhador como atividade da exteriorização, o estranhamento, surge ao não- 

trabalhador como estado da exteriorização, do estranhamento. E o comportamento efetivo e 

prático do trabalhador na produção e com o produto (como estado espiritual) emerge no não- 

trabalhador que está diante dele como comportamento teórico. O trabalhador só é considerado 

como instrumento, objeto de realização do capital, que lhe é estranho, de modo que, se o 

capital não existir para o mesmo, este será aniquilado, existindo subjetivamente, pois, no 

trabalhador, o fato de que o capital é o homem totalmente perdido de si (um capital vivo e, 

portanto, carente, que, a cada momento em que não trabalha, perde seus juros e, com isso, sua 

existência). 

Toda essa sua existência, sua vida, se torna conhecida não somente na determinação 

da mercadoria, tal como qualquer outra, regulada pela oferta e pela procura, mas produzida, 

nesta determinação respectiva, precisamente como um ser desumanizado, tanto espiritual 

quanto corporalmente, revelando toda a imoralidade, deformação, embrutecimento de 

trabalhadores e capitalistas inerente à relação da propriedade privada, cujo produto é a 

mercadoria consciente-de-si e autoativa. Com base nisso, Marx (2008) identifica uma 

contradição fundamental no estranhamento social. De um lado, há a produção da atividade 

humana totalmente estranha a si, uma justificação abstrata do homem como um puro homem 

que trabalha e que, por isso, pode precipitar-se diariamente de seu pleno nada ao nada 

absoluto e, portanto, na sua efetiva não existência. De outro, a atividade humana como capital 

idêntico a si mesmo, completamente indiferente ao seu conteúdo efetivo, no qual o objeto 

perde toda sua qualidade natural e social (ou seja, todas as ilusões políticas e gregárias, sem se 

mesclar, com relação aparentemente humana alguma). 

Tal oposição levada ao seu extremo é necessariamente o auge, a culminância e o 

declínio de toda a relação. Do mesmo modo, em seu desenvolvimento necessário, o trabalho 

progride de um significado social, de efetiva coletividade, para a indiferença para com seu 

conteúdo, até o completo ser-para-si mesmo, à abstração de qualquer outro ser e, por isso 

mesmo, à condição de capital liberto e constituído para si mesmo enquanto tal, sendo que o 

capital, na marcha de sua formação mundial, tem de chegar a sua expressão abstrata, isto   é, 
62 

pura.    Marx afirma o caráter projetivo do trabalho, uma projeção que se encarna nos objetos 
 
 

62 
Na definição da atividade humana como capital idêntico a si, fica muito claro como para Marx a objetividade 

fantasmática, a validade social, é a objetivação do espírito, objetivação que se relaciona de forma específica, 
determinada pela qualidade da objetivação, com o suporte espiritual, os sujeitos empíricos, assim como na 
relação da consciência de si com os sistemas filosóficos, e com qualquer outro objeto essencial. Assim como o 
pressuposto religioso antes estava encarnado na natureza, a favor da vida, e, agora, na modernidade, assim como 
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e se torna, por meio do estranhamento, da exteriorização, um poder autônomo, independente e 

hostil em relação ao produtor.
63 

A seguir, examina detalhadamente a produção humana, e  

nela o estranhamento do objeto, do produto do trabalho, com relação ao trabalhador e com 

relação ao não trabalhador. 

Em relação ao operário, o estranhamento se dá em três níveis ou aspectos: na relação 

deste com os objetos da produção, da própria atividade produtiva e na relação do homem com 

o gênero humano. Na relação com os objetos da produção (o estranhamento da coisa), a 

relação do trabalhador com o produto, como objeto estranho e poderoso sobre ele, é ao  

mesmo tempo a relação com o mundo exterior sensível, com os objetos da natureza (meios de 

vida no sentido de objetos, nos quais se exerça o trabalho, quanto no de meio de subsistência 

física do trabalhador), como um mundo alheio que se lhe defronta hostilmente. Dessa forma, 

quanto mais o trabalhador se apropria do mundo externo, da natureza sensível, por meio do 

seu trabalho, mais se priva dos meios de vida. Também é nesse duplo sentido que o 

trabalhador se torna duplamente servo em relação aos mesmos, enquanto objeto do trabalho 

(trabalho) e meios de subsistência. 

A esse respeito o autor diz que a economia nacional oculta o estranhamento na 

essência do trabalho porque não considera sua relação imediata e essencial, a relação entre o 

trabalhador e a produção, bem como com os objetos da mesma. Já no estranhamento em 

relação à própria atividade produtiva (o estranhamento-de-si), tem-se que a relação do  

trabalho com o ato da produção no interior do mesmo é a relação do trabalhador com a sua 

própria atividade produtiva como estranha, hostil e não pertencente a ele (atividade como 

miséria, força como impotência, procriação como castração), assim, o trabalhador só se torna 

alheio ao produto da sua atividade na medida em que, no ato mesmo da produção, estranha a 

 

em Parmênides e Platão, passa para o espírito, para o pensamento, para o ser imóvel e idêntico a si mesmo, e 
desvaloriza a natureza, o capital e o trabalho progridem de um significado social, de efetiva coletividade, para a 
indiferença para com seu conteúdo, até o completo ser para si mesmo, à abstração de qualquer outro ser e, por 
isso mesmo, à condição de capital liberto e constituído para si mesmo enquanto tal, sendo que o capital, na 
marcha de sua formação mundial, tem de chegar a sua expressão abstrata, isto é, pura. O método da consciência 
produtora de ficções e de representações ativas, assim como o do capital, apenas se debate com a sua própria 
sombra, sendo a natureza dessa sombra dependente da maneira como ela é vista e de como o objeto que reflete 
envia o seu próprio reflexo a partir dessa sombra, posto que estão num processo relacional de determinação 
reflexiva indeterminada. 
63 “Aqui as coisas se dão do mesmo modo que na religião, na qual quanto mais o homem põe em Deus, tanto 
menos ele retém em si mesmo” (MARX, 2008, p. 80). Similarmente, em “O capital” o fetichismo da mercadoria 
é descrito como uma autonomização hostil de uma relação social encarnada nas coisas, de modo que, para termos 
um símile, temos que recorrer ao terreno da crença, às sutilezas metafísicas e argúcias teológicas que fazem as 
ideais se tornarem autônomas e dominarem a vida dos homens, de modo que Marx parece querer dizer que o 
fetichismo se origina do estranhamento, da exteriorização, que é a própria exteriorização estranhada, posto que a 
exteriorização do trabalhador em seu produto tem o significado não somente de que seu trabalho se torna um 
objeto, mas, bem além disso, que existe de forma exterior, independente e estranha a ele, tornando-se uma 
potência autônoma que se lhe defronta hostil e estranha. 
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si mesmo, pois, se o produto do trabalho é a exteriorização, a produção mesma tem que ser a 

exteriorização ativa, sendo ela mesma atividade estranhada. 

No processo de atividade estranhada, o trabalhador não se sente bem, está infeliz e não 

desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína seu 

espírito em um autossacrifício, não se afirma em seu trabalho, mas nega-se nele, posto que é 

exterior a si, externalidade que aparece como se o trabalho não fosse seu, mas de um outro, 

como se não pertencesse a si mesmo, mas a um outro. “Assim como na religião a auto- 

atividade da fantasia humana, do cérebro e do coração humanos, atua independentemente do 

indivíduo e sobre ele, isto é, como uma atividade estranha, divina ou diabólica, assim também 

a atividade do trabalhador não é sua auto-atividade [...] é a perda de si mesmo.” (MARX, 

2008, p. 85). O resultado a que se chega é que o trabalhador só se sente como ser livre e ativo 

em suas funções animais e, em suas funções humanas, só se sente como animal. 

No que se refere à relação do trabalho estranhado com o ser genérico do homem, na 

medida em que esse estranha do homem, a natureza e sua função ativa vital, o estranha 

também o gênero humano, fazendo da vida genérica apenas um meio da vida individual, 

ambas em sua forma abstrata e estranhada. Acontece que o homem é um ser genérico e, 

enquanto tal, não só prática e teoricamente faz do gênero seu objeto, como se relaciona 

consigo mesmo como com o gênero vivo, presente, como um ser universal e, por isso, livre. A 

vida genérica do homem consiste fisicamente no fato de que o homem (tal qual o animal) vive 

da natureza inorgânica e, quanto mais universal o homem é, mais comum é o domínio da 

natureza inorgânica da qual vive. 

Na natureza genérica do homem, ele se relaciona com os objetos, com a natureza 

inorgânica, na medida em que a mesma forma teoricamente parte da consciência (objeto das 

ciências humanas, naturais e da arte) e praticamente da vida humana e da atividade humana, 

de modo que a universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da 

natureza inorgânica inteira seu corpo orgânico, com o qual tem de ficar em um processo 

contínuo para não morrer, pois sua vida física e mental está interconectada com a natureza, 

sendo os objetos meios de vida espirituais (meio de vida imediato, o objeto/matéria e o 

instrumento de sua atividade vital) que o homem tem de preparar prioritariamente para a 

fruição e para a digestão, na acepção mais ampla que possa ter tais palavras. A vida produtiva 

é, portanto, a vida genérica, a vida engendradora de vida. 

Marx (1978) diz que no modo da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma 

espécie, seu caráter genérico, e que a atividade consciente livre é o caráter genérico do 

homem, fazendo da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua consciência, 
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pois tem atividade vital consciente, apesar de esta não ser uma determinidade com a qual ele 

coincide imediatamente. Essa atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da 

atividade vital animal, o que lhe possibilita ser um ser genérico, ou seja, consciente, que tem a 

sua própria vida como objeto e atividade livre, sendo o engendrar prático de um mundo 

objetivo a prova do homem enquanto ser genérico consciente, que se relaciona com o gênero 

enquanto sua própria essência. Assim, enquanto o animal produz unilateralmente, para a 

existência imediata, o homem produz universalmente, mesmo livre da carência física, e só 

plenamente na sua liberdade com relação à mesma. Sabe produzir segundo a medida de 

qualquer espécie e considerar, por toda parte, a medida inerente ao objeto, formado também 

segundo as leis da beleza. 

No objeto do trabalho, na objetivação da vida genérica do homem, este “[...] se duplica 

não apenas na consciência, intelectualmente, mas operativa, efetivamente, contemplando-se, 

por isso, a si mesmo num mundo criado por ele” (MARX, 2008). Nesse instante, toda a 

profundidade com que o espírito humano se projeta é revelada. A encarnação na natureza, 

segundo as regras de qualquer espécie e as leis da beleza, de modo que se contempla não só  

na consciência, intelectualmente, mas efetiva e operativamente em um mundo criado por ele. 

Passemos agora às consequências do estranhamento. 

A partir desse desenvolvimento, Marx lança luz sobre conflitos até então insolúveis: 1) 

diz que a aparente contradição entre trabalho e propriedade privada na verdade é referente ao 

trabalho estranhado consigo mesmo e que, portanto, não basta simplesmente decidir a favor 

deste último contra a propriedade privada, nem lutar por uma elevação e/ou nivelação geral 

dos salários (também uma consequência necessária do trabalho estranhado e, portanto, 

idêntico à propriedade privada), mas transformar qualitativamente o próprio trabalho, 

conquistar este e o trabalhador a sua dignidade e determinação humanas; 2) afirma que da 

relação do trabalho estranhado com a propriedade privada depreende-se que a emancipação da 

sociedade da propriedade privada e tudo que a mesma implica se manifesta na forma política 

da emancipação dos trabalhadores, porque na sua emancipação está encerrada a emancipação 

humana universal, posto que a opressão humana inteira envolve-se na relação do trabalhador 

com  a produção, sendo todas as  relações  de servidão apenas  modificações  e consequências 

dessa relação.
64

 
 
 
 

64 Essa concepção marca o ponto de inclinação de Marx em relação ao determinismo. Por exemplo, em relação à 
tese (a liberdade e o acaso em Epicuro) em relação a Darwin e à opressão que existe antes de qualquer produção 
social humana, entre os macacos. Nietzsche, etc. O próprio Marx se contradiz quando reconhece que a opressão e 
a divisão social do trabalho começam na diferença sexual, não havendo trabalhadores propriamente ditos. 
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Marx explica que, antes de buscar reencontrar em cada uma das determinações 

político-econômicas apenas uma expressão, determinada e desenvolvida dos primeiros 

fundamentos, e os conceitos de trabalho estranhado e propriedade privada encontrados pela 

análise, examinando esta configuração, é preciso solucionar dois problemas: o de determinar a 

essência universal da propriedade privada, tal como se constituiu enquanto resultado do 

trabalho estranhado, em sua relação com a propriedade verdadeiramente humana e social; e de 

saber como o homem chegou ao ponto de exteriorizar, de estranhar seu trabalho e como este 

estranhamento esta fundado na essência do desenvolvimento humano. 

Quanto ao primeiro problema, diz que o trabalho exteriorizado se soluciona em dois 

elementos que se condicionam mutuamente, ou que apenas são expressões distintas de uma e 

da mesma relação, sendo esta a da propriedade verdadeiramente humana, da interconexão 

essencial do ser social, do homem entre si e com a natureza inorgânica, seu corpo. Já com 

relação ao segundo problema, a solução é justamente esta nova disposição que transmuta a 

questão sobre a origem da propriedade privada na questão sobre a relação do trabalho 

exteriorizado com a marcha do desenvolvimento da humanidade, pois a propriedade privada é 

tomada como uma coisa exterior ao homem, enquanto o trabalho remete imediatamente ao 

próprio homem, às suas forças essenciais e à qualidade de sua objetivação. Em outras  

palavras, é preciso encarar o estranhamento a partir do desenvolvimento interno do organismo 

social humano, o espírito ou as formas de encarnação da matéria na própria matéria cindida 

interiormente. 

Nossa hipótese é a de que, como para Marx a alienação é a própria essência da 

natureza enquanto existência imediatamente sensível, o ser-separado, a necessidade de objetos 

externos e de ser para outros um objeto externo, o estranhamento é a essência da 

exteriorização enquanto realidade imediatamente sensível. Ocorre que nas formas 

comunitárias, e até servis e aristocráticas, as formas sociais protegiam seus membros da 

separação, mesmo que a escravidão fosse admitida normalmente, ao passo que, no modo de 

produção capitalista, se intensifica ao limite a separação, de modo que, no desenvolvimento, 

tanto o trabalhador quanto o capitalista chegam ao limite do estranhamento. Antes não havia 

liberdade individual e a possibilidade de expressão do supérfluo em sentido positivo, porém, 

agora a dimensão social foi completamente esquecida, soterrada, mistificada, tornou-se  

apenas um meio de satisfação individual, sem que essa esteja conectada às necessidades da 

vida genérica. Assim, analisar o estranhamento a partir da marcha histórica da humanidade é 

perguntar, no mesmo sentido em que se pergunta em relação ao capital, como o  

estranhamento chegou a generalizar-se (MARX, 2008, p. 80-98). 
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Para Karl Marx (1978), o comunismo é a expressão, a forma acabada do 

desenvolvimento da contradição entre capital e trabalho, que na realidade é a relação do 

trabalho estranhado consigo mesmo, o que significa que a mudança é qualitativa e se refere ao 

processo de objetivação, exteriorização da vida genérica do homem (tanto física e prática 

quanto espiritual e teórica): 

 

O comunismo, finalmente, é a expressão positiva da propriedade privada superada; 
é, em primeiro lugar, a propriedade privada geral. Ao tomar esta relação em sua 
generalidade, o comunismo é: [...] em sua primeira figura somente uma 
generalização e acabamento da mesma [da propriedade privada]; como tal, mostra- 
se em sua dupla figura: de um lado, o domínio da propriedade material é tão grande 
frente a ele, que ele quer aniquilar tudo o que não pode ser possuído por todos como 
propriedade privada; quer abstrair de modo violento o talento, etc. A posse física 
imediata vale para ele como a finalidade única da vida e do modo de existência; a 
determinação do trabalhador não é superada, mas estendida a todos os homens; na 
relação da propriedade privada continua ainda a relação da coletividade com o 
mundo das coisas; finalmente pronuncia-se este movimento por uma oposição da 
propriedade privada à propriedade privada geral, e de uma forma animal, opondo o 
matrimônio (que ademais é uma forma de propriedade privada exclusiva) à 
comunidade das mulheres, em que a mulher se converte em propriedade coletiva 
comum. Pode-se dizer que este pensamento da comunidade de mulheres é o 
segredo pronunciado deste comunismo ainda totalmente grosseiro e privado de 
pensamento. Assim como a mulher sai do matrimônio para entrar na prostituição 
geral, assim também o mundo todo da riqueza, isto é, da essência objetiva do 
homem, sai da relação do matrimônio exclusivo com o proprietário privado para 
entrar na relação da prostituição geral com a coletividade. Este comunismo, ao negar 
por completo a personalidade do homem, é justamente a expressão consequente da 
propriedade privada, que é esta negação. A inveja geral e constituída em poder não  
é senão a forma oculta em que a cobiça e, simplesmente, se satisfaz de outra 
maneira [essência da concorrência]. O comunista grosseiro é apenas o acabamento 
desta inveja e desta nivelação, partindo de um mínimo representado. Tem medida 
determinada e limitada. O pouco que esta superação da propriedade privada tem de 
efetiva apropriação prova justamente a negação abstrata de todo o mundo da 
educação e da civilização, o regresso à simplicidade não natural [...] do homem 
pobre, bruto e sem necessidades, que não só não superou a propriedade privada,  
mas nem sequer chegou a ela. (MARX, 1978, p. 6-7). 

 
 

Ainda conforme este teórico, na relação com a mulher – como presa e servidora da 

luxúria coletiva – expressa-se a infinita degradação na qual o homem existe para si mesmo, 

pois o segredo desta relação tem sua expressão desvelada na relação do homem com a 

mulher e no modo de conceber a relação imediata, natural e genérica, na qual a relação do 

homem com a natureza é imediatamente a sua relação com o homem, do mesmo modo que a 

sua relação com o homem é imediatamente sua relação com a natureza, sua própria destinação 

natural, tornando-se um fato visível, na medida em que a essência humana se converteu para 

o homem em natureza ou a natureza se tornou a essência humana do homem. A partir disso, 

pode-se julgar o grau de cultura do homem em sua totalidade, pois nela se mostra como o 

comportamento natural do homem tornou-se humano ou em que medida a essência humana 
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se tornou para ele essência natural, em que medida a sua natureza humana se tornou para o 

homem natureza. 

Nesta mesma relação está também a extensão em que o carecimento do homem se 

tornou carecimento humano; em que extensão o outro homem enquanto homem converteu-se 

para ele em carecimento; em que medida ele, em seu modo de existência mais individual, é,  

ao mesmo tempo, ser coletivo. A segunda superação positiva da propriedade privada é “[...] o 

comunismo a) de natureza ainda política, democrática ou despótica; b) com a superação do 

Estado, mas ao mesmo tempo ainda com a essência inacabada e afetada pela propriedade 

privada, isto é, pela alienação do homem [...]. Apreendeu seu conceito, mas ainda não sua 

essência.” 

A terceira é o comunismo como superação positiva da propriedade privada, 

enquanto autoalienação do homem, e por isso como apropriação efetiva da essência 

humana através do homem e para ele; por isso como retorno do homem a si enquanto homem 

social, isto é, humano; retorno acabado, consciente e que veio a ser no interior de toda a 

riqueza do desenvolvimento até o presente. “Este comunismo é como acabado naturalismo 

igual humanismo, como acabado humanismo igual naturalismo; é a verdadeira solução do 

antagonismo entre o homem e a natureza, entre o homem e o homem, a resolução definitiva  

do conflito entre existência e essência, entre objetivação e auto-afirmação, entre liberdade e 

necessidade [...] entre indivíduo e gênero. É o enigma resolvido da história e se conhece como 

esta solução.” (MARX, 1978, p. 7-8). 

Por fim, em relação à divisão do trabalho e à troca, temos o seguinte: a divisão do 

trabalho é a expressão econômica do caráter social do trabalho no interior da alienação na 

qual a vida se exterioriza como alienação de si mesma, ou seja, o alienado, alheado da 

atividade humana enquanto atividade genérica real ou como atividade do homem  

enquanto ser genérico, relacionada reflexivamente (condicionamento recíproco) com a 

acumulação do capital, cuja essência, segundo Marx, teria que ser considerada naturalmente 

como o motor principal da produção e da riqueza, devido ao fato de o trabalho ser a essência 

da propriedade privada, o estranhamento, de modo que só a propriedade privada, liberada, 

entregue a si mesma, pode produzir a mais útil e a mais ampla divisão do trabalho: 

 

O exame da divisão do trabalho e da troca é do maior interesse, porque são as 
expressões manifestamente alienadas da atividade e da força humana essencial, 
enquanto atividade e força essencial adequadas ao gênero, que se baseiam na 
propriedade privada, que tem o trabalho como essência, residindo nisto precisamente 
a dupla prova tanto de que, por um lado, a vida humana necessitava da propriedade 
privada para sua efetivação, como de que, por outro lado, necessita agora da 
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supressão da propriedade privada, o que a economia política não pode ver por 
fundamentar a sociedade mediante o interesse particular anti-social. (MARX, 1978, 
p. 26-28). 

 
 

O auge do unilateralismo de Marx (2006, p. 34) surge no manifesto do partido 

comunista em que sustenta que “[...] a sociedade global divide-se cada vez mais em dois 

campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam – a burguesia e o proletariado.” O 

proletariado, massa incoerente disseminada aos quatro cantos e que se dispersa pela 

concorrência mútua, tende a se tornar cada vez mais forte e consciente de si, sendo 

considerada como a única classe realmente revolucionária, o produto mais autêntico da 

indústria moderna (MARX, 2006, p. 43). Sendo assim: 

 

A condição essencial para a existência e o domínio da classe burguesa é a formação 
e o crescimento do capital; a condição de existência do capital é o trabalho 
assalariado. Este se baseia exclusivamente na concorrência entre os trabalhadores. O 
progresso da indústria, cujo agente involuntário é a própria burguesia, substitui o 
isolamento dos operários, resultante de sua competição, pela união revolucionária, 
resultante de sua associação. O desenvolvimento da indústria moderna, portanto, 
abala a própria base sobre a qual a burguesia assentou seu regime de produção e de 
apropriação. O que a burguesia produz são sobretudo seus próprios coveiros. Sua 
queda e a vitória do proletário são igualmente inevitáveis. (MARX, 2006, p. 45). 

 
 

Nesta ocasião, às vésperas das contrarrevoluções que privaram Marx de fogo e água, 

este se posta como o profeta dos operários, detentor da verdadeira ciência, da teoria efetiva. O 

que depois assumirá que não detinha. Desse modo, os comunistas aparecem, do ponto de vista 

prático, como a fração mais radical, audaz e revolucionária, impulsionadora de todo o 

conjunto social. Do ponto de vista teórico, justamente como a possuidora de “[...] uma 

compreensão nítida de condições, rumos e objetivos gerais do movimento proletário”, 

portadores de conclusões teóricas que “[...] não se baseiam, de forma alguma, em idéias ou 

princípios inventados ou descobertos por este ou aquele pretenso reformador do mundo”, mas, 

antes, são “[...] apenas a expressão geral das condições reais de uma luta de classes existente, 

de um movimento histórico que se desenvolve diante de nossos olhos” (MARX, 2006, p. 46- 

47). 

A sociedade na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição livre do 

desenvolvimento de todos (MARX, 2006, p. 55) não será fruto de contendas literárias 

descoladas de suas bases empíricas, nem da substituição da atividade histórica pela 

imaginação, das condições históricas por condições fantásticas, mas de um movimento real 

que conhecemos de antemão teoricamente. Neste ponto, o autor ataca as bases ontológicas de 

seu próprio pensamento, imiscuído no fervor delirante do movimento proletário. A fantasia, o 
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desejo, a imaginação, parecem não ser mais forças reais, essências humanas, mas coisas 

meramente abstratas. Neste ponto, o pensador libertário não toca nas colocações acerca da 

natureza da consciência humana, mas apresenta suas ideias como eivadas de subjetividade, 

meras determinações metafísicas isoladas. Se a união revolucionária, para não dizer mística e 

religiosa, é algo inevitável, por que haveria ele de finalizar o manifesto com uma professão de 

fé? “Proletários de todo o mundo, uni-vos!” (MARX, 2006, p. 67). 

 

3.4 O RETORNO ÀS BASES ONTOLÓGICAS 
 
 

Nos anos 1850, instaurou-se na Europa uma reação feroz de reestabelecimento do 

regime absolutista, abafamento da imprensa democrática e destruição das organizações 

operárias. Nessa época, Marx foi privado “de fogo e água”. As portas das editoras e dos 

jornais tinham-se fechado por muito tempo ao cientista proletário e suas preocupações 

materiais eram extremamente duras. Por vezes não podia sair às ruas porque suas roupas 

tinham sido empenhadas A crueldade do mundo burguês, que havia privado esse grande 

pensador revolucionário a uma existência de miséria, atingiu-o no que tinha de mais querido. 

Quatro de seus sete filhos faleceram prematuramente, de causas simples e bobas, mas 

absolutamente incontornáveis, mesmo para um herói titânico, quando se está mergulhado em 

dificuldades tamanhas. Mesmo diante das dificuldades, a partir da primavera de 1850, voltou  

a mergulhar no seu estudo dos problemas da economia política e à ideia de escrever uma obra 

econômica, com excepcional tenacidade e firmeza. Em menos de três anos encheu 24  

cadernos com um estudo aprofundado e multilateral dos problemas teóricos da economia 

política, da história da economia, da realidade econômica do mundo de seu tempo e dos 

domínios conexos das ciências da natureza e da técnica. 

Reconstituiu o quadro da aplicação da física, da matemática e de outras ciências em 

diversos tipos de produção no decurso de vários séculos, bem como voltou aos livros que  

tinha escrito na década de 1840. Criou sua doutrina econômica e fundamentou sua concepção 

materialista, tendo em conta todos os conhecimentos humanos acumulados ao longo de 

séculos em todos os domínios das ciências sociais, da natureza e da estética, da linguística e  

da filologia, bem como a importância de uma maior elaboração quer dos problemas gerais, 

quer dos problemas particulares da filosofia. Já dominava, além do grego e do latim, o  

alemão, o inglês, o francês, o italiano, e começou a estudar espanhol. Por fim, realizou um 

amplo estudo das conquistas coloniais e de suas políticas, assinalando suas contradições 

internas, mostrando que as formas e os métodos de exploração nas colônias evoluíam à 
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medida que se desenvolvia o capitalismo, e colocando, na aurora dos movimentos 

anticoloniais, a questão da libertação das colônias. 

Todas essas questões, bem como a atitude de combinar o estudo lógico de abstrações 

científicas com a análise do desenvolvimento histórico nos remetem fortemente para a 

problemática estabelecida na tese, na qual a consciência conhece a si mesma em sua verdade 

natural através do confronto com o mundo, momento em que se revela enquanto 

fantasmagoria. Aprender! Aprender! A atividade intelectual passa ao primeiro plano e a 

atividade jornalística e política voltam pouco a pouco a ser exercida, mas de maneira mais 

madura e consciente, ou melhor, de modo mais afastado e livre em relação ao jugo da disputa 

ideológica, notadamente por meio de aulas ministradas aos proletários e correspondências  

com seus interlocutores. 

 

Os representantes do Clube Comunista propuseram a Marx o renascimento da Liga 
do Comunistas na Europa, ao que ele respondeu que as novas condições em que se 
desenvolvia o movimento operário nos países europeus excluíam o regresso a esta 
forma relativamente estreita de união das forças proletárias. Assim, a tarefa 
essencial, na sua opinião, era preparar o terreno para criar uma organização de 
massas e, em primeiro lugar, elaborar uma teoria revolucionária. (FEDOSSEVIEV, 
1983, p. 317). 

 
 

3.4.5 O velho Marx e a economia dialética 
 

 
O problema encarado por Marx na maturidade é exatamente aquele de 1841, quando  

do encontro com os filosofo dos jardins. A objetivação da contradição entre essência e 

existência como possibilidade de se pensar sobre a materialidade da abstração. Agora, porém, 

Marx expande o terreno da filosofia para a vida, encontrando a contradição no terreno da 

economia, de forma plenamente consciente e magistralmente. Trata-se do problema entre 

forma e conteúdo, determinação formal e determinação material, ser-para-si e ser-aí, da 

economia política: 

 

Não podemos examinar aqui em detalhes a importante distinção, feita por Marx, 
entre ‘forma’ e ‘conteúdo’ em economia (também aqui aparece claramente a 
influência da Lógica de Hegel) Mas algo fica firmemente estabelecido: para Marx, 
as formas econômicas expressam relações sociais dos indivíduos, e graças a elas os 
diferentes modos de produção são distinguíveis entre si. Considerar que as formas  
de intercâmbio. Considerar que as formas de intercâmbio – diz, por exemplo, contra 
Rossi – devem ser ‘indiferentes’ ao economista ‘é exatamente como se o fisiologista 
dissesse que as formas específicas de vida não têm importância, pois todas são 
arranjos de matéria orgânica. Ora, se a questão é compreender o caráter específico  
de um modo de produção social, então são essas formas o que importa. Um casaco é 
um casaco, mas fazei o intercâmbio de uma certa forma e tereis a produção 
capitalista e a sociedade burguesa moderna; fazei de outra e tereis a produção 



147 
 

 
 
 

artesanal compatível com condições asiáticas ou medievais etc.’ (ROSDOLSKI, 
2001, p. 78). 

 
 

Vejamos, após compreendermos como Marx repensa a filosofia de Hegel a partir de 

Epicuro, o que encontramos em suas obras maduras, propriamente econômicas, nas 

elaborações encontradas nas obras de juventudes, filosóficas. Primeiro, a objetivação da 

contradição entre essência e existência, cuja consequência é a interconexão entre indivíduo e 

sociedade, forma e matéria, ser e dever ser, atividade e gozo, egoísmo e abnegação, pobreza e 

riqueza, objetos essenciais e forças essenciais. “O homem é no sentido mais literal, um dzôon 

politikhón, não só um animal sociável, mas um animal que somente em sociedade pode isolar- 

se. A produção realizada à margem da sociedade pelo indivíduo isolado [...] é uma coisa tão 

absurda como o seria o desenvolvimento da linguagem sem a presença de indivíduos vivendo 

e falando em conjunto.” (MARX, 1977b, p. 201-202). 

Portanto, a indistinção entre indivíduo e sociedade, que o acompanhou desde 1837, 

reaparece plenamente madura, no sentido de que a atividade dos indivíduos define o caráter  

da sociedade, ao passo que a própria atividade individual é determinada socialmente. Não 

sendo essa mais direcionada ao bem ou ao comunismo, ao ponto de vista do socialismo, ou 

coisas assim, mas ao acaso e livremente, à floração do capitalismo e seu apodrecimento,  

adubo no qual brotará um novo espírito, um novo modo de produção, com toda a significação 

ontológica que esse conceito tem nos escritos de Marx. Quanto mais se recua na história, mais 

o indivíduo se apresenta em um estado de dependência enquanto membro de um conjunto 

mais vasto. Só na sociedade burguesa do século XVII as diferentes formas do conjunto social 

passaram a se apresentar ao indivíduo como um simples meio, uma necessidade externa na 

realização dos seus objetivos particulares. A época que dá origem ao ponto de vista do 

indivíduo isolado é precisamente aquela em que as relações sociais atingiram o seu máximo 

desenvolvimento. 

Consequentemente, apesar de a produção ser sempre a produção num estágio 

determinado do desenvolvimento social, trata-se de uma totalidade ou generalidade produtiva 

expressa pela relação entre as determinações gerais da produção nesse dado estágio social e as 

formas particulares da mesma. A produção não é apenas uma produção particular, mas surge 

sempre sob a forma de um determinado corpo social de um indivíduo social, que exerce a sua 

atividade em um conjunto mais ou menos vasto e rico de ramificações e que se configura em 

cada época a partir de um elemento específico, de maneira que a unidade (identidade entre o 

sujeito, a humanidade, e o objeto, a natureza) não anula a diferença essencial, sem a qual não 
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há nenhum tipo de produção.
65  

Quanto ao problema da natureza da mente, que também 

acompanhou o autor desde aquele ano, nos “Grundrisses” reaparece com toda a força e 
plenitude. A consciência, o espírito, a ciência, toda a idealidade é também efetividade prática. 

A consciência tida como ideal e material, teórica e prática, imbricada na própria produção que 

é consumo como uma das forças coletivas do capital. 

A autonomização do capital, que autonomiza a própria circulação do dinheiro, antes 

aparentemente vinculada à produção, é a possibilidade abstrata do capital, seu ser-para-si. “La 

circulacion del capital es al mismo tempo su devenir, su carecimiento, su processo vital. Si 

algo habria de ser comparado a la circulacion de la sangre, esse algo no sería la circulacion 

formal del dinero, sino la del capital, llena de contenido.” (MARX, 1982, p. 4). E o tempo de 

trabalho (vivo e morto) socialmente fundamental é uma necessidade em si mesmo cambiante, 

produzida social e historicamente como os produtos, as destrezas e o trabalho. Essa 

necessidade mesma é transformada pelo sistema das necessidades, que vai se fluidificando e 

se complexificando, de modo que as necessidades mais refinadas, o luxo e o supérfluo etc., 

tornam-se para a indústria mais natural, como que advinda das condições mais puras da 

necessidade humana. 

Tal produção e transformação, a construção do tempo de trabalho, se dá mediante um 

instinto certeiro. O desenvolvimento do trabalho morto, a maquinaria, etc., faz com que o 

espírito social do trabalho adquira uma existência objetiva, independente dos trabalhadores 

individuais, do trabalho vivo. É a própria entidade comunitária real que se constitui sob a 

forma do capital, forma da própria vida social, que se diferencia das outras produções por, 

apesar de limitado ou de limitar o trabalho como valor, tender para um desenvolvimento 

universal das forças produtivas, diante do qual o trabalho como valor se torna cada vez mais 

secundário. A natureza do capital, assim como a da mente, dependentes do tempo como forma 

absoluta do fenômeno, o faz ter que passar um tempo como crisálida antes de poder voar  

como mariposa. A associação dos trabalhadores, assim como a ciência e a divisão do trabalho, 

e todas as forças produtivas do mesmo, é uma força produtiva do capital, sendo que a força 

coletiva do trabalho é uma força coletiva do capital, conforme explica. 

 

El solo desarollo de la ciência – id est, de la forma más sólida de la riqueza, tanto 

produto quanto produtor de la misma, era suficiente para dissolver esta 
comunidade. Empero el desarollo de la ciência, de esta riqueza ideal y a la vez 

práctica, es sólo um aspecto, uma forma bajo la qual aparece el desarollo de las 

fuerzas productivas humanas id est de la riqueza. Desde el punto de vista ideal 

 
65 

Na sociedade burguesa, essa diferentia específica é o trabalho acumulado, que transforma o instrumento de 
produção em capital. 
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bastaba com la dissolución de determinada forma de conciencia para matar a uma 

época entera. Em la realidade, esta barrera de la conciencia corresponde a 

determinado grado de desarollo alcanzado por las fuerzas productivas materiales y 

en consecuencia por la riqueza. Ciertamente, no sólo se operaba um dessarollo 

sobre la vieja base, sino un desenvolvimiento de esta base misma.* El desarollo 

más alto de esta misma base (la floración em la que se desarolla; pero siempre es, 

no obstante, esta base, esta planta como floración; da ahi el marchitamento tras la 

floración y como consecuencia de la floración), constituye el punto em el cual ella 

misma há sido elaborada em la forma em que es compatible com el más alto 

desarollo de las fuerzas productivas, y por tanto tambien com el más alto desarollo 

de los indivíduos. Uma vez alcanzado este punto, el desarollo posterior se presenta 

como decadencia y el nuevo desenvolvimiento comienza a partir de uma base nueva. 

Hemos visto precedentemente que la propriedade de la condiciones de producción 

estaba puesta como idêntica a determinada forma limitada de la entidade 

comunitária; portanto em las cualidades del inddividuo – cualidades limitadas y 

desarollo limitado de las fuerzas productivas – [requeridas] para constituir tal 

entidad comunitária. Este supuesto mismo era a su vez, y por su parte, el resultado 

de un limitado estádio histórico de desarollo de las fuerzas productivas; de la 

riqueza así como del modo de crearla. El objetivo de la entidade comunitária, del 

individuo – así como la condición de la producción – era la producción de estas 

determinadas condiciones de producción y de los indivíduos, tanto aisladamente 

como em sus diferenciaciones y relaciones sociales, em cuanto portadores vivos de 

estas condiciones. El capital pone la producción de la riqueza misma y por ende el 

desarollo universal de las fuerzas productivas, el trastrocamiento constante de sus 

supuestos vigentes, como supesto de sú reproducción. El valor no excluye ningún 

valor de uso, y por tanto no incluye ningún tipo particular de consumo, etc., de 

circulacion, etc., como condicion absoluta; asimismo, cualquier grado de desarollo 

de las fuerzas productivas sociales, de la circulacion del saber, no se le aparece  

más que como barrera que se afana por superar. Su supuesto mismo – el valor – 

está puesto como produto, no como supesto superior que se cierne sobre la 

producción. La barrera del capital consiste ne que todo este desarollo se efectúa 

antiteticamente y em que la elaboracion de las fuerzas productivas, de la riqueza 

genral, etc., del saber, etc., se presenta de tal suerte que el proprio individuo 

laborioso se enajena; se comporta com la condiciones de sú propria riqueza, sino 

de la riqueza ajena y de sú propria pobreza. Esta forma antitética misma, sin 

embargo, es pasajera e produce las condiciones reales de su propria abolición. El 

resultado és: el desarollo general, conforme a sú tendencia y potencialmente de las 

fuerzas productivas – de la riqueza em general – como base, y asimismo la 

universalidade de la comunicación, por ende el mercado mundial como base. La 

base como possibilidade del desenvolvimiento universal del individuo, e el desarollo 

real de los indivíduos, a partir de esta base, como constante abolición de su traba, 

que és sentida como uma traba y no como um limite sagrado. La universalidade del 

individuo, no como universalidade pensada o imaginada, sino como universalidade 

de sus relaciones reales e ideales. De ahí, también, comprensión de su propria 

história como um processo y conocimiento de la naturaleza (el cual existe 

assimismo como poder práctico sobre ésta) como su cuerpo real. (MARX, 1982, p. 
32-33, grifo do autor). 

 

 

Aqui, definitivamente, o capitalismo é representado como um organismo vivo, do qual 

o orgânico e o inorgânico constituem o corpo social. E o atomismo de Epicuro reaparece com 

toda a força. “Todos los momentos del capital que aparecen implícitos en él si se le considera 

según su concepto universal, adquieren uma realidade autónoma, y se manifiestan, tan sólo 

quando áquel se presenta realmente como muchos capitales” (MARX, 1982, p. 8). Trata-se  

do domínio do imediato, de pensar a totalidade orgânica em seus vários momentos, de modo 

que no decorrer da exposição se possa ter uma visão de mundo, de uma totalidade que se 
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destrói e constrói como totalidade, não seguindo os passos do pensamento abstrato. Por isso, a 

consciência é um dos momentos que se constrói e é construído em meio a esse processo. 

Não só o conhecimento, a forma de reflexão, mas toda a produção humana visa à 

satisfação do sujeito consciente. Não importa que tal ou qual objeto seja verdadeiro ou falso, 

mas sua potência na satisfação da vida humana. Isso ficou visível nos manuscritos de Paris, 

quando Marx (1978) diz que essa produção, sua exteriorização, que é interiorização, é pautada 

pela dimensão estética. Posteriormente, a questão reaparece ampliada quando se trata dos 

metais preciosos. Uma série de considerações de como, a partir de suas propriedades físicas e 

estéticas, esses elementos químicos participam da produção e da circulação. 

Do ponto de vista da produção, revela-se o aspecto negativo dos metais preciosos 

enquanto matérias perfeitamente dispensáveis, coisas supérfluas e desnecessárias enquanto 

meios de existência, objetos de consumo, devido a maleabilidade dos mesmos (notadamente o 

ouro e a prata) em comparação aos metais, o que os priva, em larga medida, da qualidade em 

que se fundamenta o valor de uso desses elementos em geral, qual seja o de servir de 

instrumentos de produção. E seu aspecto positivo é dado a partir das qualidades estéticas que 

fazem destes metais a matéria natural, a substância adequada para exprimir abertamente o 

luxo, os adornos, a suntuosidade, as necessidades festivas e o natural desejo de brilhar nos 

dias festivos. O brilho das cores (o sentido estético mais popular, provada a ligação 

etimológica entre os nomes dos metais preciosos e as conexões de cor nas diversas línguas 

indo-europeias por Jacob Grimm), a maleabilidade, a faculdade de se deixarem talhar em 

outros instrumentos, de serem utilizados tanto na magnificência como em todo o gênero de 

outros objetos, em resumo, é uma forma positiva do supérfluo e da riqueza, meio de satisfazer 

necessidades que transcendem as exigências cotidianas e as estritamente naturais. 

Já na esfera da circulação, como o tempo de trabalho geral só admite diferenças 

quantitativas, a primeira condição para que uma mercadoria cumpra a função de medida de 

valor é que o objeto considerado como a sua encarnação específica seja capaz de representar 

diferenças meramente quantitativas, o que supõe a identidade, a uniformidade da qualidade. A 

segunda condição a satisfazer pela mercadoria destinada a servir como equivalente geral é que 

possa ser fracionada e reunida novamente, de modo que a moeda de cálculo seja também 

representada sob uma forma tangível. A terceira, e indispensável, é a mobilidade material do 

meio de circulação, proporcionada pela densidade elevada e uma correspondente densidade 

econômica, que lhe permite conter, em um pequeno volume, um grande valor de troca. 

O valor específico dos metais preciosos, notadamente o ouro e a prata (sua 

maleabilidade, durabilidade, relativa indestrutibilidade, a propriedade de ser inoxidável e a 
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insolubilidade) faz com que os mesmos possuam essas qualidades no mais alto grau. A 

faculdade do ouro e da prata, de não ficarem prisioneiros de formas de uso determinadas, faz 

desses elementos a matéria natural da moeda, que constantemente deve passar de uma 

determinada forma para outra. Portanto, as propriedades físico-estéticas dos metais os 

transforma em base material simultânea da circulação e da realização estética dos homens, 

posto que a produção burguesa tem necessariamente de fazer da riqueza um ídolo e cristalizá- 

la sob a forma de um objeto particular, sendo o ouro e a prata sua encarnação apropriada, 

produtos da circulação e da natureza de modo imediato, sem que qualquer diferença formal os 

separe, o produto geral do processo social, ou o próprio processo enquanto produto natural 

particular (MARX, 1977b, p. 145-148; p. 263). 

O erro do silogismo, modelo da economia política apontado por Marx, no qual a 

produção constitui o geral, a distribuição e a troca, o particular, e o consumo, o singular para o 

qual tende o conjunto, revela justamente quanto o mesmo considerava superficial não  

perceber que a produção é, também, imediatamente consumo, tanto em seu caráter subjetivo 

(consumo produtivo) como em seu caráter objetivo (produção consumidora), sendo que o 

consumo, a última finalidade criadora da necessidade de uma nova produção, é a razão ideal,  

o móbil interno da produção, sua condição prévia, supondo idealmente o objeto da mesma na 

forma de imagem interior, de necessidade, móbil e fim (dá-lhe o acabamento e é determinado 

por ela em seu modo, de forma objetiva e subjetiva). 

Portanto, a idealidade e a materialidade são criadas mutuamente ao se realizarem, 

constituindo-se uma abstração vazia a consideração da produção sem ter em conta a 

distribuição, a troca e o consumo. Sendo assim, Marx (1977b, p. 207-2017) chega a conclusão 

de que a produção, a distribuição, a troca e o consumo não são idênticos, mas antes elementos 

de uma totalidade, diferenciações no interior de uma unidade, um processo que recomeça sem 

cessar, a partir da produção, que ultrapassa o seu próprio quadro na determinação antitética de 

si mesma, tal como os outros momentos. Há uma prevalência da produção (reincidência na 

realidade), de modo que determinada produção produz um consumo, uma distribuição, uma 

troca, regulando igualmente as relações recíprocas determinadas desses diferentes momentos, 

sendo simultaneamente, na sua forma exclusiva, definida pelos outros fatores, ou seja, há 

reciprocidade de ação entre os diferentes momentos, como em qualquer totalidade orgânica. 

Nesse ponto, reaparece a reincidência na idealidade, na determinação formal, no ser- 

para-si. O consumo, a fruição, é a razão ideal, o móbil, a necessidade e a finalidade que  

podem dar à produção um novo caráter. Assim como estoicismo, ceticismo e epicurismo 

encontraram, nos primeiros filósofos, seus profetas e foram os protótipos de Roma, a ideia 
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ilusória de um indivíduo isolado dos laços naturais que fazem dele, em épocas históricas 

anteriores, um elemento de um conglomerado humano determinado e limitado, partilhado até 

ao presente por todas as novas épocas, é a antecipação da sociedade burguesa (que vem se 

preparando desde o século XVI e que, no século XVII, caminhava a passos largos para a sua 

maturidade). Uma sociedade onde reina a livre concorrência, na qual este indivíduo, produto, 

por um lado, da decomposição das formas feudais de sociedade e, por outro, das novas forças 

de produção que se desenvolvia então, surge como ideal, que teria existido no passado, não 

sendo um resultado histórico, mas o ponto de partida da história porque, conforme com a 

concepção de natureza humana da época, é um dado da natureza e não um produto histórico. 

Este pensamento, esta mitologia travestida de explicação histórico-filosófica predominou nos 

séculos XVIII e XIX, em plena economia política moderna, tornando-se o lugar comum, 

possesso de delírio da mesma. 

A questão de Marx é justamente reconstruir no pensamento a diferença específica que 

caracteriza cada modo de produção, ou seja, a forma subjetiva, a marca de nascença segundo a 

qual a produção adquire certa qualidade. Trata-se, portanto, do modo como o espírito se 

objetiva em cada época histórica, na relação com o mundo, com o Outro. Desse modo, fica 

evidente a abertura em sua lógica, o indeterminado da determinação, visto que o 

reconhecimento do Outro é a consequência básica do clinâmen e aparece, justamente, como 

livre progresso dos indivíduos mediante o desenvolvimento. Em seus textos, aparece várias 

vezes o combate à tendência de universalização do orgulho e da personalidade inerente ao 

capital, em tudo o que ele possa depender do homem. Nos “Grundrisses” e na “Contribuição à 

crítica da economia política”, o objeto de estudo é, em princípio, a produção material 

(exteriorização das forças essenciais), e o ponto de partida é o indivíduo produzindo em 

sociedade, ou seja, a produção de indivíduos socialmente determinada. 

Tais indivíduos possuem uma consciência social, uma transcendência que emana de 

seus poderes vitais, que nada tem a ver com os da concepção das relações sociais atualmente 

existentes como leis naturais, universais, eternas e harmônicas, concebidas in abstracto. Por 

isso, a economia política leva à generalidade, dando a entender que o presente (o povo 

industrial) se encontra no ápice da sua produção, no momento em que, de certo modo, atinge  

o seu apogeu histórico. Dessa forma, o fundamental aí está em fixar e garantir as relações de 

propriedade burguesas, do ponto de vista da propriedade privada, por meio da confusão entre  

o fato de que toda e qualquer produção é apropriação da natureza pelo indivíduo, no quadro e 

por intermédio de uma forma de sociedade determinada, com uma forma definida da 

propriedade. 
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Assim, ao separar exatamente forma e matéria, ser e dever ser, para que se absolutize 

determinada configuração na exteriorização das forças essenciais humanas, são estabelecidas 

relações contingentes, simples laços de reflexão entre coisas que formam um todo orgânico. 

Mas como diz Marx (1977b, p. 202-206), para além do que imaginam os economistas 

políticos, qualquer forma de produção engendra as suas próprias relações jurídicas. Em 

síntese, considerar as determinações comuns aos diversos estágios da sociedade, sem 

considerar as determinações específicas, é cair no fator abstrato sem qualquer  

correspondência, em um estágio histórico real da produção. 

Portanto, trata-se de reconhecer a complexidade do carecimento humano sensível que 

se realiza através de uma apropriação criativa, que é a atividade vital consciente, isto é, da 

consciência sensível. Reestabelecendo na produção e no consumo a multiplicidade, que é a 

exteriorização das forças essenciais, o homem tem a possibilidade de se livrar do domínio 

absoluto e unilateral de uma única paixão, anseio ou ideia fixados. O ódio ao sensível, 

manifesto no saber apenas substancial, na mágica especulativa, na torpeza da distinção, na 

autodiferenciação    do    homem    no    pensamento,    estabelece-se    como    a    paixão pelo 

enriquecimento, diferente da paixão pelas riquezas.
66

 

No tópico sobre as teorias, os meios de circulação e a moeda, surge a ideia de que, nos 

séculos XVI e XVII, na infância da moderna sociedade burguesa, a paixão universal pelo  

ouro, pelo enriquecimento, é a vocação da sociedade burguesa. Os economistas modernos 

travam uma luta escrupulosa e inevitável com o sistema monetário e mercantil, devido ao fato 

deste divulgar, com brutal ingenuidade, o segredo da produção burguesa, o fato dela ser 

dominada pelo valor de troca, sendo que, na crítica que fazem ao sistema monetário e 

mercantil, erram ao combater esse sistema como se fosse uma simples ilusão, uma teoria  

falsa, não reconhecendo nele a forma bárbara do seu próprio princípio fundamental, que 

mantém pleno direito de cidadania em certas esferas da economia moderna. 

Segundo Marx (1977b, p. 147-149), a incapacidade de assumir a idolatria, e menos 

ainda o fetichismo, o medo dos preconceitos seus e alheios, presentes nas próprias relações 

burguesas, fez com que os economistas, feridos em seu ponto de honra, embotassem ainda 

mais a capacidade de raciocínio acerca da paixão pelo enriquecimento que perpassa os 

fenômenos da circulação. Ou seja, a ciência mais avançada mistificou ainda mais as relações 

66 
A respeito desse desejo de enriquecer, há uma nota em que Marx (1977b, p. 188-189) mostra como duas 

formas de circulação se opõem desde o mundo antigo, a partir dos estudos de Xenofonte sobre o dinheiro, em  
que o mesmo distingue a economia para a manutenção da vida e o desejo irrefreável de possuir cada vez mais 
dinheiro, despertado pela abundância de uma mina de metais preciosos ou coisa parecida, formas cujos 
movimentos Aristóteles denomina de Econômico e Crematístico e que já nos gregos trágicos, principalmente em 
Eurípedes, são classificados como diké (justiça) e kérdos (ambição). 
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sociais, havendo uma atitude generalizada de soterramento e, portanto, absolutização, em 

relação à paixão pelo enriquecimento, que se encontra por detrás de todas as teorias 

econômicas, “[...] assim como no século XVII se encontra por detrás de todas as teorias sobre 

a petrificação uma corrente de ideias que tem a sua origem nas considerações críticas ou 

apologéticas que se referem à tradição bíblica do Dilúvio (MARX, 1977b, p. 158). 

Ainda conforme o autor, de modo geral, a economia política chega sem nenhuma 

novidade ao dogma do qual partiu, forçando os fenômenos reais para conciliá-los com a sua 

teoria abstrata (dando a uma tautologia a aparência de uma relação causal), reduzindo-se a 

uma série de suposições arbitrárias e absurdas que ignoram as noções mais elementares e, de 

maneira geral, não estabelecem o menor encadeamento animado entre as fases de 

desenvolvimento da moeda, quer entre si, quer com o conjunto do sistema das categorias 

econômicas (MARX, 1977b, p. 165 e ss). Assim, a partir dos fragmentos da versão primitiva, 

observamos como este compreende a paixão universal pelo enriquecimento. 

A essência do dinheiro é ser apenas uma mesma quantidade de um valor suscetível de 

sofrer variações, de modo que, enquanto tal, é a negação, o meio de circulação em si (moeda) 

e a simultânea inclusão do mesmo como sua determinação (negativamente, porque pode ser 

reconvertido incessantemente em moeda e, positivamente, enquanto moeda universal). Isto é, 

essencialmente como mercadoria onipresente, pouco importando sua forma determinada, 

enquanto realização do preço das mercadorias, representante material da riqueza geral ou sua 

própria medida enquanto riqueza. Assim, “[...] uma vez admitida a sua qualidade de riqueza 

universal, o dinheiro só apresenta agora diferenças quantitativas” (MARX, 1977b, p. 235- 

236). Seu único processo eficaz é sua acumulação, haja vista que seu conceito o fez sair da 

circulação na forma de uma armazenagem, que surge como o objeto essencial do desejo de 

enriquecer e como o processo essencial do enriquecimento, que tende sempre a ultrapassar 

enquanto totalidade. 

A profundidade da influência de Epicuro no pensamento de Marx aparece com toda a 

força quando este trata do método da economia política e da lei da apropriação na circulação 

simples (a natureza da mente e lei psicológica da projeção ou encarnação). Em relação ao 

primeiro texto, o que salta aos olhos de imediato é que, ao elaborar seu método científico, o 

autor debate diretamente com Hegel (1966), sobretudo, com respeito à “[...] ilusão de 

conceber o real como resultado do pensamento, que se concentra em si mesmo e se  

movimenta por si mesmo [...]”, como “[...] o produto do conceito que engendra a si próprio, 

que pensa exterior e superiormente à observação imediata e à representação” 

(MARX, 1977b, p. 219); e à relação entre o aparecimento das categorias e sua hierarquização 
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a partir das relações concretas, segundo a diferença específica de cada sociedade (MARX, 

1977b, p. 220). Vejamos, desse modo, o que esses pontos têm a ver com a proposta de 

objetivação da contradição entre essência e existência, diferença fulcral desenvolvida em 

relação a Hegel, a partir de Epicuro. 

No que diz respeito à atitude de identificação do pensamento com o ser, que 

permaneceria sem existência como algo meramente abstrato e do qual o vir-a-ser seria mera 

cópia ilusória (atitude presente inclusive em Demócrito, que só objetiva o lado material), o 

comunista afirma que a reprodução do concreto pela via do pensamento, como concreto 

espiritual, é precisamente a maneira de o pensamento se apropriar do concreto, para a 

consciência, um ato de produção real, um produto da atividade de conceber. O que critica em 

Hegel é justamente o esquecimento da forma subjetiva, o não reconhecimento de que, por 

mais completo, belo e eficaz, este mundo vivo que é o concreto espiritual “[...] só pode existir 

sob a forma de relação unilateral e abstrata de um todo concreto, vivo, já dado” (MARX, 

1977b, p. 219). 

Critica, ainda, o fato deste não reconhecer, justamente, a inversão antediluviana que é  

a encarnação do espírito na natureza; nem a mitologia como base mais antiga da produção, ou 

seja, a observação imediata e a representação, a intuição, sendo que, tanto antes como depois, 

o objeto real conserva sua independência fora do espírito, assim como o todo-de-pensamento 

está constantemente presente no espírito como dado primeiro. Trata-se do reconhecimento das 

inconsequências dos próprios princípios, da construção de uma lógica aberta, pautada no 

reconhecimento do Outro, e não na universalização do orgulho e da personalidade de 

determinado povo pretensamente eleito. 

Como a economia política adotou o método de começar pelo real e pelo concreto, 

condição prévia e efetiva, e, a partir da análise, chegar a conceitos cada vez mais simples, o 

erro foi não perceber, ou não reconhecer, que as categorias de que partiam eram carregadas de 

abstrações, identificando o concreto-de-pensamento com o concreto mesmo; não admitir que  

o concreto é um todo caótico, de modo que o movimento do método na verdade é partir de um 

concreto figurado para abstrações cada vez mais delicadas, até que se chegue às  

determinações mais simples. Depois de dado esse primeiro passo, é necessário fazer o 

caminho inverso para chegar de novo ao concreto, agora uma rica totalidade de determinações 

e de relações numerosas, sendo esse segundo movimento, evidentemente o método científico 

correto, que não existe sem o primeiro (MARX, 1977b, p. 218). 

Por ser a síntese de múltiplas determinações, a unidade da diversidade, o concreto é 

para o pensamento, como afirma Karl Marx, um processo de síntese, um resultado, e não 
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necessariamente um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, 

igualmente o ponto de partida da observação imediata e da representação, sendo que o 

primeiro passo reduz a plenitude desta a uma determinação abstrata, e o segundo conduz as 

determinações abstratas à reprodução do concreto pela via do pensamento. Tal advertência é 

feita pelo autor, pois dizer que o concreto é produto do pensamento é eternizar e imobilizar 

determinado momento do processo representativo natural da consciência como o próprio 

concreto, ou seja, eternizar o orgulho de determinada época e suas classes dominantes como a 

vontade do mundo, da própria história. 

Por isso, diz nos seus manuscritos que o comunismo não é a finalidade do movimento 

histórico, no sentido de necessidade e destino. É justamente a elaboração de um elemento 

social alternativo ao capital, através da extrapolação do movimento histórico no pensamento. 

Desse modo, Marx (1977b) faz questão de lembrar-nos inúmeras vezes que a subjetividade, a 

abstração, a consciência, o carecimento, os homens, existem como atividade sensível e não 

apenas como objeto sensível. Não confundir o concreto-de-pensamento com o concreto 

mesmo é justamente reconhecer o poder criador e orientador dos olhos de águia do 

pensamento na vida prática humana, o poder que o desejo, a imaginação, o luxo, o sentido 

positivo do supérfluo, as necessidades espirituais ilimitadas, o elemento social, exercem na 

história. E o sentido da produção é justamente a satisfação do sujeito que vive e explica, do 

mundo espiritual, o mundo vivo de pensamento criado. Dito tudo isso, passemos, agora, ao 

segundo ponto, que trata do aparecimento das categorias e sua hierarquização a partir da 

analogia com o objeto real, a sociedade e suas determinações. 

Nesse momento, o fundamental é perceber como as categorias abstratas surgem como 

categorias concretas, como reprodução, apropriação do substrato concreto enquanto concreto 

espiritual. Aqui, a abertura ou indeterminação do próprio processo ontológico se revela nas 

múltiplas vias de aparecimento e hierarquização das categorias a partir do próprio processo de 

determinação social. A analogia entre o processo de determinação ôntico e o ontológico é a 

medida para que “[...] a evolução do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao 

mais concreto, corresponda ao processo histórico real.” Por isso, “[...] nesse sentido podemos 

dizer que a categoria mais simples pode exprimir relações dominantes de um todo menos 

desenvolvido ou, pelo contrário, relações subordinadas de um todo mais desenvolvido” 

(MARX, 1977b, 220), o que, também, não impede que possa faltar às sociedades muito 

desenvolvidas as categorias mais simples, apesar de as mesmas nascerem, em resumo, com o 

desenvolvimento concreto mais rico, no qual um aspecto aparece como comum a todas as 

determinações. 
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O que está em jogo, portanto, é sempre o reconhecimento do Outro, através da 

percepção de que as abstrações são produtos de condições históricas, válidas plenamente 

apenas nestas e no quadro destas; de que as categorias ocupam lugares diferentes em 

diferentes estágios da sociedade, sendo impossível classificá-las pela ordem de sucessão na 

história ou na ideia, mas por meio da sua hierarquização no interior dessa mesma sociedade. 

Por isso Marx (1977b, p. 223) diz que, apesar de a sociedade burguesa ser a organização da 

produção histórica mais desenvolvida e variada que existe, permitindo as categorias que 

exprimem a estrutura da mesma perceber tanto a sua composição quanto a de todas as 

sociedades desaparecidas, não devemos, como os economistas, incluindo Hegel, suprimir 

todas as diferenças históricas e ver em todas as formas de sociedade as formas da sociedade 

burguesa. Ou seja, não devemos considerar as determinações metafísicas separadas da forma 

subjetiva. 

Dessa forma, o movimento de apropriação do mundo deste espírito que produz o todo 

como todo-de-pensamento, presente constantemente em si como dado primeiro, não é exterior 

e superior à observação imediata e à representação, mas um produto da elaboração de 

conceitos a partir da observação imediata e da representação. Portanto, trata-se de reconhecer 

o elemento específico, a hierarquização das categorias, o modo como o espírito se apropria do 

mundo, distorcendo-o a sua imagem e semelhança, criando um mundo humano. Trata-se do 

modo como a determinação mais geral da produção comum a todas as épocas, a consciência 

mitológica, desenvolve-se no mundo moderno. Assim sendo, a viragem, a forma subjetiva 

com que se exterioriza as forças essenciais: 

 

Aquilo a que se chama desenvolvimento histórico baseia-se, ao fim e ao cabo, sobre 
o fato da última forma considerar as formas passadas, como jornadas que levam ao 
seu próprio grau de desenvolvimento, e dado que ela raramente é capaz de fazer a 
sua própria crítica, e isto em condições bem determinadas – não estão naturalmente 
em questão os períodos históricos que consideram a si próprios como, épocas de 
decadência – concebe-as sempre sob um aspecto unilateral. A religião cristã só pôde 
ajudar a compreender objetivamente as mitologias anteriores, depois de ter feito, até 
certo grau, por assim dizer dünámei [virtualmente], a sua própria crítica. Igualmente 
a economia política burguesa só conseguiu compreender as sociedades feudais, 
antigas e orientais, no dia em que empreendeu a autocrítica da sociedade burguesa. 
Na medida em que a economia política burguesa, criando uma nova mitologia, não 
se identificou pura e simplesmente com o passado, a crítica que fez às sociedades 
anteriores, em particular à sociedade feudal contra a qual tinha ainda que lutar 
diretamente, assemelha-se à crítica do paganismo feita pelo cristianismo, ou a do 
catolicismo feita pela religião protestante. (MARX, 1977b, p. 224). 

 
 

A sociedade se dá tanto na realidade quanto no cérebro, sendo que suas categorias 

exprimem, portanto, formas de existência, condições de existência determinadas, muitas 
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vezes, simples aspectos particulares desta sociedade que, de maneira nenhuma, começa a 

existir, inclusive do ponto de vista científico, somente a partir do momento em que está em 

questão como tal. Não se trata de considerar, como Demócrito, somente o lado material. O 

ponto de partida se conforma com a vida do povo em questão, seja uma vida mais material ou 

mais espiritual. Tanto o desenvolvimento real quanto o movimento ideal são efetivos, 

materiais, atividade sensível, a tal ponto que a compreensão objetiva das mitologias anteriores 

pela mitologia moderna está condicionada à autocritica realizada virtualmente. Nessa 

perspectiva, o que importa não é o simplesmente o conteúdo, as determinações metafísicas, 

mas a relação das mesmas com o suporte espiritual, a forma subjetiva que a consciência 

apresenta em cada época. 

Na sociedade moderna, o homem objetivado, a natureza humanizada, torna-se o 

primeiro plano, relegando a primeira natureza, digamos assim, substancial, ao status de mero 

veículo material do elemento social. “Em todas as formas de sociedade é uma produção 

determinada e as relações por ela produzidas que estabelecem a todas as outras produções e às 

relações a que elas dão origem a sua categoria e a sua importância”. Nas sociedades “[...] em 

que o capital domina é o elemento social formado ao longo da história que  prevalece” 

(MARX, 1977b, p. 224-5). A produção que determina as outras produções é, justamente, a da 

consciência mitológica, a lei psicológica do espírito em sua passagem da disciplina para a 

liberdade, que é a apropriação criativa, atividade projetiva e antropomórfica. Por isso, o 

homem sempre parte de um concreto figurado, sendo que, com o desenvolvimento conceitual 

da alienação e a produção de níveis mais complexos do concreto, os níveis inferiores se 

tornaram abstrações. O capital é a força que a tudo domina na sociedade moderna, a voz do 

coração da mitologia moderna. E Marx classifica as categorias econômicas a partir desse 

capital, que ordena as categorias em uma ordem contrária ao que parece ser a sua ordem 

natural ou histórica. 

É nessa direção que o revolucionário pretendia estabelecer a relação entre a história 

idealista, tal como tem sido escrita (histórias da civilização, que são todas histórias da religião 

e dos Estados; os diferentes gêneros de história escrita até o presente; a história dita objetiva;  

a subjetiva - moral, etc., a filosófica), e a história real e, a partir daí, estabelecer criticamente  

as relações entre sua concepção materialista e o materialismo naturalista. Desse modo, a 

dialética dos conceitos não suprime a diferença real pelo simples fato de seu desenvolvimento, 

sendo este o principal corte de Marx em relação ao idealismo. 

Há uma desproporção entre os vários domínios da produção (e no interior dos 

mesmos) no desenvolvimento geral da sociedade, desigualdade mais importante e mais difícil 
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de compreender no interior das relações sociais práticas, por exemplo, a cultura, do que na 

ideia do progresso na forma abstrata habitual. A verdadeira dificuldade é distinguir de que 

modo as relações de produção, tomando a forma de relações jurídicas, seguem um 

desenvolvimento desigual. Marx (1977b) também cita a relação dos Estados Unidos com a 

Europa, a relação entre o direito privado romano e a produção moderna, mas se detém no 

descompasso entre a produção material e a produção artística através da comparação entre a 

arte dos gregos e a arte de Shakspeare “com o nosso tempo”. 

Ao partir de determinações naturais, encontra a mentalidade mitológica como uma 

determinação fundamental da produção de todas as épocas até o presente. Sabe-se que a 

mitologia grega não foi somente o arsenal da arte grega, mas também a terra que a alimentou. 

Em seu questionamento, Marx indaga se a maneira de ver a natureza e as relações sociais que 

a imaginação grega inspira, e constitui por isso mesmo o fundamento da mitologia grega, é 

compatível com a maneira de ver, na imaginação, a natureza e as relações sociais da  

sociedade moderna, com sua mitologia (objetificada nas Selfactors, nas estradas de ferro, na 

locomotiva, no telégrafo, nos para-raios, nas grandes corporações, no crédito mobiliário, etc.). 

Para o filósofo que desenvolveu Hegel com Epicuro, toda a mitologia subjuga, governa as 

forças da natureza no domínio da imaginação e pela imaginação, dando-lhes forma, portanto, 

desaparece quando estas forças são dominadas realmente. A arte grega supõe a mitologia 

grega, isto é, a elaboração artística, mas inconsciente da natureza e das próprias formas sociais 

pela imaginação popular. São esses os seus materiais, o que não significa qualquer mitologia, 

ou seja, qualquer elaboração artística inconsciente da natureza (subentendendo desta palavra 

tudo o que é objetivo, incluindo, portanto, a sociedade). Assim, jamais a mitologia egípcia 

teria podido proporcionar um terreno favorável à eclosão da arte grega. 

Mas, conforme explica, de qualquer modo é necessária uma mitologia. Portanto, nunca 

uma sociedade chegou em um estágio de desenvolvimento que exclua qualquer relação 

mitológica com a natureza, qualquer relação geradora de mitos, exigindo do artista uma 

imaginação independente da mitologia. Cada época corresponde a uma forma imaginativa de 

ver a natureza e as relações sociais, que também são formas de produção dos produtos da mão 

humana. A grande dificuldade, no entanto, não reside em compreender o desenvolvimento 

desigual das diversas produções, mas em entender o fato de a arte e a epopeia gregas nos 

proporcionarem ainda um prazer estético e de terem ainda, para nós, em certos aspectos, o 

valor de normas e de modelos inacessíveis, questão que nos revela o sentido positivo do 

concreto-de-pensamento que quer se tornar natureza sensível (MARX, 1977b, p. 228-229). 



160 
 

 
 
 

Nesse aspecto, encontramos nitidamente um sentido positivo para a consciência, para a 

imaginação, em suma, para a teologia, a metafísica e o fetichismo. 

De tal modo, a infância não é meramente algo negativo, infantil, incapaz, mas sim o 

momento inspirador, posto que a consciência se manifesta com toda a sua força e  

ingenuidade, reconhecendo as inconsequências de seus próprios princípios. Trata-se da lógica 

aberta de Epicuro, que vimos na tese de docência: 

 

Um homem não pode voltar a ser criança, sobe pena de cair na puerilidade. Mas não 
é verdade que acha prazer na inocência da criança e, tendo alcançado um nível 
superior, não deve aspirar ele próprio a imitar aquela verdade? Em todas as épocas 
não se julga ver repetido o seu próprio caráter na verdade natural do temperamento 
infantil? Por que então a infância histórica da humanidade, naquilo precisamente em 
que atingiu o seu mais belo florescimento, por que esse estágio do desenvolvimento 
para sempre perdido não há de exercer um eterno encanto? Há crianças mal  
educadas e crianças que se fazem de pessoas crescidas. A maior parte dos povos da 
antiguidade pertencia a esta categoria. Os gregos eram crianças normais. O encanto 
que a sua arte exerce sobre nós não está em contradição com o caráter primitivo da 
sociedade em que ela se desenvolveu. Pelo contrário, é uma consequência desse 
caráter primitivo e esta indissoluvelmente ligado ao fato das condições socais 
insuficientemente  maduras em que esta arte nasce  -  nem  poderia ter  nascido    em 
condições diferentes - nunca mais poderem repetir-se. (MARX, 1977b, p. 229).

67
 

 
Notemos, a partir do texto que trata da lei de apropriação na circulação simples, 

fundamentalmente, como se dá para o autor em sua maturidade esta lei da consciência 

mitológica, aqui denominada de lei da apropriação. A liberdade individual, atingida na forma 

de dependência social, ou de uma relação social que realize a liberdade do sujeito, é 

exatamente o processo de estranhamento que cria a metafísica e o fetichismo. O predomínio 

do elemento social em detrimento do natural significa exatamente que a objetivação  do 

homem e a exteriorização das forças essenciais humanas atingiram um nível avançado, a  

ponto de construir uma totalidade orgânica na qual a contradição entre essência e existência é 

objetivada, não ao nível meramente abstrato como em Epicuro, mas ao nível social, das 

relações sociais. 

A autonomização do capital, seu ser-para-si, é simultaneamente a destruição de todos 

os laços naturais e sociais, mas ao mesmo tempo é a realização da liberdade global, total, da 

 
 
 

 
67 

Marx diz que esta concepção surge como um desenvolvimento necessário, mas justificado pelo acaso, 
particularmente também pela liberdade. O modo como se dá tal justificação está elaborado em linhas gerais na 
sua tese. Trata da influência dos meios de comunicação na construção da cultura e afirma que a história universal 
não existiu sempre, mas é um resultado. Aborda o fetichismo no sentido positivo quando diz que os gregos 
sempre serão nossos mestres por sua ingenuidade, permitindo uma lógica mais aberta. Também diz, em “O 
capital”, que o homem tem que conceber antes de agir, ao contrário dos outros animais. 
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humanidade,   uma   liberdade   completamente   diferente   da   liberdade   antiga.
68    

Já   nos 

manuscritos de Paris, o estranhamento, a autonomização (tanto do mundo teórico-espiritual 

quando do mundo prático-físico) produzida com a alienação (leia-se o próprio processo de 

individuação do sujeito empírico), produz a propriedade privada. E o homem teve que se 

reduzir a esta extrema pobreza para dar à luz sua riqueza interior partindo de si mesmo. Não 

por acaso, observamos que Marx denomina tanto a consciência de si quanto o capital de 

crisálidas que se libertam, transitam da disciplina para a liberdade. 

Vemos exatamente dois momentos, como na lei psicológica do espírito, sua 

apropriação criativa. O momento da apropriação primitiva, na qual a mercadoria é ao mesmo 

tempo trabalho materializado e a objetivação do indivíduo, cujo trabalho representa a sua 

própria existência objetivada para outro, produzida por ele. Essa primeira forma de 

apropriação, que tem a propriedade fundamentada no trabalho pessoal e se desenvolve nos 

bastidores da circulação simples, apresenta-se como a condição fundamental da apropriação 

secundária por intermédio da circulação, sendo a base, no quadro desta, da apropriação do 

trabalho alheio. Tal circulação apenas mostra de que modo esta apropriação imediata 

transforma, por intermédio de uma operação social, a propriedade do trabalho próprio em 

propriedade do trabalho social. É, portanto, um produto histórico da sociedade do valor de 

troca desenvolvido, transformado em uma relação econômica que domina o conjunto das 

relações de produção e de comércio, sendo que, no início da produção, e durante seu maior 

período, apresentava-se como uma exceção realmente superficial e acessória. Para Marx 

(1977b), a lei da apropriação pelo trabalho próprio, condição da própria circulação, revela-se a 

base de um reino da liberdade e da igualdade burguesa, liberdade e igualdade que encerram 

uma quantidade de condições prévias que não resultam nem da vontade do indivíduo, nem da 

sua natureza imediata, mas de condições e de relações históricas que fazem já do indivíduo  

um ser social determinado pela sociedade. 

A independência da produção individual se completa como uma dependência social 

expressa na divisão do trabalho, que, baseada em toda uma série de condições econômicas, 

determina as relações do indivíduo com os outros e fixa o seu próprio modo de existência 

sobre todos os pontos de vista. A circulação é, portanto, em todos os aspectos, a realização da 

liberdade individual, e o seu processo, enquanto processo, nas suas formas econômicas 

determinadas, é a plena e total realização da igualdade social. Assim, a necessidade da 

 
 

68 “A antiguidade, que não tinha feito do valor de troca a base de sua produção, que, pelo contrário, morreu 
precisamente devido ao desenvolvimento deste, formulara uma liberdade e uma igualdade de conteúdo 
totalmente oposto ao atual e que tinha um caráter essencialmente local” (MARX, 1977b, p. 281). 
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existência em sociedade, a comunidade, o que os indivíduos têm em comum, transforma-se  

em um simples meio exterior, independente e fortuito de objetivação da individualidade, e 

mesmo, no dinheiro, em um objeto tangível. Tal intervenção do dinheiro, realização do valor 

de troca, constitui, de fato, a expressão concreta de tal relação de igualdade, sendo o aparelho 

monetário a realização de tal sistema de igualdade. Notemos, dessa forma, como é a própria 

consciência dos indivíduos que faz com que tal existência comum se torne um objeto tangível, 

uma entidade material separada: 

 

Os sujeitos da troca têm perfeita consciência de na transação serem um fim para si e 
um meio para o outro; por último, têm consciência de que esta reciprocidade que faz 
com que cada um deles seja ao mesmo tempo fim e meio, já que cada um só pode 
atingir o seu próprio fim quando se torna para o outro um meio, e só pode tornar-se 
um meio quando atingir o fim que se propõe - têm consciência, portanto, de que esta 
é um fato necessário, a condição natural prévia da troca, mas em si ela é indiferente 
a cada um dos agentes da troca, e só lhes interessa na medida em que lhe é o seu 
interesse. Por outras palavras: o interesse comum que aparece como conteúdo do ato 
global de troca é realmente um fato presente na consciência de ambas as partes, mas 
em si ele não é o motivo da troca, ele só existe, se assim se pode dizer, camuflado 
por detrás dos interesses individuais que reflete. Se quiser, o interessado pode ainda 
ter a convicção exaltante de que a satisfação do seu interesse individual egoísta é ao 
mesmo tempo a realização do interesse individual ultrapassado, isto é, o interesse 
geral. Mas terminando o ato da troca, cada um dos sujeitos cai em si enquanto fim 
último de todo o processo, enquanto sujeito que prevalece sobre tudo. Assim se 
realizou a completa liberdade do sujeito. Transação livre; ausência de violência de 
ambas as partes; cada um só se torna meio para o outro para ser um meio para si ou  
o seu próprio fim, finalmente, a consciência de que o interesse geral ou comum é 
pura e simplesmente a universalidade do interesse egoísta. (MARX, 1977b, p. 277). 

 
 

A lei social, como a voz do coração e a lei psicológica do espírito, realiza-se mesmo 

contra o corpo e as relações sociais, confirma-se para lá dos limites da vida natural, sendo a 

consolidação desta lei contra a ação fortuita da natureza a condição da liberdade do indivíduo. 

Aqui encontramos, para além do significado de autonomização hostil do conceito de 

estranhamento, como também da inversão realizada já na década de 1840, no que se refere ao 

fetichismo como incapacidade de abstração, um sentido que se aproxima do que Sigmund 

Freud denomina de desmentido. Nesse sentido, os indivíduos têm consciência do interesse 

comum que é a base da troca, mas o ignoram. A liberdade individual, enquanto processo 

social, é atingida através da supressão das trocas sociais que se realizam no âmbito da 

produção e do consumo, e o que faz com que tal ocorra é, exatamente, a consciência, que 

constrói a sociedade como um objeto que é o veículo material da realização de suas 

necessidades sensíveis. 

Por fim, na “Contribuição à crítica da economia política”, Marx (1977b) se opõe à 

visão do romantismo humanista que prevalece nas leituras mais recentes do conceito de 
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fetichismo da mercadoria, segundo a qual a autonomização do dinheiro, sua transformação em 

capital, a prevalência do valor de troca, como um processo de substituição por relações 

monetárias duras e frias dos laços pitorescos que uniam os homens entre si. O dinheiro, essa 

riqueza imaginária à qual se imola brutalmente a riqueza natural, é propriedade impessoal.
69

 

 
Permite-me transportar comigo, no meu bolso, o poder social e as relações sociais 
gerais: a substância da sociedade. O dinheiro, sob a forma de objeto, repõe o poder 
social nas mãos dos particulares, que exercem este poder na qualidade de indivíduos. 
As relações sociais, a própria troca de substância da sociedade, manifestam-se no 
dinheiro como qualquer coisa realmente exterior, não mantendo nenhuma relação 
individual com aquele que possui este dinheiro. (MARX, 1977b, p. 219). 

 
 

Há uma objetivação total, a total exteriorização das trocas materiais na sociedade na 

base dos valores de troca e sua autonomização face às pessoas particulares e às suas relações 

individuais. Em todas as funções do dinheiro, fala o imperativo categórico da quantificação, 

tornado autônomo pelo poder independente da sociedade, o Estado, realizando-se, assim, a 

unidade de tais funções no processo metamórfico do dinheiro, ou seja, manifestando a 

universalidade correspondente à generalidade do seu conceito (MARX, 1977b, p. 237-246). 

Dessa forma, a quantificação é também a qualidade geral, ou o elixir que pode se transmutar 

em diamantes, esterco ou poesia. 

 

Na realidade, todas as determinações que o dinheiro reveste – como medida de 
valores, meio de circulação e dinheiro propriamente dito – não fazem mais que 
traduzir as diversas relações em que os indivíduos participam no conjunto da 
produção, ou o seu comportamento frente à sua própria produção enquanto produção 
social. Mas estas relações dos indivíduos entre si apresentam-se como relações 
sociais das coisas. (MARX, 1977b, p. 252-253). 

 
 

Sendo assim, exatamente o controle do impulso, o reconhecimento do carecimento 

sensível em toda sua complexidade e, portanto, da própria consciência como atividade 

sensível, é fundamental diante do estranhamento produzido pela alienação. E é exatamente a 

construção de uma nova atividade total da sociedade, uma nova configuração das forças 

essenciais, um novo enriquecimento da essência humana, que Marx denominou de ponto de 

vista do socialismo, em oposição ao ponto de vista da propriedade privada. 

 
 
 
 
 
 
 

69 
Aqui vemos mais uma vez como a idealidade não é apenas algo abstrato, passivo e sem existência efetiva, 

sensível, sem realidade. Trata-se de um mundo vivo, sensível, com sua própria natureza. 
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3.4.6 O capital: a exposição científica 
 

 
Para começar, o próprio título da obra prima de Karl Marx nos revela o quanto seu 

conceito de ciência só faz sentido à luz de uma metafísica, pois, parte de uma categoria 

abstrata, para daí construir logicamente, ou melhor, dialeticamente, uma representação que é 

uma rica multiplicidade de determinações, a partir da própria hierarquia que estabelecem na 

sociedade em análise. Portanto, a exposição desse livro não pode ser compreendida fora do 

conjunto da obra, e mesmo os três volumes, sem que se resulte em um materialismo abstrato e 

vago, unilateral, material apenas. E o alcance dessa obra se esclarece ainda mais à luz do 

laboratório de Marx, os “Grundrisses”. 

Pensar “o Capital” à luz do fetichismo é pensá-lo à luz das forças essenciais humanas, 

pois a objetividade fantasmática é produzida de forma ativa, não só a partir dos reflexos na 

consciência do movimento material, como também pela subjetividade, pela sensibilidade e 

afetividade enquanto atividades objetivas, que elaboram o reflexo em imagens oníricas, de 

desejo, que despojam o mundo sensível e o reduzem ao veículo de uma objetividade 

impalpável (idealidade-fetiche) que gira sobre si mesma e considera o Outro apenas como  

algo estranho, exterior, alheio, enquanto tal, defeituoso e condenado, apesar de ser possível  

um espaço de abertura, de indeterminação, de acolhimento sublime, de autocrítica, no qual se 

pode manter um nível de alteridade e preservar a integridade do sujeito. Exatamente como 

Marx chamou na “Contribuição à crítica da economia política”, de autocrítica virtual ou 

dunaméi, mas que o acompanha desde 1841, como o clinâmen, a declinação, a voz  do 

coração, aquilo que, no átomo e na consciência, é capaz de lutar e resistir. 

Há, portanto, dois caminhos pelo menos no pensamento de Karl Marx para 

reescrevermos “O capital” do ponto de vista das forças essenciais: em um temos de considerar 

o acolhimento do fetichismo, no qual a ciência de Marx reconhece a consciência, inclusa a 

representação científica como modo de produção de fantasmagorias (a sinceridade ingênua de 

Epicuro estimada por Marx e que tem tanto a nos dizer nos dias atuais com seu falso pudor), 

fantasmagorias vivas, efetivas, reais, como sempre procurou mostrar através da objetivação da 

contradição entre essência e existência, condição a partir da qual pensa a consciência  

enquanto atividade sensível e não meramente objeto sensível. Reconhecimento que passa a ser 

o critério de cientificidade e coloca como imprescindível a autocrítica, a crítica dos 

fundamentos, do pressuposto, bem como a afirmação do caráter evanescente do conhecimento 

e da própria materialidade, um materialismo das formas subjetivas, da afetividade que rege 
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cada indivíduo componente do concreto enquanto processo de determinação  

indeterminado; em outro, temos o dualismo dilacerado, a subjetividade como mero reflexo 

passivo do material, o indivíduo separado da sociedade, a forma da matéria, a essência da 

existência. 

Somente o sujeito-objeto da sociedade (proletariado) pode, nesse segundo caminho, de 

modo tão impessoal quanto a autoconsciência na dialética hegeliana, revolucionar a vida 

humana, sendo qualquer outra manifestação da cultura puro erro e ilusão (como se o erro e a 

ilusão, a fantasmagoria, a aparência, a superficialidade, não tivessem valor algum enquanto 

verdade natural, sensível). Nessa vertente, o material é determinado pela pura necessidade, 

pelo destino, sendo que as leis naturais que o regem em cada momento da civilização (no caso 

do capitalismo, a vitória do proletariado) possuem uma teleologia fixa e já conhecida de 

antemão, necessitando-se apenas agir segundo os dogmas oficiais e confiar na providência.  

Tal caminho foi desenvolvido, sobretudo, após a morte do pensador em estudo, mas está 

presente no mesmo em gérmen e foi reforçado pelo envolvimento na luta prática e no combate 

ideológico, aonde o dualismo, o confronto, o conflito, chega às vias de fato, à aniquilação do 

Outro, sendo difícil manter pensamentos plurais que reconheçam o valor do inimigo e da 

batalha, ao invés de se fixar no resultado propriamente dito, como já tivemos ocasião de ver. 

Defendemos que em Marx, devido à sua compreensão de que o concreto é uma 

totalidade que se modifica enquanto totalidade, o domínio do imediato, no qual se movia o 

pensamento de Epicuro, a dialética é, na verdade, uma multidialética, aberta ao acaso e rumo  

à liberdade, marcada pelo ser-para-si que caracteriza o sujeito empírico (inorgânico e 

orgânico). Essa mesma dialética (posição, oposição e composição; afirmação negação e 

negação da negação; tese, antítese e síntese) é um movimento elementar relacional, que vai e 

volta ininterruptamente do singular, passando pelo particular, pelo geral e chegando ao 

universal, enquanto totalidade, destruindo-se e criando-se enquanto totalidade. Portanto, do 

átomo à consciência, o que temos é um diálogo múltiplo, cindido no interior de si mesmo, 

concreto em sua fantasmagoria. Também as trocas naturais pressupõem alguma forma de 

equivalente e, portanto, de fantasmagoria. 

O átomo é, por assim dizer, o equivalente de suas partículas, valor expresso 

relativamente das mesmas. Existe na forma de comunidade, de modo que há virtualidade na 

natureza, virtualidade material, ou será que o elétron é apenas um conceito, sem realidade 

física correspondente e que não tem nada a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg? 

Nesse sentido, a fantasmagoria é inerente ao movimento, à matéria. Matéria carente. 

Virtualidade, possibilidade abstrata na própria matéria, essa é a condição do movimento. Para 
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a consciência, o clinâmen é a afirmação do indivíduo enquanto fuga das determinações, assim 

como o átomo se desvia de suas determinações materiais (processo de determinação 

indeterminado). 

Aqui, reside a importância da crítica da falha capital de todo o materialismo, feita por 

Marx a partir de Feuerbach (2013) e que vai de encontro a Epicuro. Tal falha é justamente 

considerar a sensibilidade humana (e junto com ela o próprio tempo) como algo meramente 

subjetivo e ilusório, no sentido de não possuir ser ou realidade, no sentido de passivo e 

receptivo em relação à objetividade, ao que é exterior, meramente. Porém, afirma Marx, a 

sensibilidade é constituída por forças objetivas e ativas, as forças essenciais humanas 

(instinto, paixão, desejo, capacidade, vontade, em suma, carecimento sensível), que se 

expressam ativamente em sua relação com o mundo na forma de atividade vital consciente, a 

força modeladora do desejo e da imaginação. 

Merleau-Ponty expõe que não é o real que cria o mundo percebido, mas a própria 

percepção, que cria o mundo real. Nisso, está a força com que o essencialismo se enraíza no 

pensamento. Para Marx, a percepção cria o mundo real a partir do próprio mundo real, sendo 

ela mesma parte desse mundo real, em uma relação recíproca de reflexividade. Assim, o 

mundo real institui a consciência, e esta cria o mundo real humanizado. Isso é necessário 

enquanto verdade unificadora do idealismo e do materialismo, o naturalismo acabado ou 

humanismo. Cada tipo, ou melhor, cada fenótipo tem constituições distintas de forças 

essenciais. E cada constituição filogenética, a partir da ontogênese, reflete, a seu modo, o real, 

embora não de modo desligado, isolado, não-social. 

A objetividade fantasmática se efetiva justamente através de sua encarnação nos 

objetos (a língua para a linguagem, as mercadorias para o valor social, as instituições, leis, 

costumes, etc.), assim como cada classe, cada grupo, cada sociedade, cada civilização, cada 

cultura, em cada época, reflete, a seu modo, devido ao universo de relações e vivências, bem 

como da configuração das forças essenciais. Os paralelos que Marx faz com a linguagem, a 

linguagem da mercadoria, seus dialetos, e a linguagem humana, metafísica e teológica, podem 

esclarecer muitas coisas, bem como lança-lo ao centro do palco do mundo contemporâneo. 

Não é apenas a reprodução da estrutura retórica da antropologia colonial, como quer Wiliam 

Pietz, como veremos. É a reconexão com toda a problemática ontológica de Marx. O fio 

condutor que unifica o seu pensamento em uma visão de mundo, no concreto-de-pensamento. 

Por fim, as mercadorias se relacionam mutuamente de acordo com a magnitude de 

valor armazenado, de modo autônomo aos homens, no sentido de que suas características 

materiais e formais determinam um modus operandi, que passa a se desenvolver além do 
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controle consciente do homem, apesar de emulado por suas forças essenciais (a natureza e o 

homem enquanto natureza). Por conseguinte, os homens passam a se relacionar como coisas e 

essas como homens, os primeiros se reconhecendo pela quantidade de ouro ideal que  

possuem, seus corpos refletindo reluzentes luzes áureas, sendo que o que mais brilha é mais 

venerado, e as segundas passam a se desenvolver soberanas, enquanto objetividade 

fantasmática que subjuga a vida à sua imagem e semelhança. 

Sendo assim, acreditamos que a alusão de Marx ao terreno da crença para explicar o 

efeito que as mercadorias exercem nos homens a partir do efeito que as ideias exerciam na 

consciência mística é um sinal evidente de que o teórico aponta para a sensibilidade humana e 

a para subjetividade que lhe é expressa como atividade objetiva, criadora. A relação dos 

homens com os objetos é semelhante as suas relações com as ideias na consciência mito- 

poética. Logo, uma série de paralelos na “Contribuição à crítica da economia política” entre a 

mitologia egípcia, grega e moderna é traçada pelo referido autor. O que acontece é que, como 

o homem projeta idealmente seu trabalho e, portanto, o produto do mesmo, antes de o realizar, 

transfere justamente esses objetos ativos, dominantes, tirânicos, que governavam sua 

imaginação, suas imagens de desejo. 

 

3.4.6.1 As mercadorias e seus donos 

 

 
O fundamental na análise da mercadoria (portanto para o fetichismo) é notar como os 

homens existem simultaneamente como coisa material e objetividade fantasmática, 

duplicidade que já pressupõe a multiplicidade.
70 

Por isso a mercadoria, assim com o  trabalho 

que a produz, existe de modo duplo, como valor-de-uso e trabalho útil e valor-de-troca e 

trabalho abstrato, respectivamente. A mercadoria (que pressupõe as relações de propriedade 

privada e a divisão social do trabalho, embora esta, enquanto expressão do desenvolvimento 

dialético – quantitativo e qualitativo – das forças essenciais humanas, não pressuponha 

nenhuma das duas) “[...] é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 
 

70 
Nesse sentido, a exteriorização do homem, de sua consciência sensível, se dá através de seus objetos 

essenciais (tanto físicos e práticos como espirituais e teóricos) na conjunção de dois fatores, a matéria fornecida 
pela natureza e o trabalho, posto que “[...] o homem, ao produzir, só pode atuar como a própria natureza, isto é, 
mudando as formas da matéria” (MARX, 1980, p. 50). A esse respeito, o autor elenca uma citação de Pietro 
Verri, que afirma que todos os fenômenos do universo são apenas transformações da matéria, sendo a associação 
e a dissociação os únicos elementos que o espírito humano encontra ao analisar as ideias de produção em geral. É 
fundamental salientar que em sua tese de docência considera um avanço Epicuro ter considerado o movimento 
do átomo não como movimento meramente mecânico e externo, mas a partir de seu movimento interno, formal, 
orgânico, isto é, de seu ser-para-si, da mutabilidade da própria matéria, seu ser-transformado (MARX, 1980, p. 
48-52). Aqui vemos como o pensamento de Marx é herdeiro do atomismo de Epicuro, constituindo-se enquanto 
uma ciência natural da consciência de si. 
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propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, 

provenham do estomago ou da fantasia [...]”, bem como “[...] constituem fatos históricos a 

descoberta dos diferentes modos, das diversas maneiras de usar as coisas, e a invenção das 

medidas, socialmente aceitas, para quantificar as coisas úteis”, ou seja, um valor-de-uso 

(MARX, 1980, p. 42). 

Mas esta é, ao mesmo tempo, na sociedade capitalista, o veículo material do valor-de- 

troca (a realidade do valor, posto que este, em contraste direto com a palpável materialidade 

da mercadoria, não possui nenhum átomo de matéria encerrada em si, é uma realidade apenas 

social e só pode manifestar-se na relação social em que uma mercadoria se troca por outra, de 

modo que a coisa-valor se mantém impalpável, imperceptível aos sentidos.Trata-se da 

encarnação do valor através do preço, sendo sua fórmula comum o dinheiro), uma relação 

quantitativa entre valores-de-uso de espécies diferentes, que transforma de maneira constante 

no tempo e no espaço na proporção em que aqueles se trocam, como atesta o teórico em 

questão. O trabalho útil, cuja utilidade se patenteia no valor-de-uso, é uma atividade produtiva 

(determinada por seu fim, modo de operar, objeto sobre o que opera, seus meios e seus 

resultados), e quanto maior a diversidade qualitativa dos valores-de-uso, mais diversificada 

será a atividade produtiva humana: “[...] no conjunto formado pelos valores-de-uso diferentes 

ou pelas mercadorias materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente de 

trabalhos úteis diversos - classificáveis por ordem, gênero, espécie, subespécie e variedade – a 

divisão social do trabalho”. “O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é 

indispensável à existência do homem, - quaisquer que sejam as formas de sociedade, - é 

necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, 

portanto, de manter a vida humana” (MARX, 1980). Portanto, na concepção de Marx o valor- 

de-uso, as próprias necessidades, também são construídos socialmente, de modo onírico, 

fantasmagórico. 

Assim como “[...] a variedade dos padrões de medida das mercadorias decorre da 

natureza diversa dos objetos a medir e também de convenção”, a variedade dos padrões do 

valor-de-uso decorre da natureza diversa dos objetos a utilizar e também das forças essenciais 

humanas, embora essa utilidade seja determinada em última instância pelas propriedades 

materialmente inerentes à mercadoria, só existindo através delas. Podemos dizer que há uma 

gradação ou refinamento do valor-de-uso, que vai do valor natural das coisas, que “[...] não 

depende da quantidade de trabalho para obter suas qualidades úteis [...]”, ao valor-de-uso 

construído na medida em que o homem elabora e refina os valores-de-uso (originários) em sua 

exteriorização e apropriação, em sua objetivação (MARX, 1980, p. 42). Isso significa que, 
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na medida em que os homens exteriorizam sua essência, os padrões dos valores-de-uso se 

alteram, se complexificam, complexificando as forças essenciais humanas 

O trabalho abstrato, cuja cristalização homogênea é o valor-de-troca, escamoteia as 

formas úteis dos produtos e das atividades humanas, só os considerando de forma simples, 

quantitativa e mecânica. O valor é a expressão objetiva do trabalho, considerado apenas 

quantitativamente como simples dispêndio de força humana, variação conflituosa que põe de 

lado o desígnio da atividade produtiva e o caráter útil do trabalho, ou seja, põe de lado a 

realização das forças essenciais humanas de modo saudável, em sintonia com a relação 

metabólica entre homem e natureza. A quantificação do trabalho simplifica a atividade 

humana a mero movimento mecânico, de maneira que o critério de medida de tal atividade 

passa a ser o trabalho simples, médio, no qual o trabalho complexo ou qualificado é 

convertido. “As diferentes proporções em que as diversas espécies de trabalho se reduzem a 

trabalho simples, como sua unidade de medida, são fixadas por um processo social que se 

desenrola sem dele ter consciência os produtores, parecendo-lhes, por isso, estabelecidas pelos 

costumes” (MARX, 1980). 

Outro elemento fundamental para o fetichismo é o fato de essa relação quantitativa 

entre valores-de-uso distintos também ser um valor-de-uso
71   

que historicamente se  expressa 

como uma relação específica de desprezo pelo mundo sensível, na forma de uma aceleração 

vertiginosa do tempo e uma redução máxima do espaço, fazendo todas as coisas, tornadas 

alienáveis, girarem frenética e disponivelmente no mercado. Ao mesmo tempo a redução 

completa do homem e o grau máximo de racionalização e liberdade, de modo que o caminho 

de superação da alienação é o mesmo da alienação, tendo tido o homem que reduzir a si 

mesmo a essa imensa pobreza para dar à luz toda a sua riqueza interior. Na medida em que é o 

valor-de-troca, o trabalho abstrato encarnado, cristalizado na mercadoria, é quem dá o ritmo e 

o tom da produção, o conteúdo material é reduzido ao veículo do mesmo, assim como o uso é 

ditado pelo ritmo do valor-de-troca, uma troca que considera o tempo socialmente necessário 

na produção, o valor, não como socialmente necessário do ponto de vista das necessidades 

sociais (problema colocado quando Marx considera a produção global de cada mercadoria), 

mas apenas como menor tempo possível para um maior lucro possível. 

Já o tempo de trabalho socialmente necessário se relaciona com as condições de 

produção socialmente existentes e com o grau social médio de destreza e intensidade do 
 

71 A mercadoria-dinheiro, além de possuir o valor-de-uso inerente à sua qualidade de mercadoria, adquire um 
valor-de-uso formal que decorre de sua função social específica, “[...] é apenas o reflexo que adere a uma única 
mercadoria, das relações existentes entre todas as mercadorias”. MARX, Karl. O capital. 5. ed. Civilização 
Brasileira S.A, 1980. p. 100. 
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trabalho. Na medida em que colocamos de lado a utilidade do produto como finalidade da 

troca, “[...] abstraímos, também, das formas e elementos materiais que fazem dele um valor- 

de-uso”, ou seja, colocamos de lado todo o mundo sensível, efetivo, a natureza e o homem 

enquanto natureza humana, a necessidade social, o desígnio da produção. “Ao desaparecer o 

caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o caráter útil dos trabalhos neles 

corporificados, desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho concreto, elas não 

mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se todas a uma única espécie de trabalho, o 

trabalho humano abstrato” (MARX, 1980, p. 42). 

Finalmente, um terceiro elemento essencial contido na análise da mercadoria feita na 

sua elaboração de um modelo abstrato da mercadoria se refere ao fato de que na vida moderna 

as coisas passaram ao centro do palco, na sua dança de autovalorização do capital, ou seja, na 

realização vampírica do capital, da lógica social de destruição do mundo sensível, que é 

também a possibilidade de libertação do homem, sendo que há uma radicalização progressiva, 

cada vez mais perigosa e poderosa, da forma de objetivação do homem. Por isso, as relações 

que se estabelecem entre as mercadorias servem também de modelo, de norma, de moral, para 

os homens em sua convivência, elas mesma expressão objetiva de seu modo de relação com o 

mundo. Vejamos, então, o que as formas do valor (forma simples ou fortuita, forma extensiva 

ou total, forma geral, forma dinheiro) têm a nos dizer a respeito. 

Na forma simples, singular ou fortuita do valor encontramos os padrões básicos da 

consciência na sua relação com os objetos e com as outras consciências na modernidade, na 

medida em que a força humana de trabalho se torna valor quando se cristaliza na configuração 

de um objeto que tem existência material diversa e ao mesmo tempo é comum a ele e a todas 

as outras mercadorias, sendo que, quando uma mercadoria, como figura do valor, é  

equiparada a outra, iguala-se o trabalho concreto contido em ambas como trabalho humano 

abstrato e da mesma forma igualam-se seus donos, segundo as mesmas medidas. O valor toma 

forma na relação entre duas mercadorias, na qual a condição de valor de uma se revela 

relativamente à outra, mostrando simultaneamente a condição valorativa de seus donos uns 

relativamente aos outros. 

No capitalismo a relação dos produtores entre si passa a ser regulada pelas 

mercadorias, assim como outrora as relações dos homens eram reguladas por suas afinidades 

com os deuses, com os valores transcendentais. Apesar de as mercadorias constituírem o  

corpo autônomo de um todo de relações sociais, enquanto coisas, são indefesas diante do 

desejo de poder dos homens em relação a elas, sejam sapatos, ideais, gado ou “mulheres 

libertinas”. O comportamento das coisas está vinculado ao dos homens em relação às mesmas 
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(determinação reflexiva), de modo que estas, para se relacionarem entre si como mercadorias, 

dependem de que seus responsáveis, mutuamente reconhecidos como proprietários privados, 

comportem-se, reciprocamente, como pessoas cuja vontade reside nessas coisas supostamente 

autônomas, animadas, por meio de uma relação consensual, voluntária e comum. 

Marx (1980, p. 94-96) diz que “[...] essa relação de direito, que tem o contrato por 

forma, legalmente desenvolvida ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação 

econômica (esta o próprio conteúdo daquela)”. Em tal relação, as pessoas só existem na 

função de representantes de mercadorias, sendo os papéis econômicos desempenhados por  

elas apenas a personificação das relações econômicas que elas representam. O proprietário, 

com suas forças essenciais humanas (seus sentidos), “[...] supre a percepção que a  

mercadorias não tem do conteúdo material da outra”, sendo que suas necessidades, forças 

propulsoras da troca, que relaciona e realiza as mercadorias como valores, passa a ser 

subjugada pelo narcisismo cínico das mercadorias. As mercadorias têm em qualquer outra 

apenas a forma de manifestar-se o próprio valor, estando sempre prontas a trocar corpo e alma 

com qualquer outra coisa, mesmo que seja a mais repulsiva e vil. Em seu jogo sedutor, têm 

que realizar-se como valores, antes de poderem realizar-se como valores-de-uso, mas 

precisam evidenciar-se como valores-de-uso antes de poderem realizar-se como valores, dado 

que a utilidade é o critério da troca, ainda que seja a utilidade de possuir valor. 

A primeira mercadoria (ou indivíduo fetichista) é ativa e apresenta seu valor sob a 

forma relativa, que reduz a outra com a qual entra em uma relação de equivalência, a forma de 

existência, a figura do suporte no qual se encarna, corporifica seu próprio valor. Na relação de 

valor em que uma mercadoria constitui o equivalente da outra, o valor de uma mercadoria é 

expresso pelo corpo, pelo valor-de-uso da outra. Assim, uma mercadoria recebe a forma de 

valor diferente de sua forma natural, “[...] do mesmo modo que a índole de carneiro do cristão 

se manifesta ao assimilar-se ele ao cordeiro de Deus” (MARX, 1980). Marx diz que, tanto 

abstratamente como na relação material da troca, a mercadoria transmite seu pensamento em 

uma linguagem peculiar. No momento da troca em que o valor se expressa, uma mercadoria 

traduz seu poder e dominação, seu fascínio, sobre a outra, na forma de dissolução de suas 

qualidades a um “quanta” de valor. Simultaneamente, expressa-se o poder de um trabalho 

humano, de um indivíduo fetichista, também dissolvido em pura quantidade de energia. 

Ocorre aí o brilho da sinapse. Os indivíduos e as mercadorias, que levam incorporados 

a si, são relacionados e medidos nesse instante mágico, refletindo-se as quantidades de valor 

que os diferenciam e os igualam a partir do quantum de energia humana que são proprietários 

e que os permitem transmutar-se em qualquer coisa presente no mercado. A linguagem das 
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mercadorias, composta, além do hebraico, de muitos outros dialetos
72 

é expressa por meio da 

relação de valor, de tal modo que a forma natural ou o corpo de uma mercadoria se torna o 

espelho do valor da outra. O  “[...]  que sucede  à  mercadoria, ocorre, de  certo modo,  ao   ser 
humano. O homem se vê e se reconhece primeiro em seu semelhante, a não ser que já venha 

ao mundo com um espelho na mão ou como um filósofo fichtiano para quem basta o ‘eu sou 

eu’” (MARX, 1980, p. 50). Dessa forma, fica patente como na sociedade dos produtores de 

mercadoria a autoconsciência, a idealidade, a fantasmagoria, a imagem de desejo da 

humanidade, se efetivou, tornando-se realidade sensível, uma objetividade impalpável fixada 

através dos objetos (as forças essenciais exteriorizadas). 

A alusão ao hebraico e aos dialetos da mercadoria tem o mesmo tom da referência às 

sutilezas metafísicas e argúcias teológicas do fetichismo, ao pensamento que se quer o seu 

contrário, seu Outro, ou seja, se quer natureza, efetividade, mundo sensível, à imagem de 

desejo que se forma a partir do espelho do material e que quer ser realmente mundo sensível. 

Prova disso está na análise de Marx da língua como sintoma mais ou menos contundente da 

expressão do valor, quando diz que “Paris vale bem uma missa”, isto é, a cidade, a língua, as 

relações entre as mercadorias, sua materialidade, são a exteriorização e autonomização da 

metafísica, da lógica, bem como de todas as forças essenciais humanas, da lógica niilista, por 

assim dizer. Assim sendo, a equação entre duas mercadorias pressupõe que ambas  

quantidades custam o mesmo ou igual tempo de trabalho, o necessário para a produção se 

alterar com qualquer variação dos respectivos trabalhos especializados (ou variação dos meios 

ou instrumentos de trabalho), sendo que as combinações possíveis nas quais as mercadorias 

expressam seus valores e se reconhecem são também os padrões morais, as únicas qualidades 

com as quais se medem os homens. 

Diante disso, Marx (1980) considera tais combinações a partir de três hipóteses que, 

combinadas, revelam todas as possibilidades de variação da magnitude do valor, bem como 

das relações morais entre os indivíduos, nos marcos da relação da propriedade privada. Na 

primeira, o valor da mercadoria A varia e o da B é constante, e o valor relativo de A aumenta 

ou diminui na razão direta de seu valor (aqui é como se a mercadoria, bem como seu 

proprietário, se valorizasse por mérito próprio); na segunda é constante o valor de A e variável 

o de B, de modo que a aumenta ou diminui seu valor relativo, na razão inversa da variação do 

valor de B (aqui a mercadoria e seu dono são determinados pelo Outro, pelo 

 
 

72 
Nesse momento, Marx aponta nitidamente para o modo como os homens se relacionam com as mercadorias 

enquanto seres animados, ao passo que se tratam como seres coisificados, tendo relação profunda e direta com a 
consciência mitológica expressa no judaísmo e em muitas outras religiões. 
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“destino” ou pelo acaso, de maneira que o fracasso do Outro é seu sucesso, o sucesso do 

Outro, seu fracasso); já na terceira hipótese, as quantidades de trabalho necessárias para a 

produção de A e B variam simultaneamente no mesmo sentido e na mesma proporção,   sendo 

o valor relativo invariável, quaisquer que sejam as variações de valores. 

Nesse caso, seria a “democracia” das mercadorias, e de seus proprietários, a condição 

de iguais entre iguais. Caso as variações simultâneas fossem na mesma direção, mas em graus 

diferentes, ou em sentido opostos, os valores relativos das mercadorias e de seus proprietários 

na medida de suas flutuações, engendrando pelo menos mais duas novas formas morais 

fantasmáticas. Trata-se da quantidade como medida moral da vida, sendo o 

autorreconhecimento da mercadoria o simultâneo autorreconhecimento do homem. O 

interessante é que tais movimentos se dão de forma autônoma e independente, de modo que o 

homem se torna impotente, predicado da mercadoria e de sua moral, ou seja, da linguagem 

transfigurada de seus afetos. 

A segunda mercadoria é o fetiche, pois seu valor-de-uso é convertido no seu contrário, 

assim como o trabalho concreto foi convertido em trabalho abstrato e o trabalho privado, em 

sua forma diretamente social. É passiva e seu valor se acha sob a forma de equivalente. O 

equivalente e o valor relativo são determinados pelo tempo de trabalho necessário à sua 

produção, independentemente da forma valor. Mas quando uma mercadoria ocupa a posição 

de equivalente, seu valor não adquire nenhuma expressão quantitativa de valor, e sim uma 

expressão quantitativa de coisas. De tal modo, “[...] a primeira peculiaridade que salta aos 

olhos, ao observar-se a forma de equivalente, é que o valor-de-uso se torna a forma de 

manifestação de seu contrário, isto é, do valor” (MARX, 1980, p. 64). Ou seja, o equivalente 

só é relevante enquanto veículo portador do valor, encarnado no mesmo a ponto de que a 

expressão do valor relativo de uma mercadoria indica o ocultamento de uma relação social, ao 

passo que, enigmaticamente, na forma equivalente o objeto material expressa o valor, 

“possuindo de modo natural, portanto, forma de valor”, posto que as propriedades de uma 

coisa se patenteiam em suas relações com outras (MARX, 1980, p. 65-66). 

A forma acabada do enigma que encerra essa conversão é a forma dinheiro. A forma 

de equivalente desenvolve-se em correspondência com o grau de progresso da forma relativa 

do valor, sendo o desenvolvimento da primeira apenas expressão e resultado da segunda. 

Nessa forma acabada de expressão do valor, “[...] uma espécie particular de mercadoria 

adquire a forma de equivalente geral em virtude de todas as outras mercadorias converterem- 

na em material da forma única e geral de valor que consagram” (MARX, 1980, p. 76), 

oposição já contida na forma singular do valor. Já nessa forma singular do valor, a oposição 
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não está ainda fixada, sendo difícil captá-la entre os dois polos; na forma extensiva já não se 

pode mais trocar os dois lados da equação sem modificar todo o seu caráter e sem converter a 

forma extensiva do valor em forma geral; na forma geral, o valor aparece em sua forma 

relativa generalizada e social, considerando-se a oposição através da encarnação de uma única 

mercadoria à forma de equivalente geral, ou seja, à forma de permutabilidade direta com todas 

as outras mercadorias (MARX, 1980, p. 77). 

Em uma nota de rodapé, Marx diz que a forma de permutabilidade direta e geral “[...] 

é uma forma antitética da mercadoria, ao mesmo tempo inseparável da forma de 

permutabilidade indireta e que se comporta, portanto, em relação a esta como o pólo positivo 

em relação ao pólo negativo do imã”. Apesar de, enquanto forma de valor, a forma 

equivalente geral poder ocorrer a qualquer mercadoria, uma mercadoria só assume tal forma 

por estar e enquanto estiver destacada como equivalente por todas as outras mercadorias, 

adquirindo, assim, a forma unitária do valor relativo do mundo das mercadorias, consistência 

objetiva (a forma natural da mercadoria eleita, juntamente com sua propriedade, o 

proprietário) e validade social universal, tornando-se dinheiro, funcionando como dinheiro, 

desempenhando o papel de equivalente universal como seu monopólio, sua função social 

específica no mundo das mercadorias (MARX, 1980, p. 77-78). 

Dessa maneira, o progresso da forma geral para a forma dinheiro “[...] consiste em se 

ter identificado, agora, definitivamente, a forma de direta permutabilidade geral ou forma de 

equivalente geral com a forma específica da mercadoria ouro, por força de hábito social” 

(MARX, 1980, p. 78). É sabido, portanto, que o ouro, igual às outras mercadorias, funcionou 

também como equivalente singular em operações isoladas ou equivalente particular junto a 

outros equivalentes. Devagar, passou a desempenhar um círculo mais ou menos vasto, o papel 

de equivalente geral. Ao conquistar o monopólio desse papel de expressar o valor do mundo 

das mercadorias, torna-se mercadoria-dinheiro, de modo que a forma geral do valor se 

transforma em forma dinheiro (MARX, 1980, p. 78-9). Portanto, “O difícil, para se conceituar 

a forma dinheiro, é compreender a forma de equivalente geral e, em consequência, a forma 

geral do valor”, derivada da forma extensiva, que, por sua vez, tem na forma singular seu 

elemento constitutivo (MARX, 1980, p. 79). 

O autor afirma, ainda, que a forma relativa e a forma equivalente são aplicadas a duas 

mercadorias diferentes, sempre que a expressão do valor as relacione uma com a outra. A 

forma relativa do valor de uma mercadoria pressupõe que alguma outra mercadoria a 

contraponha como equivalente que fornece material para a expressão do seu valor. “Na 

mesma expressão do valor, a mesma mercadoria não pode aparecer, ao mesmo tempo, sob as 
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duas formas” (MARX, 1980, p. 56-57). Nisto reside a principal diferença entre as mercadorias 

em geral e a força de trabalho, esta é um capital vivo, tem personalidade, de modo que é ao 

mesmo tempo forma relativa e forma equivalente nas relações sociais, mediadas pelas 

mercadorias. 

Apresentadas as considerações iniciais sobre a mercadoria, Marx passa a falar do 

segredo da mercadoria, seu fetichismo. Desse modo, primeiramente, analisamos as questões 

supramencionadas, os outros volumes de “O capital”, para voltar ao fetichismo. Mas, antes, 

detenhamos mais um instante a nossa atenção às mercadorias. Nossa hipótese é a de que Karl 

Marx procurou pensar a fisiologia, a natureza da mente, a materialidade do espírito, que tem 

por corpo a própria natureza, posto que, em suas obras, o material é o conjunto global da 

relação entre ser e pensar, que se desenvolvem análoga e dialeticamente, em uma  

reflexividade recíproca que provoca viragens dialéticas. 

Já o espírito é uma força material que se projeta, encarna-se na natureza, imprimindo- 

lhe seu selo. Dado que a fratura entre o homem e a natureza, a negação da vida, instaurou-se 

muito antes de a sociedade dos produtores de mercadoria ser possível (cerca de quatro mil 

anos como nos mostra Nietzsche (2009b) e o próprio Marx em sua tese de docência), tem-se 

que pouco a pouco as forças essenciais humanas acumuladas e cultivadas mediante a cisão 

metafísica da vida, a existência sensível da lógica, se transformaram em forças materiais 

autônomas, na forma de objetividade impalpável, cuja máxima realização é o mundo da 

mercadoria. Com a privatização universal e a transformação do universo em mercadoria, ou 

melhor, com o paroxismo da mercadoria, o desenvolvimento das forças essenciais humanas 

passa a ser governado por uma objetividade impalpável que não leva em consideração o 

mundo sensível – a natureza e o homem enquanto natureza humana em sua relação de troca 

metabólica. De outro modo, a diversificação dos valores-de-uso e das correspondentes 

atividades produtivas passam a obedecer uma racionalidade irracional, no sentido da 

efetivação da fratura, pela vida, da lógica da vida. A sociedade dos produtores de mercadoria 

completa ou efetiva a fratura metabólica que se estabelece entre o homem e a natureza. 

Logo nas primeiras páginas, encontramos duas notas interessantíssimas, com as quais 

Marx ilustra, através de Nicholas Barbon, o que está falando quando se refere ao valor de uso, 

necessidade, utilidade. Desejo envolve necessidade, pois é o apetite do espírito e tão natural 

como a fome para o corpo, sendo que a maioria das coisas tem valor por satisfazer as 

necessidades do espírito. Daí fica claro que as mercadorias e as fantasias, os desejos, as 

paixões, os instintos, as capacidades, as forças essenciais determinam-se reflexivamente. A 

produção de mercadorias é a produção de objetos dos desejos, das fantasias, das paixões. 
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Objetos que atuam, portanto, no autorreconhecimento dos homens. Desse modo, vejamos  

mais de perto algumas passagens de duas obras importantes desse economista-político, A 

Discourse of trade, de 1960, e Discourse concerning coining the new money lighter in answer 

to Mr. Lock's considerations about raising the value of money, de 1698. 

Em Discoure of trade, no capítulo intitulado da quantidade e qualidade das 

mercadorias e do valor e dos preços das mercadorias, descobrimos a ideia de que todo o 

universo, tudo o que foi produzido pelo mar, os animais, os vegetais e os minerais, são o 

estoque e as mercadorias de todas as trocas, sendo tal celeiro inesgotável, perpétuo, pois há a 

cada ano uma nova primavera e um novo outono, que produzem um novo estoque. Esta 

imagem entusiástica de Barbon (1960) foi e ainda é a tônica nas sinfonias do capitalismo, que 

embalam as mercadorias e seus donos. Há também a ideia, fundamental para sabermos o que 

Marx pensava a respeito do fetichismo, de que o uso das coisas se destina a suprir duas ordens 

gerais de demandas e necessidades nascidas com a humanidade, as do corpo e as da mente. 

Para supri-las, todas as coisas sob o sol devem tornar-se úteis e, portanto, ter valor. As coisas 

estritamente necessárias para sustentar uma vida, a de um trabalhador, por exemplo, reduz-se, 

basicamente, à comida, posto que na maior parte da história a humanidade andou sem roupas  

e habitou em cabanas e cavernas. 

Em contrapartida, as demandas da mente são infinitas, o homem aspira naturalmente, e 

como a sua mente é elevada, seus sentidos se tornam mais refinados e mais aptos ao prazer, 

seus desejos são ampliados, suas necessidades crescem com os seus desejos, em cada coisa 

que é rara, pode gratificar os seus sentidos, adornar seu corpo e promover a facilidade, o 

prazer, e o esplendor da vida. E ainda há mais: 

 

[...] entre a grande variedade de coisas existentes para satisfazer as demandas da 
mente, aquelas que adornam o corpo, e fazem avançar o esplendor da vida, tem o  
uso mais geral, e em todas as idades, entre todos os tipos de humanos, são as de 
maior valor. Os primeiros efeitos que a sabedoria exerceu sobre os primeiros  
homens foi o de fazê-los vestirem-se, o que marcou a distinção de raça mais visível 
diante do resto da criação: este é o gesto pelo qual a posteridade designará o homem, 
pois as criaturas não adornam seus corpos: a fixação ao corpo não só distingue o 
homem da besta, mas é o marco de diferença e superioridade entre os homens.  
Nunca houve qualquer parte da humanidade tão selvagem e bárbara, a ponto de não 
terem diferenças e graus de homens entre eles, e todas inventaram algumas coisas 
para mostrar aquela distinção. Aqueles que se vestiam com peles, usavam as peles 
desses animais que são mais difíceis de serem adquiridas; assim Hércules usava  
peles de leão; e as peles de erminhos e martas, ainda são sinais distintivos de honra. 
O nível de qualidade entre os africanos é conhecido pelo desgaste dos tecidos, e 
entre aqueles que andam nus, decorando seus corpos com cores, mais rara entre eles, 
como o vermelho era a cor mais apreciada entre os britânicos antigos. E a mais 
antiga e melhor das histórias, a Bíblia, diz que entre as pessoas civilizadas  do 
mundo, brincos, pulseiras, capuz e véus, com ternos mutáveis de vestuário, foram 
então usados. E os mesmos ornamentos para o corpo ainda são, e desde então têm 
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sido usados, apenas diferindo em formas e modelos, de acordo com o costume do 
país. As formas de hábitos são muito usadas, para designar as qualidades de vários 
homens; mas as coisas raras e difíceis de serem obtidas, são emblemas gerais de 
honra: para esse uso, pérolas, diamantes e pedras preciosas, têm o seu valor: coisas 
estranhas são insígnias adequadas de honra, porque é honrável adquirir as coisas 
difíceis. (BARBON, 1960). 

 
Como já dissemos essas duas ideias serão fundamentais. Posteriormente, na segunda 

obra de Barbon, a partir de sua polêmica com Locke a respeito do valor intrínseco que há ou 

não nos metais preciosos, podemos captar algumas nuances que enriquecem e ampliam a 

segunda ideia apresentada. O maior número das coisas adquire o seu valor por satisfazer as 

necessidades da mente, contribuindo para a felicidade, o prazer, ou o esplendor da vida, tal 

como todos os tipos de cortinas finas, ouro, prata, pérola, diamantes, e todos os tipos de  

pedras preciosas, usados especialmente para decorar e embelezar o corpo. Esses são 

distintivos de opulência e servem para fazer distinções de preferência entre os homens. Estas 

duas necessidades gerais que nascem com a humanidade são tão naturais, que essa passa a ser 

melhor distinguida pelo que ela quer, do que pelo que ela tem. Um pobre homem quer uma 

libra, um homem rico cem, outros milhares, e um príncipe centenas de milhares. Desejo e 

necessidade aumentam com as riquezas. E, por essa razão, o homem satisfeito é o único 

homem rico, porque ele não quer nada. 

Para Barbon (1968), as coisas que suprem as necessidades da mente têm apenas um 

valor imaginário ou artificial, que depende apenas de opinião, alteram seus valores de acordo 

com o humor e a fantasia das pessoas que as utilizam, e são como o rico vestuário, que perde  

o seu valor porque caem de moda. Há também uma colocação que nos auxilia a pensar a 

crítica da paixão de enriquecimento, tratada como marca de nascença da sociedade moderna 

na “Contribuição à crítica da economia política”. Contra os que pregam um valor intrínseco  

no ouro e na prata, evoca a história de Ovídio, na qual Midas, por ter entretido Bacco em uma 

festa, recebeu deste, em retribuição, a realização de um desejo. Midas desejou que tudo o que 

ele pudesse tocar se transformasse em ouro. Pois tão logo ele tocava seu vinho e sua carne, 

eles transformavam-se em ouro; e Midas ficou faminto, Bacchus, para seu próprio 

entretenimento, enviou-o para um rio para lavar-se, e deu-lhe licença para transformar seu 

ouro em água, depois de ter experimentado que a água era de mais de valor para saciar sua 

sede que o ouro (BARBON, 1968, p. 2-8). 

Vemos, portanto, a força do conceito de forças essenciais humanas. Em Marx as 

fantasias, as vontades, os desejos, o autorreconhecimento, as capacidades, os instintos etc.,  

são forças objetivas, e a opinião não é simplesmente soberana em relação às mesmas. A moda, 

as imagens de desejos, os sonhos, são produzidas de modo profundo, fisiológico, 
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instintivo, e não puramente racional, como supostamente se pode pensar de uma simples 

opinião. As mercadorias raras, mais sedutoras, passaram a determinar de modo cada vez mais 

forte a economia, desde tempos imemoriais, ligadas à infinitude da fantasia e do desejo, em 

suma, ao autorreconhecimento humano. No mundo atual, as mercadorias que mais 

desempenham esse papel, além das clássicas já mencionadas, são aquelas relacionadas à 

imagem e ao movimento. 

Marx (1980, p. 42) explica em outra nota importante que os “ [...] valores-de-uso 

fornecem material para uma disciplina específica, a merceologia”, destinada ao conhecimento 

das mercadorias. Para compreendermos o fetichismo da mercadoria, é muito importante o 

alerta a respeito do fato de que “[...] na sociedade burguesa reina a ficção jurídica de que todo 

ser humano, como comprador, tem um conhecimento enciclopédico das mercadorias”. Na 

realidade, os indivíduos se defrontam com as mercadorias como o fazem com gnomos e elfos 

nos contos de fada. W. Benjamin (2009) nos mostra em “Passagens”, a reação de encanto dos 

trabalhadores diante das exposições de mercadorias na Paris do século XIX. Aqui nos afigura 

o imenso trabalho terapêutico, espiritual, de cura, que espera a humanidade. Esse ponto é 

muito importante. Reside aqui, por exemplo, a necessidade de uma merceologia nos dias 

atuais, diante da produção de mercadorias cada vez mais mágicas. 

Logo, acreditamos que as elaborações de Nicholas Barbon influenciaram Marx em  

suas proposições, principalmente acerca do valor-de-uso ou valor intrínseco. Esse pensador 

coloca as fantasias, os desejos, em suma, o autorreconhecimento dos homens, como uma força 

poderosa, senão a mais poderosa, da história da economia. O que explica a irracionalidade 

econômica dos tempos, das pinturas rupestres e artefatos utilizados para adornar e enfeitar o 

corpo, passando pelas piscinas de moreias romanas, pela opulência da igreja no período 

medieval em contraste com a miséria extrema da maioria, chegando aos dias de hoje, quando  

o homem começa a sonhar coisas como ter um ônibus espacial para passear em Marte nos fins 

de semana enquanto o planeta se encontra à beira do colapso? Quanto ao valor de troca, 

ousamos dizer que esse conseguiu seu domínio por representar no horizonte a possibilidade  

do maior inebriamento, do maior entorpecimento jamais visto. Os homens deliram diante das 

mercadorias, de sua lógica arrasadora, pois sabem ser este o preço necessário para um dia 

atingirmos o mundo da abundância, do consumo suntuoso, havendo, desse modo, por trás de 

todas as leis, a lei da vontade, do desejo humano. 

Pensando do ponto de vista das forças essenciais, estando relacionado trabalho abstrato 

e valor-de-troca, afirmações como as de que a redução dos produtos do trabalho humano é 

também redução dos homens, podem parecer bastante unilaterais. Por vezes, Marx 
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toca nesses assuntos, e à medida em que a exposição se complexifica, eles vão aparecendo 

organicamente. Dizer que quanto mais o trabalho abstrato se estabelece, mais o valor-de-troca 

se coloca também, não significa uma ideologia do valor de troca ou a consideração apenas do 

lado material. Nos “Grundrisses”, observamos como a própria associação livre dos 

trabalhadores é uma das forças coletivas do capital. E a desvalorização da natureza e do 

homem enquanto natureza humana se desenvolve simultânea e reciprocamente, porém é 

apenas um momento na floração do organismo social que é o capital, que engloba o 

inorgânico, o orgânico e o consciente enquanto desejo, necessidade, projeção, encarnação. 

Se a natureza é o corpo humano, o homem é um ser imediatamente natural, que é posto 

por e que se põe mediante objetos externos, sensíveis, de forma que o avanço do trabalho 

abstrato e do valor-de-troca é um atentado contra sua existência imediatamente natural, contra 

a vida genérica do homem, tanto física e prática quanto espiritual e teórica, mas é também 

produção de mais vida genérica, de flores mais vultosas e belas. O que ocorre sob a forma de 

uma imensa posição de objetos; segundo, o modo como Marx coloca termos como caráter útil 

dos produtos do trabalho, caráter útil dos trabalhos concretos, utilidade, uso, valor-de-uso etc., 

remete-nos a uma noção de uso, para além da satisfação das necessidades estritas para a vida 

fisiológica e do utilitarismo, que evoca o jogo livre, o uso lúdico, estético, mas pautado pelo 

desenvolvimento saudável do homem e em sintonia com a relação metabólica do mesmo em 

sua troca com a natureza. Assim, o teórico assume todo o supérfluo (enquanto dimensão 

estética do homem, o desejo de brilho festivo, liberdade formal, etc.) em sentido positivo e o 

alargamento do sistema das necessidades, como veremos ao analisar sua fórmula trinitária, no 

livro III, em que Marx retoma toda a dimensão dos “Grundrisses” ao tratar da produção mais 

que da troca. 

Portanto, em resumo, consideramos que o fetiche em Marx, ou melhor, a projeção e 

fixação de abstrações naturais nos objetos materiais, em sentido amplo, é a própria 

possibilidade material da idealidade (por isso a lógica é o dinheiro do espírito), da 

objetividade impalpável, de modo que as relações de produção e de troca são a efetivação da 

lógica do espírito, que é moral, otimismo e/ou pessimismo. 

 

3.4.6.2 O processo de troca 

 

 
A troca é um processo ao mesmo tempo individual e social, duplo, mesclado, no qual 

os possuidores agem antes de pensar, revelando as leis naturais oriundas da natureza da 

mercadoria através de seu instinto natural. A ação social de todas as mercadorias elege uma 
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dentre elas para nela representarem seus valores (MARX, 1980). No processo de 

desenvolvimento da troca, um objeto útil só pode se tornar valor-de-troca depois de existir 

como excedente (não-valor-de-uso), quando sua quantidade ultrapassa as necessidades diretas 

de seu possuidor, seja um indivíduo ou uma comunidade. Para a alienação ser recíproca, é 

importante, além do excedente, que os produtores se reconheçam, tacitamente, como 

proprietários particulares independentes entre si, e essa condição de independência recíproca 

não existe entre os membros de uma comunidade primitiva. A troca começa nas fronteiras da 

comunidade primitiva e, por contágio, a transformação dos produtores em mercadorias, na 

vida externa da comunidade, passa a converter os produtos em mercadorias dentro dela. 

De uma relação quantitativa de troca inteiramente casual, arraiga-se a necessidade e a 

intencionalidade da troca, tornando-se um processo social regular. A partir desse momento, 

consolida-se a dissociação entre o valor-de-uso e o valor-de-troca dos produtos do trabalho 

humano, sendo que o costume lhes imprime o caráter de magnitude de valor, fixa-se o 

equivalente geral ou social, exclusivamente, em tipos especiais de mercadorias, ou cristaliza- 

se na forma dinheiro. 

 

Os povos nômades são os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, porque toda a 
sua fortuna é formada por bens móveis, diretamente alienáveis e seu gênero de vida 
os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras, induzindo-os à 
troca dos produtos. À medida que a troca de mercadorias rompe os laços locais, e 
que se cristaliza cada vez mais trabalho humano em geral no valor das mercadorias, 
passa a forma dinheiro a localizar-se nas mercadorias que, por natureza, se prestam à 
função social de equivalente universal, os metais preciosos, [devido à] coincidência 
entre suas propriedades naturais e suas funções monetárias, [quais sejam], matéria 
cujos espécimes isolados possuam idêntica qualidade, [sendo] suscetível de  
variações meramente quantitativas, divisível, portanto, à vontade, podendo, ao 
mesmo tempo, recompor-se. (MARX, 1980, p. 99-100). 

 
 

Segundo afirma Marx (1980), “O processo de troca dá à mercadoria que transforma  

em dinheiro, não o valor dela, mas sua forma específica de valor”. Este diz, também, que a 

confusão entre os elementos valor e forma do valor induziu ao erro de se considerar apenas 

imaginário o valor do dinheiro, bem como sua permutabilidade induziu, erroneamente, à 

suposição de que era mero símbolo. Por conseguinte, acreditamos que há aqui uma chave para 

compreendermos o fetichismo em Marx: esta ilusão, presente em pensadores como V. de 

Forbonnais, Montesquieu, Le Trosne e Hegel, dentre outros, prestou um serviço de sicofantas 

ao poder real, cujo direito de falsificar moedas e a proibição de dar ao dinheiro o tratamento 

de mercadoria pelos súditos ele defendeu durante toda a Idade Média, fundamentando-os nos 

dogmas tradicionais do Império Romano e nos conceitos sobre moeda das Pandectas. O que 
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nos interessa, neste ponto, é o fato de que uma ilusão, um erro, pautou a economia e a conduta 

dos homens, provocando resultados efetivos. 

Nesse sentido, depreende-se que a ilusão, a objetividade fantasmática, enquanto 

realidade humana efetiva (as forças essenciais humanas, e a subjetividade que lhes expressam, 

como atividade objetiva), não é mero reflexo passivo do material, mas elabora, transfigura tal 

como expressão da vontade de potência (como expressão dessas mesmas forças essenciais),  

na forma de uma imagem de desejo. A consciência, então, elabora o reflexo ativamente, bem 

como carrega em si elementos verdadeiros. E a ilusão mencionada “[...] contém o 

pressentimento de que a forma dinheiro de uma coisa é exterior à própria coisa, sendo pura 

forma de manifestarem-se relações humanas atrás dela ocultas” (MARX, 1980, p. 101). Nesse 

sentido, cada mercadoria seria um símbolo, pois, como valor, é apenas invólucro material do 

trabalho humano nela desprendido. 

A falsa aparência que faz parecer que a mercadoria tomada como equivalente possui 

essa forma como propriedade social de sua natureza, independentemente de sua relação com 

outras mercadorias, consolidou-se nos dizeres de Marx (1980, p. 103-104) 

 
“[...] quando a forma de equivalente geral se fundiu com a forma corpórea de 
determinada espécie de mercadoria ou se cristalizou na forma dinheiro. Segundo 
essa aparência ilusória, uma mercadoria não se torna dinheiro somente porque todas 
as outras nela representam seu valor, mas, ao contrário, todas as demais nela 
expressam seus valores, por que ela é dinheiro. Ao se atingir o resultado final, a fase 
intermediária desaparece sem deixar vestígio. As mercadorias, então, sem nada 
fazerem, encontram a figura do seu valor, pronta e acabada, no corpo de uma 
mercadoria existente fora delas e ao lado delas. O ouro e a prata já saem das 
entranhas da terra como encarnação direta de todo trabalho humano”. Daí a magia  
do dinheiro. Os homens procedem de maneira atomística no processo de produção 
social e suas relações de produção assumem uma configuração material que não 
depende de seu controle nem de sua ação consciente individual imediata, 
simplesmente. O ôntico do ontológico significa justamente [que] há um processo 
orgânico encarnado nas coisas e nas pessoas que vai além de seu ser-para-si 
individual, de sua consciência imediata, enquanto sujeito empírico, apesar de ser o 
caráter dessa atividade vital que definie o caráter do geral, num longo processo de 
transmutação. E há tanto no geral quando no particular uma parcela não apropriada 
pelo espírito. Esses fenômenos se manifestam na transformação geral dos produtos 
do trabalho em mercadorias, transformação que gera a mercadoria equivalente 
universal, o dinheiro. O enigma do fetiche dinheiro é, assim, nada mais do que o 
enigma da mercadoria em forma patente e deslumbrante. (MARX, 1980, p. 103-104) 

 
 

3.4.6.3 O dinheiro ou a circulação das mercadorias: o valor de uso do valor de troca 

 

 
Na função de medida universal dos valores socialmente válida, qualitativamente igual 

e quantitativamente comparável, enquanto encarnação de trabalho humano em geral, o 

dinheiro tem apenas a serventia ideal ou figurada, embora o preço dependa, inteiramente, da 
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substância real do dinheiro. Os preços, ou as quantidades de ouro em que se transformam, 

idealmente, os valores das mercadorias, são expressos nos nomes de moedas, legalmente 

válidos do padrão ouro que eliminam todo e qualquer vestígio da relação de valor, posto que o 

dinheiro necessita adquirir uma forma diversa da imensa variedade física do mundo das 

mercadorias, dotada de objetividade simples, puramente social. Desse modo, conforme 

explica Marx (1980, p. 115): 

 

A forma preço não só admite a possibilidade de divergência quantitativa entre 
magnitude do valor e preço, isto é, entre magnitude do valor e sua própria expressão 
em dinheiro, mas também pode esconder uma contradição qualitativa, de modo que  
o preço deixa de ser expressão do valor, embora dinheiro seja apenas a forma do 
valor das mercadorias. Coisas que, em si mesmas, não são mercadorias, por 
exemplo, honra, consciência, etc., podem seus donos considerar alienáveis por 
dinheiro, e, assim, receber, por meio de seu preço, a forma de mercadoria. Uma  
coisa pode formalmente, ter um preço, sem ter um valor. A expressão preço torna- 
se, aqui, imaginária, como certas grandezas da matemática. Além disso, a forma 
preço imaginária pode ocultar uma relação de valor verdadeira, embora indireta, 
como, por exemplo, o preço da terra não cultivada, que não tem nenhum valor, por 
não se ter nela realizado nenhum trabalho humano. 

 
 

O valor de uso do dinheiro aparece também quando Marx fala das metamorfoses da 

mercadoria, visto que a troca dessa encerra elementos contraditórios e mutuamente  

exclusivos. A diferenciação da mesma gera a forma dentro da qual se podem mover. Marx diz 

que o método de solução das contradições reais é a geração de formas de movimento, e a 

elipse, uma dessas formas de movimento em que a contínua atração e repulsão entre dois 

corpos (contradição) se dá e se resolve ao mesmo tempo. A análise feita pelo intelectual se 

concentra em “[...] observar todo o processo do ponto de vista da forma, apenas, isto é, 

examinar a mudança de forma ou a metamorfose das mercadorias, através da qual se processa 

a circulação social das coisas” (MARX, 1980), não levando em conta o momento em que a 

mercadoria sai da esfera da troca para entrar na esfera da produção-consumo. 

Este deixa claro como recupera a sua atitude fundamental na tese de docência, quando 

diz que não devemos nos ater apenas ao aspecto material (tal como Demócrito), a troca de 

mercadoria por dinheiro, sob pena de deixar de ver o que deve ser visto, o que se passa com a 

forma. Mostra que temos que nos ater à realização do conceito, sua alienação, sua 

determinação formal ou ser-para-si para vermos a realização do conceito, contido nas próprias 

forças essenciais que criam a consciência e que, mais tarde, são modeladas por essa, na busca 

de liberdade formal, que é a imagem de desejo mais íntima do espírito humano, fortemente 

ligada ao amor próprio, ao eu empírico na sua completa nudez. 
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Ao considerar a determinação material separada da determinação formal, não se 

percebe que o próprio processo de troca “[...] produz uma bifurcação da mercadoria em 

mercadoria e dinheiro, estabelecendo-se entre estes uma oposição externa em que se patenteia 

a oposição, imanente à mercadoria, entre valor-de-uso e valor; que [...] essa unidade de 

contrários manifesta-se em cada um dos dois polos, que se opõem em suas relações 

recíprocas”, sendo que o valor e o valor-de-uso se expressam apenas idealmente, aquele “[...] 

no preço que o equipara ao ouro, seu oponente, que representa a figura real do seu valor”, este 

“[...] na série das expressões do valor relativo em que se equipara a todas as mercadorias que 

com ele se comparam e formam o circuito de suas reais modalidades de uso.” “É dentro  

dessas formas antitéticas da mercadoria que se move e se concretiza o processo de troca” 

(MARX, 1980, p. 117-118). 

Esse é um dos vários momentos da obra em que a força material do espírito, a 

consciência e a subjetividade, o homem, como atividade sensível e não mero objeto sensível, 

aparece em toda a sua clareza. Essas duas metamorfoses opostas e reciprocamente 

complementares (que apagam da mercadoria qualquer vestígio de seu valor-de-uso natural e 

do trabalho útil particular que lhe deu origem, para se transformar na materialização uniforme 

e social de trabalho humano homogêneo que transforma todas as coisas entre o céu e a terra 

permutáveis entre si), através das quais se realiza o processo da troca humana, formam o valor 

de uso do valor-de-troca, do dinheiro, sendo que as “[...] fases dessa transformação constituem 

atos do dono da mercadoria”. Não no esqueçamos que o dinheiro também é mercadoria, e não 

mero símbolo de valor. É na relação entre as mercadorias que surge de forma externa a 

fantasmagoria do valor, interna à mercadoria, bem como sua transformação em valor-de-uso 

virtual, ideal. As metamorfoses das mercadorias dependem da divisão social do trabalho, que 

tanto especializa os trabalhos úteis quanto pluraliza as necessidades, cujos componentes 

dispersos do organismo social de produção, configurados naquela, têm suas funções e 

proporcionalidades determinadas de maneira espontânea e aleatória. Logo, “Ao fazer dos 

donos de mercadorias produtores privados, torna independente deles o processo social de 

produção e as próprias relações que mantém dentro do processo” e integra a “[...] 

independência recíproca das pessoas num sistema de dependência material de todas as partes” 

(MARX, 1980, p. 120-121). Assim, como vimos na “Contribuição à crítica da economia 

política”, trata-se da liberdade individual realizada na forma de uma sofisticada e intrincada 

relação social que toma a forma de coisas, de modo que 
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O processo de circulação das mercadorias, isto é, seu circuito através de 
metamorfoses opostas, só transparece através do curso do dinheiro, e se revela, por 
meio da velocidade desse curso, a velocidade da metamorfose delas, o 
entrelaçamento contínuo das séries de metamorfoses, a celeridade do giro social das 
coisas, a rapidez com que as mercadorias saem da circulação e são substituídas por 
novas. Na velocidade do curso do dinheiro se patenteia a unidade fluente das fases 
opostas e complementares [...]. O retardamento do curso do dinheiro, ao contrário, é 
o sintoma de que os dois processos se dissociam e se fazem reciprocamente 
independentes, e reflete a paralisação da metamorfose das mercadorias, do giro 
social das coisas. (MARX, 1980, p. 134). 

 

Desse modo, a força essencial a que corresponde o valor de uso do dinheiro, esse 

objeto essencial dos homens, é a paixão pelo enriquecimento, vocação da sociedade moderna. 

Já nos primórdios do desenvolvimento da circulação das mercadorias se desenvolvem a 

necessidade e a paixão de reter o produto da primeira metamorfose, a forma transfigurada da 

mercadoria, a crisálida áurea, realização efetiva da possibilidade abstrata, da consciência de si 

abstratamente singular, livre e ilimitada como a imaginação, cujo valor estético contém-se no 

brilho, o sentido mais popular da beleza (ao lado da forma direta, assume o entesouramento a 

forma estética de ouro e prata). O desejo de entesourar é por natureza insaciável, de modo que 

se vende a mercadoria não para comprá-la, mas para substituir pela forma dinheiro, cuja 

transformação passa a ter fim em si mesma e não na circulação das coisas. A contradição  

entre a limitação quantitativa e o aspecto qualitativo sem limites impulsiona permanentemente 

o entesourador para o trabalho de Sísifo da acumulação. 

 

Não revelando o dinheiro aquilo que nele se transforma, converte-se tudo em 
dinheiro. A circulação torna-se a retorta social a que se lança tudo, para ser 
devolvido sob a forma de dinheiro [...]. No dinheiro desaparecem todas as diferenças 
qualitativas das mercadorias, e o dinheiro, nivelador radical, apaga todas as 
diferenças [...]. A sociedade antiga denuncia o dinheiro como elemento corrosivo da 
ordem econômica e moral. A sociedade moderna [...] saúda no ouro o Santo Graal, a 
resplandecente encarnação do princípio mais autêntico de sua vida. (MARX, 1980, p. 
146-7). 

 
 

3.4.6.4. A transformação do dinheiro em capital: o desejo de enriquecimento e a 
desvalorização do mundo sensível, momento das forças coletivas do capital. 

 

Do ponto de vista das formas econômicas engendradas pelo processo de circulação, 

encontramos o dinheiro como produto final. Este se distingue do dinheiro que é capital, por 

meio da diferença na forma de circulação, sendo que a forma simples de circulação das 

mercadorias é conversão de mercadoria em dinheiro e reconversão de dinheiro em  

mercadoria, vender para comprar (M-D-M), ao passo que a fórmula do capital é conversão de 

dinheiro em mercadoria e reconversão de mercadoria em dinheiro, comprar para vender (D- 
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M-D). O resultado final de todo o processo é a troca de dinheiro por dinheiro, sendo o  

objetivo gerar mais dinheiro que no ponto início. Na forma de circulação do capital,  o 

dinheiro se torna o ponto de partida e meta final do movimento. 

Na primeira forma o dinheiro é intermediário e, na segunda, a mercadoria, assim como 

todo o mundo sensível, todo o cosmo. A volta do dinheiro é determinada pela maneira como 

foi despendido. Não mais o consumo, a satisfação de necessidades, uma finalidade externa à 

operação, mas o próprio valor-de-troca como o objetivo determinante, uma forma vazia e 

tautológica, operação sem finalidade e sem sentido, na qual ambos os extremos têm a mesma 

forma econômica, sem a diferença qualitativa dos valores-de-uso. Assim, o movimento de 

autovalorização sem limites e continuamente renovado do dinheiro o transforma em capital. 

(MARX, 1980, p. 165-171). 

Há uma consideração de Marx acerca da relação da consciência com o movimento que 

transforma o dinheiro em capital, em que a consciência aparece como expressão desse 

movimento material, expressão que é objetividade fantasmática, idealidade, espírito 

objetivado. Em tal movimento, há uma dimensão subterrânea, ôntica e uma ontológica, que é  

a consciência da apropriação: 

 

Como representante consciente desse movimento, o possuidor do dinheiro torna-se 
capitalista. Sua pessoa, ou melhor seu bolso é donde sai e para onde volta o dinheiro. 
O conteúdo objetivo da circulação em causa – a expansão do valor – é sua finalidade 
subjetiva. Enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata for o único motivo 
que determina suas operações, funcionará ele como capitalista, ou como capital 
personificado, dotado de vontade e consciência. Nunca se deve considerar o valor- 
de-uso o objetivo imediato do capitalista. Tampouco o lucro isolado, mas o 
interminável processo de obter lucros. Esse impulso de enriquecimento absoluto,  
essa caça apaixonada ao valor é comum ao capitalista e ao entesourador, mas 
enquanto este é o capitalista enlouquecido, aquele é o entesourador racional. A 
expansão incessante do valor, por que luta o entesourador, procurando salvar, tirar o 
dinheiro da circulação, obtém-na de maneira mais sagaz o capitalista, lançando-o 
continuamente na circulação. (MARX, 1980, p. 172-173). 

 
 

Na circulação do capital, dinheiro e mercadoria funcionam apenas como modos de 

existência diversos do próprio valor, aquela sua forma particular ou dissimulada, esta sua 

forma geral, de modo que o valor passa continuamente de uma forma para outra, sem se  

perder nesse movimento, transformando-se em uma entidade que opera automaticamente e 

que transforma todo o corpo do homem em veículo material de sua realização (MARX, 1980, 

p. 173). O processo de circulação ou a troca de mercadorias não cria nenhum valor e nenhuma 

mais valia, posto que a soma dos valores em circulação não pode evidentemente ser 

aumentada por nenhuma mudança em sua distribuição. Dessa forma, o autor chega, então, a 
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um duplo resultado: o de que o capital, e o capitalista, nem podem originar-se na circulação 

nem fora dela, tendo e não sua origem, ao mesmo tempo, na mesma. A mudança do valor do 

dinheiro que se pretende transformar em capital tem de ocorrer com a mercadoria comprada 

no primeiro ato, mas não em seu valor, pois se trocam equivalentes. 

Portanto, a mudança só pode originar-se de seu valor-de-uso como tal, de seu 

consumo. Para extrair o valor do consumo de uma mercadoria que se encontra no interior da 

circulação, esta tem que possuir a propriedade de seu valor-de-uso, gerar valor. Essa 

mercadoria especial é a capacidade de trabalho ou a força de trabalho, o conjunto de 

faculdades físicas e mentais existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as 

quais ele põe em ação toda vez que produz valores-de-uso de qualquer espécie. Para tanto, é 

necessário que se cumpra as condições da propriedade privada e, portanto, do trabalho 

assalariado, livre em dois sentidos, o de dispor o trabalhador, como pessoa livre, de sua força 

de trabalho como sua mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas 

necessárias à materialização de sua força de trabalho. Tal relação não tem sua origem na 

natureza, nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os períodos históricos, 

sendo resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções 

econômicas, do desparecimento de toda uma série de antigas formações da produção social. 

(MARX, 1980, p. 187-189). 

Há, na determinação do valor dessa mercadoria especial, “[...] um elemento histórico e 

moral, o que a distingue das outras mercadorias”. Seu valor é dado pela quantidade média dos 

meios de subsistência necessários, de modo que a redução do homem a sua existência 

puramente animalesca passa a ser a regra geral para a grande massa da humanidade. Há ainda 

o agravante de que há um intervalo entre a alienação da força e sua exteriorização real, isto é, 

seu emprego como valor-de-uso, funcionando o dinheiro do comprador como meio de 

pagamento. Em todos os países em que domina o modo de produção capitalista, a força de 

trabalho só é paga depois de ter funcionado durante o prazo previsto no contrato de compra, 

de modo que o trabalhador adianta ao capitalista o valor-de-uso da força de trabalho. O 

mistério ocorre, assim, na esfera do consumo-produção, aonde reina, ao contrário da esfera da 

circulação, o obscurantismo da luz sagrada que cega tamanha potência, o segredo, o sonho, o 

mistério, a mitologia de nosso tempo. 

A avidez por trabalho excedente advém do desejo de enriquecimento, que por sua vez 

governa a projeção do que foi concebido pelo espírito. Nas teorias sobre a mais valia, revela- 

se a avidez, a paixão, a rapacidade que subjaz à produção e circulação de mercadorias, com 

que o homem deseja obter lucro, ouro ideal, essência humana alienada e transfigurada. Aqui 
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aparece a racionalidade irracional do capitalismo, que se infiltra em todas as esferas da vida, 

subjugando-a a um desejo irrefreável de aniquilar a existência sensível, transformando-a na 

objetividade fantasmática reluzente sob a qual se disfarça o desejo de morte que se apoderou 

dos homens. Apesar de não ter sido o capital quem inventou o trabalho excedente (que existe 

sempre que uma parte da sociedade possui o monopólio dos meios de produção), no 

capitalismo, no entanto, o trabalho excedente e o trabalho necessário se confundem, enquanto 

na idade média e na antiguidade estão fisicamente separados. 

A paixão desmesurada do capital para absorver a força de trabalho, nos ramos 

industriais onde não havia limites legais à exploração, revela o quão intenso é o desejo de 

enriquecimento, fonte da paixão desmesurada do capital para absorver a força de trabalho. “O 

empenho em prolongar a jornada de trabalho, a voracidade por trabalho excedente, os abusos 

desmedidos daí decorrentes, que não foram ultrapassados, assim nos diz um economista 

burguês da Inglaterra, pelas crueldades dos espanhóis contra os índios na América, levaram 

finalmente à imposição de restrições legais ao capital.” Nas fábricas “[...] reinavam 

sofrimentos e privações em grau desconhecido no resto do mundo civilizado [...]” (MARX, 

1980, p. 275). A palavra de ordem é trabalhar até morrer não só nas oficinas, mas em milhares 

de outros lugares onde se desenvolvem as atividades (MARX, 1980, p. 290). A partir do 

nascimento da indústria moderna, no último terço do século XVII, a tendência de prolongar-se 

ao máximo a jornada de trabalho transformou-se num processo que se desencadeou 

desmesurado e violento como uma avalanche. “Todas as fronteiras estabelecidas pela moral e 

pela natureza, pela idade ou pelo sexo, pelo dia e pela noite, foram destruídas.” (MARX,  

1980, p. 316). 

Aqui, desse modo, é onde brilha o clinâmen, a forma antitética do capital é apenas um 

momento de suas forças coletivas, de sua natureza, seu florescimento vivo, do qual mesmo a 

livre associação dos trabalhadores é um componente. O modo de produção capitalista é o 

momento em que o espírito encarna a liberdade e o acaso, os limites do desejo e da fantasia, 

da possibilidade abstrata, na produção das formas materiais. Ao contrário dos outros modos, 

ele precisa da transmutação, da mutabilidade, ele quer ser um organismo cujo metabolismo é  

o espírito humano. O que se coloca no horizonte é o acabamento da objetivação do espírito 

humano. O capital é o novo espírito da Terra e do cosmo. Essa é sua imagem de desejo. Seu 

móbil, sua razão ideal. Nesse momento, o proletário que se liberta comporta todas as classes,  

é o próprio espírito que luta por liberdade, pois não é nada mais que o caráter geral das 

atividades vitais conscientes dos indivíduos. No nível do imediato, é todo o sujeito empírico, 

orgânico, inorgânico e consciente. 
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3.4.6.5 Mais valia e fetichismo: o homem como um ser projetivo 
 

 
De acordo com Marx (1980), a produção de valores-de-uso não altera sua natureza 

geral nos diferentes tipos de sociedade, sendo, por isso, necessário considerar inicialmente o 

processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada, pois: 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 
seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 
suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, 
cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos na natureza, imprimindo-lhes 
forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 
ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 
adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui 
das formas instintivas, animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado 
para vender sua força de trabalho, é imensa a distância histórica que media entre sua 
condição e a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho. 
Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa 
operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao 
construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que 
ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 
processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 
imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; 
ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual 
constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua 
vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que 
trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante 
todo o curso do trabalho. E isto é tanto mais necessário quanto menos se sinta o 
trabalhador atraído pelo conteúdo e pelo método de execução de sua tarefa, que lhe 
oferece por isso menos possibilidade de fruir da aplicação das suas próprias forças 
físicas e espirituais. (MARX, 1980, p. 202). 

 
 

O planeta Terra, além de prover o homem com meios de subsistência prontos para a 

utilização imediata, é o objeto universal do trabalho humano, sendo todas as coisas que o 

trabalho apenas separa de sua conexão imediata com seu meio natural objetos de trabalho 

fornecidos pela natureza. As propriedades do meio de trabalho, uma coisa ou um complexo de 

coisas que o trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir 

sua atividade sobre este, são utilizadas apara fazer tais meios atuarem como forças sobre 

outras coisas, de acordo com o fim que se tem em mira, de modo que os homens fazem das 

coisas da natureza órgãos de sua própria atividade, órgãos acrescentados a seus próprios 

órgãos corporais, aumentando seus corpos naturais, apesar da Bíblia. A terra não é só o celeiro 

do homem, é também seu arsenal, meios de trabalho e seu próprio corpo (MARX, 1980, p. 

203). 

O processo de trabalho, que se encontra em determinação reflexiva com os meios de 

trabalho, é, antes de mais nada, atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de 
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apropriar os elementos naturais às necessidades humanas, condição necessária do intercâmbio 

material entre o homem e a natureza, comum a qualquer forma social dessa vida (MARX, 

1980, p. 208). No começo o capitalismo não altera esse processo em geral, usando-o como já  

o encontra desenvolvido anteriormente. Só posteriormente pode ocorrer a transformação dos 

métodos de produção em virtude da subordinação do trabalho ao capital, transformando tal 

processo em uma relação entre coisas que pertencem ao capitalista (MARX, 1980, p. 209). 

Desse modo, satisfaz-se todas as condições do problema da expansão do valor e não se violam 

as leis que regem a troca de mercadorias. 

 

3.4.6.6 A fórmula trinitária 
 

 
No capítulo intitulado “Fórmula trinitária, dividido em três tópicos (com partes 

incompletas, perdidas e/ou mal reconstituídas), Marx nos dá uma visão global do modo de 

produção capitalista, bem como do fetichismo que o perpassa por inteiro, ao mesmo tempo 

que desmistifica a relação terra-trabalho-capital. Ao contrário de sua teorização mais dualista 

e mais conhecida entre capital e trabalho, a contradição se desenvolve na forma de um 

movimento triplo, de uma “trindade econômica”, na qual a própria terra é fetichizada e  

aparece como valor devido às suas próprias propriedades materiais, assim com a renda 

fundiária surge como um fruto brotado do solo. Na fórmula trinitária, já vislumbrada pela 

economia política, o capitalismo é expresso como capital-juros, terra-renda fundiária, 

trabalho-salário. 

O filósofo explica como, para os economistas vulgares
73  

tal relação aparece invertida, 

em um nexo causal em que a terra aparece, enquanto valor-de-uso, como se produzisse a 

renda-fundiária, bem como o capital, juros e o trabalho, salário. Fazem, a partir da fórmula 

trinitária, com que terra, trabalho e capital apareçam naturalmente como fontes de 

rendimentos. O que na realidade é um processo social de apropriação e distribuição de mais 

valia, aparece como algo encantado, ou melhor, como a produção isolada e autônoma de valor 

por atores distintos e isolados no sistema econômico, de maneira que as interconexões entre 

tais atividades permanecem ocultas nas formulações da economia política, tanto clássica 

quanto vulgar, afirma Marx. 

 
73 

A Economia vulgar, diante das contradições totais e absurdas da forma de manifestação alienada das relações 
econômicas, das composições prima facie impossíveis da fórmula trinitária, naturaliza a contradição, dizendo ser 
esse o “racional” da concepção burguesa, o momento em que coincidem imediatamente a forma de manifestação 
e a essência das coisas), tornando-se toda a ciência supérflua, posto que se atingiu o saber absoluto, o máximo 
possível do desenvolvimento e do progresso (MARX, 1985-1986, p. 271-272). 
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Pensando nas elaborações de Marx acerca do método da economia política, na qual 

assinala precisamente no que consiste a inversão de que tanto fala, verificamos que esta 

consiste no fato de que para a consciência o concreto aparece como sua criação, o concreto- 

de-pensamento, espiritual, representado e intuído, considerado como o único verdadeiro 

diante do concreto mesmo. É exatamente isso que fez Demócrito ao considerar somente o  

lado material, e o que fez Platão, Hegel, o movimento crítico em geral e todo o espírito que é  

a cultura humana dominante. É o gesto fundamental da determinação mais antiga, a base de 

todos os modos de produção até aqui, a consciência mitológica. O ato de considerar qualquer 

componente da fórmula trinitária isoladamente, como uma entidade abstraída, reificada, 

autônoma  em  relação  às  outras,  é  um  sinal  evidente  do  funcionamento  prático  do 

fetichismo.
74

 

Porém, não só os economistas, os filósofos, os socialistas, os anarquistas, os cientistas 

naturais, os antropólogos e os teólogos, mas também todos os agentes presos nas relações de 

produção moderna, na hierarquização das categorias de todas as produções anteriores 

mediante sua diferença específica, a paixão pelo enriquecimento, agem de maneira 

semelhante: 

 

Todavia, não é dessa forma que a questão se apresenta para os agentes da produção, 
para os portadores das diferentes funções do processo de produção, mas, antes, de 
uma forma invertida. Por que isso acontece, é o que continuaremos a desenvolver ao 
longo da investigação. Capital, propriedade fundiária e trabalho aparecem para 
aqueles agentes da produção como três fontes distintas e independentes, das quais se 
originam enquanto tais três componentes diferentes do valor anualmente produzido 
– e daí do produto em que ele existe; ou seja, dos quais não só se originam as 
diferentes formas desse valor como rendimentos, que recaem nos fatores particulares 
do processo social de produção, senão esse mesmo valor e, com ele, a substância 
dessas formas de rendimento. (MARX, 1985-1986, p. 275). 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 
Aqui ressurge com toda a força, já no final de sua vida, a pergunta que Marx fez em 1841, sobre as escolas 

cética, estoica e epicuristas concebiam que todos os momentos da consciência de si fossem representados na sua 
integralidade, mas cada momento como uma existência particular, sendo o conjunto de tais sistemas a construção 
completa da consciência de si. Marx pensa sempre a natureza, a materialidade da mente, da abstração, a 
encarnação do espírito na construção de uma natureza humana, sua imagem e semelhança cada vez mais viva, 
sua transformação em energia prática, suas condições de produção. O que diferencia o grego do moderno é sua 
forma de existência, ou seja, naqueles predominava o elemento natural e a própria natureza aparecia como 
autônoma, nestes predomina o espírito, o elemento social, de modo que os produtos do homem e sua própria 
atividade e vida genérica aparecem como autônomas. Ambos são marcados, portanto, pelo estranhamento, pelo 
procedimento moral, pela atitude essencialista que se desenvolve de modo imanente à divisão do trabalho 
natural-social. O fetichismo e a metafísica são expressões de um único processo dual. O modo como o indivíduo 
age no mundo físico-prático é o mesmo como ele age no mundo espiritual-teórico. O processo de individuação é 
um só, posto que o homem, em sua atividade vital consciente age de modo global, ou seja, esteticamente. 
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Mais uma vez vemos o papel da consciência para que as coisas se animem, para que os 

deuses desfiram  seus  ataques,  o dinheiro seja dinheiro e o  capital,  capital.
75      

Consciência 

social que é construída pela atividade vital consciente dos indivíduos e se desenvolve com a 

divisão social do trabalho. Ao se encarnar nas coisas, a objetividade fantasmática se 

naturaliza, passa a ser propriedade natural dos objetos. É isso que Marx diz ao mostrar que as 

formas sociais determinadas, os meios de produção produzidos e a terra, as condições de 

trabalho e a estrutura que possuem em geral no processo real de trabalho são encobertos, 

coincidem na concepção dos agentes presos às relações de produção.
76

 

 
A estrutura das condições de trabalho, alienada do trabalho, autonomizada em 
comparação com ele, tornada capital, pertencente a um período determinado da 
história e coincide, por isso, com a existência e a função dos meios de produção 
produzidos. Aqueles meios de produção, em si e para si, são por natureza capital; 
capital não é nada mais que um mero nome econômico para aqueles meios de 
produção; e, assim, a terra é, em si e para si, por natureza terra monopolizada por 
certo número de proprietários de terra. Como no capital e no capitalista - que, de 
fato, nada mais é que capital personificado - os produtos se tornam um poder 
autônomo frente aos produtores, assim também o solo e a terra são personificados no 
proprietário fundiário, que, igualmente, se ergue e, como poder autônomo, exige sua 
participação no produto criado com sua ajuda, de tal modo que não é o solo que 
recebe a parte que lhe cabe do produto para suprir e elevar sua produtividade, mas, 
em vez disso, é o proprietário da terra que recebe uma parte desse produto para 
negociar ou desperdiçar. É claro que o capital pressupõe o trabalho como trabalho 
assalariado. Mas é igualmente claro que, caso se tenha partido do trabalho como 
trabalho assalariado, de tal modo que a coincidência do trabalho em geral com o 
trabalho assalariado apareça como óbvia e natural, então o capital e a terra 
monopolizada também precisam aparecer como forma naturalizadas condições de 
trabalho em relação ao trabalho em geral. A autonomização formal dessas condições 
de trabalho em relação ao trabalho, a forma especifica dessa autonomização que elas 
possuem diante do trabalho assalariado é, então, uma propriedade inseparável deles 
enquanto coisas, enquanto condições de produção materiais, um caráter imanente e 
intrínseco que necessariamente lhes advém enquanto elementos de produção. Seu 
caráter social determinado no processo de produção capitalista mediante uma época 
histórica determinada é um caráter material, inato, que lhes é natural e, por assim 
dizer, de origem eterna, enquanto elementos do processo de produção. (MARX, 
1985-1986, 276-277). 

 
 
 
 
 

75“Em capital - lucro, ou, melhor ainda, capital - juros, terra - renda fundiária, trabalho - salário, nessa trindade 
econômica como conexão dos componentes do valor e da riqueza em geral com suas fontes, está completa a 
mistificação do modo de produção capitalista, a reificação das relações sociais, a aglutinação imediata das 
relações materiais de produção com sua determinação histórico-social: o mundo encantado, distorcido e posto de 
cabeça para baixo, no qual Monsieur Le Capital e Madame la Terre exercem suas fantasmagorias ao mesmo 
tempo como caracteres sociais e imediatamente como meras coisas.” (MARX, 1985-1986, p. 279-80). 
76 

Portanto, a consciência dos agentes, que fetichiza o processo, faz exatamente considerar o concreto-de- 
pensamento o concreto mesmo, age unilateralmente como vimos na atitude essencialista. A consciência que 
opera dessa maneira, mitologicamente, produz a autonomia das ideias na forma de metafísica e teologia, é a 
mesma que produz os produtos da mão humana, fazendo-os animados e independentes. Esta atividade sensível 
produtora de fantasmagorias se desenvolve com a divisão do trabalho. A divisão do trabalho  é  o 
desenvolvimento corporal da consciência. 
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Diante disso, há no modo de produção capitalista um “[...] caráter mistificador que 

transforma as relações sociais, a que os elementos materiais da riqueza servem como 

portadores na produção, em propriedades dessas próprias coisas (mercadorias) e, de modo 

ainda mais explícito, a própria relação de produção em uma coisa (dinheiro)” (MARX, 1985- 

1986). Tal processo mistificador envolve todas as formas sociais, mesmo no processo de 

produção imediato entre trabalho e capital, relação simples em que o nexo interno real se 

impõe aos portadores desse processo e está em sua consciência, como demonstra a violenta 

luta em torno dos limites da jornada de trabalho. À medida que avança o capitalismo, esse 

mundo encantado e destorcido se desenvolve muito mais. 

Das categorias mais simples do modo de produção capitalista, passando pelo 

desenvolvimento da mais valia relativa, no qual as forças produtivas e as conexões sociais do 

trabalho são deslocadas para o capital, pela intervenção do processo de circulação com suas 

mudanças de matéria, produzem a aparência ilusória de que a mais valia é gerada pela 

circulação, ilusão reforçada pelo lucro na venda, a naturalização das relações sociais, a 

regulação da taxa de lucro mediante leis próprias, a transformação do lucro em lucro médio e 

dos valores em preços de produção e, “[...] além disso: o processo real de produção, como 

unidade do processo imediato de produção e do processo de circulação, gera novas 

configurações, em que cada vez mais se perde o fio da conexão interna, as relações de 

produção se autonomizam umas em relação às outras e os componentes de valor se ossificam 

entre si em formas autônomas.” (MARX, 1985-1986, p. 277-279). Tudo isso eleva essa 

mistificação, ocultando-se cada vez mais a verdadeira natureza da mais valia e, daí o 

verdadeiro mecanismo do capital 

O que Marx tem em conta é exatamente o lado ignorado predominantemente pela 

consciência na sua forma de religião da vida cotidiana, o erro da consciência de inverter a 

ordem do tempo, exatamente por ser também tempo, fenômeno sensível e querer encarnar-se, 

construir um mundo à sua imagem e semelhança, no qual seja livre: 

 

[...] o capital não é uma coisa, mas determinada relação de produção, social, 
pertencente a determinada formação sócio-histórica que se representa numa coisa e 
dá um caráter especificamente social a essa coisa. O capital não é a soma dos meios 
de produção materiais e produzidos. O capital são os meios de produção 
transformados em capital, que, em si, são tão pouco capital quanto ouro ou prata são, 
em si, dinheiro.

77 
São os meios de produção monopolizados por determinada parte 

 
77 

Assim como Deus e as provas do mesmo constituem vãs tautologias quando separadas da formação sócio- 
histórica nas quais foram criadas, Marx não está apenas defendendo um ateísmo militante, como quer a ortodoxia 
marxista, quando já em 1841 aponta para o fato de que as vãs tautologias, as fantasmagorias, as ilusões, o 
elemento social, por ser válido socialmente, constitui a verdadeira realidade humana e as relações de 
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da sociedade, os produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e às 
condições de atividade exatamente dessa força de trabalho, que são personificados 
no capital por meio dessa oposição. Não são apenas os produtos dos trabalhadores, 
produtos transformados em forças autônomas, os produtores como dominadores e 
compradores daqueles que os produzem, mas são também as forças sociais e a forma 
correlata desse trabalho que se contrapõem a eles como propriedades de seu produto. 
Aqui temos, portanto, uma forma social determinada, à primeira vista muito mística, 
de um dos fatores de um processo social de produção historicamente fabricado. 
(MARX, 1985-1986, p. 269-270). 

 
 

Marx expõe que a fórmula trinitária “compreende todos os segredos do processo de 

produção social” e, apesar de aparentemente mística, guarda certas analogias, sendo que 

representa as três grandes classes da sociedade moderna e seus desenvolvimentos. Conforme 

afirma: 

 

Nessa fórmula deve haver, portanto, correlação entre as fontes do rendimento. Como 
o capital, também o trabalho assalariado e a propriedade fundiária são formas sociais 
historicamente determinadas; uma, do trabalho, e a outra, do globo terrestre 
monopolizado: e ambas são, por certo, formas correspondentes ao capital e 
pertencentes à mesma formação econômica da sociedade. (MARX, 1985-1986, p. 
270). 

 
 

O primeiro fato para o qual chama a atenção nessa trindade econômica é de que 

determinada configuração histórica do processo social da produção classifique, sem mais nem 

menos, a terra de um lado e o trabalho de outro, ou seja, o fato de que a determinação da terra 

e do trabalho, “[...] dois elementos do real processo de trabalho que nessa forma material 

resultam comuns a todos os modos de produção, que são os elementos materiais de todo 

processo de produção e que nada têm a ver com a forma social dele”, seja dada partir de uma 

forma social construída historicamente negando, assim, os atos fundamentais pelos quais se 

afirma a vida genérica dos homens. O segundo fato que merece destaque é que “Todos os três 

rendimentos - juros em vez de lucro, renda, salário – são três partes do valor do produto, 

portanto partes do valor em geral ou, expressando isso em dinheiro, determinadas partes do 

dinheiro, partes do preço. A fórmula: capital – juros é, agora, certamente a fórmula menos 

‘conceitual’ do capital, mas ela é uma fórmula do mesmo.” (MARX, 1985-1986, p. 271). 

Logo, o capital é uma determinada relação de produção, social, pertencente a 

determinada formação sócio-histórica que se representa numa coisa e dá um caráter 

especificamente social a essa. A monopolização dos meios de produção por determinada 

parte da sociedade até chegarmos à era moderna é um processo que rompe, à medida em que 

avança, todos os laços sociais que já vigoraram, para que tudo se submeta a um único laço e 

produção, o que não significa o livre arbítrio e a autonomia da consciência, o poder instantâneo do pensamento e 
a substituição do concreto de pensamento pelo concreto mesmo. 
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seja o indivíduo, ele mesmo, o monopolizador de tais meios, ao laço do capital, ao seu movimento 

de autovalorização, que transforma toda a vida, todo o mundo sensível, toda a moral, a religião, e 

todas as demais manifestações do espírito
78   

em uma  dança  fantasmagórica  encarnada,     numa 

objetividade  impalpável  que  governa  a  produção  da  vida  genérica  dos  homens,  isto  é,   nos 

produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e às 

condições de atividade exatamente dessa força de trabalho. 

De fato, a vontade operante na lógica individual, o ser-para-si, se externou e se 

autonomizou, encarnou-se em uma relação social. No desenvolvimento da fórmula trinitária, 

“[...] o lucro, essa forma da mais valia que caracteriza especificamente o modo de produção 

capitalista, acaba desaparecendo [...]”, de modo que a fórmula se reduz a Capital - Juros,  terra 

- renda fundiária, trabalho - salário, sendo que nos juros, ao contrário do lucro que  guarda 

uma memória de suas origens, qualquer vestígio histórico-social é, além de obliterado, 

colocado de forma diametralmente oposta em relação a esta mesma origem, qual seja, a 

produção. Trata-se, dessa forma, do capital financeiro, que apagou qualquer vestígio, qualquer 

laço, o capital na sua forma pura e com existência efetiva, concreta, uma determinação 

ontológica. 

É o ser-para-si do capital, seu clinâmen, que representa a consciência de si objetivada, 

em sua liberdade formal. É o momento da possibilidade abstrata. Longe da produção, pode 

agora tanto destruir a vida quanto construir uma nova produção. Porém, não se trata de 

considerar o capital financeiro como autônomo, independente, como a autoconsciência 

idealista. O juro não existe sem suas raízes substanciais. Assim como o indivíduo se liberta na 

forma de uma dependência de uma relação social sofisticada e complexa, também o juro é o 

capital liberto na forma de dependência das relações de produção. Só não está escravizado, 

preso à mesma como o capital, a terra e o trabalho. Sendo assim, o capitalista financeiro, 

personificação do capital financeiro, pode agir de modo autônomo diante de tais relações, 

meros meios externos para que realize suas necessidades, visto que: 

 

A divisão do lucro em ganho empresarial e juros [...] completa a autonomização da 
forma da mais-valia, a ossificação de sua forma em relação a sua substância, a sua 
essência. Uma parte do lucro, em oposição à outra, separa-se completamente da 
relação de capital enquanto e se apresente como se originando não da função de 
exploração do trabalho assalariado, mas do trabalho assalariado do próprio 
capitalista. Em oposição, os juros parecem então ser independentes, seja do trabalho 
assalariado do trabalhador, seja do próprio trabalho do capitalista, como que se 
originando do capital como sua fonte própria e independente. Se, originalmente, na 
superfície da circulação, o capital apareceu como fetiche de capital, valor gerador de 

 
78 

Como vimos, o espírito em Marx não se separa do corpo – a materialidade tem virtualidade, idealidade, e vice- 
versa, são formas de movimento e de criação. 



195 
 

 
 
 

valor, agora ele se apresenta novamente na forma do capital que rende juros, como 
em sua forma mais estranha e peculiar. (MARX, 1985-1986, p. 279). 

 
 

Por conseguinte, o autor mostra que o processo de produção-reprodução capitalista é 

uma forma historicamente determinada do procedimento social de produção-reprodução em 

geral, tanto de produção-reprodução das condições materiais de existência da vida humana 

quanto de produção-reprodução das relações histórico-econômicas de produção-reprodução 

específicas e, com isso, dos portadores desse processo, de sua forma socioeconômica 

determinada, por meio da qual se encontram com a natureza e entre si. Expõe também que o 

quantum de mais trabalho, necessário de modo geral, mediante o seguro contra acasos e a 

necessária e progressiva expansão do processo de reprodução, correspondendo às 

necessidades e ao progresso da população, assume no sistema capitalista uma forma 

antagônica e é complementado por puro ócio de uma parte da sociedade como no sistema 

escravista. Para Marx (1985-1986), o problema não está na mais valia em si, posto que um 

trabalho excedente, que vai além das necessidades dadas, é até mesmo saudável para o 

desenvolvimento pleno de determinada sociedade. O problema está nas relações de produção, 

que escravizam uma parte enquanto outra se deleita no puro ócio. Assim: 

 

Um dos aspectos civilizadores do capital é que ele extrai esse mais-trabalho de uma 
maneira e sob tais condições que são mais vantajosas para o desenvolvimento das 
forças produtivas, das relações sociais e para a criação dos elementos para uma nova 
formação mais elevada do que sob as formas anteriores da escravidão, da servidão, 
etc. Por um lado, leva assim a um nível em que desaparece a coerção e a 
monopolização do desenvolvimento social inclusive de suas vantagens materiais (e 
intelectuais) por meio de uma parte da sociedade à custa da outra; por outro lado, 
produz os meios materiais e o germe para relações que, numa forma mais elevada da 
sociedade, permitem unir esse mais-trabalho a uma limitação maior do tempo em 
geral dedicado ao trabalho material. Pois, conforme o desenvolvimento da força 
produtiva de trabalho, o mais-trabalho pode ser grande com uma pequena jornada 
global de trabalho e pode ser relativamente pequena com uma grande jornada global 
de trabalho [...]. O reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o trabalho 
determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas; portanto, pela 
própria natureza da questão, isso transcende a esfera da produção material 
propriamente dita. Assim como o selvagem tem de lutar com a Natureza para 
satisfazer suas necessidades, para manter e reproduzir sua vida, assim também o 
civilizado tem de fazê-lo, e tem de fazê-lo em todas as formas de sociedade e sob 
todos os modos de produção possíveis. Com seu desenvolvimento, amplia-se esse 
reino da necessidade natural, pois se ampliam as necessidades; mas, ao mesmo 
tempo, ampliam-se as forças produtivas, que as satisfazem. Neste terreno, a 
liberdade só pode consistir em que o homem social, os produtores associados, 
regulem racionalmente esse seu metabolismo com a Natureza, trazendo-o para seu 
controle comunitário, em vez de serem dominados por ele como se fora por uma 
força cega; que o façam com o mínimo emprego de forças e sob as condições mais 
dignas e adequadas à sua natureza humana. Mas este sempre continua a ser um reino 
da necessidade. Além dele é que começa o desenvolvimento das forças humanas, 
considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, mas que só 
pode florescer sobre aquele reino da necessidade como sua base. A redução da 
jornada de trabalho é a condição fundamental. (MARX, 1985-1986, p. 273). 
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Mudando as relações de produção, muda-se a forma de distribuição da mais valia,  

dado que lucro de capital, renda fundiária e salário não são nada mais que componentes 

específicos da mais valia, categorias em que esta é distinguida conforme recaia no capital, na 

propriedade fundiária, ou no trabalhador, rubricas que, no entanto, não alteram nada em sua 

essência (mais valia social). No prefácio à “Contribuição à crítica da economia política”,  

Marx (1977b) nos diz que as relações de produção não dependem da vontade humana. 

Obviamente, essa não é onipotente, nem a autoconsciência e os pensamentos têm o poder de 

mudar a natureza simplesmente por serem pensados se forem mantidos como meras hipóteses 

abstratas e não como expressão do carecimento sensível. Mas a vontade, a capacidade, o 

instinto, o desejo, a imaginação, o entendimento, a paixão, as forças essenciais humanas, 

exteriorizam-se de modo plástico e múltiplo. Portanto, a atividade vital consciente dos 

indivíduos é a força material capaz de plasmar essa exteriorização, corporificada na divisão do 

trabalho e na interconexão que há entre os homens. 

 

Ao expor a reificação das relações de produção e sua autonomização em relação aos 
agentes da produção, não entramos na análise do modo em que as conexões do 
mercado mundial, suas conjunturas, o movimento dos preços de mercado, os 
períodos do crédito, os ciclos da indústria e do comércio, as alternâncias de 
prosperidade e crise, lhes aparecem como leis naturais onipotentes, que os dominam 
contra sua vontade, impondo-se a eles como uma cega necessidade natural. Não o 
fizemos porque o movimento real da concorrência está fora de nosso plano e só 
queremos apresentar a organização intrínseca do modo de produção capitalista em 
sua média ideal, por assim dizer. (MARX, 1985-1986, p. 280). 

 
 

Portanto, o problema central é justamente saber por que a consciência quer ou não 

controlar o impulso do mundo, tornar-se potente ou impotente diante de sua própria criação. O 

que reforça ou atenua o estranhamento é justamente o modo como os indivíduos concebem 

antes de agir. De fato, o que está em jogo para Marx é interconectar os fantasmas do 

fetichismo, transformando-os em uma totalidade orgânica, em uma visão de mundo que 

possibilite a abertura, uma lógica aberta na qual o Outro não seja completamente aniquilado. 

Assim, a autonomização de cada momento só pode ser compreendida como dependência 

relacional, em uma multidão e em uma comunidade. Tal processo perpassa, como já dito, o 

inorgânico, o orgânico e o consciente. Por isso, a interconexão que há entre todas as coisas é 

a possibilidade do clinâmen, do reconhecimento da grande fantasmagoria em que estamos 

imergidos. 
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3.4.6.7 O segredo da mercadoria, seu fetichismo 
 

 
Notemos, agora, como Marx (1980) aborda o fetichismo da mercadoria, na clássica 

quarta seção, do capítulo primeiro, do livro primeiro, de “O capital”, obra em que percorre o 

segundo momento do método, que é voltar das categorias mais simples e abstratas para o 

concreto, enriquecendo-o em uma riqueza de terminações que clarifica o concreto caótico do 

qual sempre partimos (a representação e a observação imediata). O teórico inicia dizendo que 

a análise da mercadoria, à primeira vista, coisa trivial e imediatamente compreensível, revela- 

a como algo muito estranho, cheio de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas. 

Enquanto objeto sensível, valor-de-uso, o filósofo socialista explica que não há nada 

misterioso nela, tanto em relação às propriedades de satisfação das necessidades humanas, 

como em relação à transformação de tais propriedades de modo útil. Mas como valor-de- 

troca, surge então o mistério, as sutilezas e argúcias metafísicas e teológicas. “As  

mercadorias, além de estarem com os pés no chão, firmam suas posições perante as outras 

mercadorias e expandem as ideias fixas de suas cabeças materiais, fenômeno mais fantástico 

do que se dançasse por iniciativa própria”. Para clarificar tal afirmação, Marx redigiu a 

seguinte nota: “[...] quando o mundo parecia estar tranquilo, recorde-se, a China e as mesas 

começaram a bailar, pour encourager les autres   
79 

(MARX, 1980, p. 80). .” 

Desse modo, há alguns elementos a considerar aqui. Primeiro, explica que não há nada 

de misterioso no reino das necessidades. Mas o que dizer da própria necessidade de 

transformar tudo em mercadoria, o sex apeal do inorgânico para o qual Benjamin chamou a 

atenção? A transformação do universo em mercadoria, o despojo de todas as formas da 

natureza, inclusa as da sociedade, isto é, do homem enquanto natureza humana, de destruir 

todos os laços sociais e afetivos, todos os modos de produção que se ligavam à natureza de 

modo mais respeitoso e orgânico, metabólico. 

Segundo, o mundo criado pelo homem, a transfiguração da matéria, de suas 

propriedades, para satisfazer as necessidades humanas, funcionando como sua extensão 
 

79 
Pesquisando sobre o que exatamente Marx quis dizer a respeito das mesas dançantes, encontrei, em uma obra 

da pesquisadora Esther Leslie, a seguinte explicação: esta referência oculta, de acordo com uma versão 
comentada do Capital, sugere que Marx faz alusão às revoltas de libertação anti-feudais na China, que ocorreram 
ao mesmo tempo em que a burguesia europeia sucumbiu a uma febre espiritualista no período de baixa após as 
derrotas de 1848-1849. Na ausência de progresso, os cidadãos europeus tornaram-se místicos e, de fato, o 
movimento espiritualista foi inaugurado, no mundo moderno inteiro, a partir da casa mal-assombrada das Fox 
sisters, em Hydesville, Nova York, em 31 de março de 1848 - enquanto na China, ao mesmo tempo, a guerra 
irrompe, indicado na frase da dança das mesas, um sinônimo para revolução. Portanto, este aponta para a força 
ativa do espírito e sua projeção, sua encarnação. Veremos como nas leituras recentes sobre o  fetichismo 
prevalece a leitura dualista que o enquadra meramente nos usos retóricos do termo fetichismo, quando, na 
verdade, é um conceito fundamental em sua ontologia. 
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corporal, não deixa de ser coisa prosaica, material, inerte (não vão ao mercado por conta 

própria). É exatamente a consciência social dos indivíduos, o elemento social que predomina 

nas sociedades capitalistas, que os faz se comportar de tal maneira. Essas são as sutilezas 

metafísicas e argúcias teológicas. Os olhos de águia do pensamento que orientam os homens 

na vida prática. Tanto objetivamente quanto subjetivamente, o homem é expressão do 

material, a totalidade orgânica formada pelo espírito e pela natureza. 

Já o capitalista é o capital personificado, o proprietário de terras é a personalização da 

renda fundiária e o trabalhador, a encarnação do salário. A consciência é inseparável do 

material, são uma só coisa, a mesma ação multifacetada, a multiplicidade na unidade em 

processo contínuo. Mesmo a consciência, que se autonomizou em relação aos processos de 

vida, o fez através da divisão do trabalho, assim como o indivíduo se liberta por meio de uma 

relação social determinada historicamente. Isso não significa passividade, impotência do 

homem em relação à natureza, do indivíduo em relação à sociedade, da mente em relação ao 

corpo, da essência em relação à existência e vice-versa, mas reflexividade, reciprocidade na 

determinação indeterminada. É evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica toda a 

natureza (incluso ele mesmo enquanto natureza humana). 

Mas, por mais que o homem desenvolva suas forças produtivas, tornando o reino das 

necessidades mais vasto, porém mais fluido e livre, por mais que o indivíduo se julgue acima, 

ele sempre será produto das relações sociais construídas através de suas atividades vitais 

conscientes, ou seja, reféns da metafísica, da teologia e do fetichismo. O erro é justamente 

condenar um dos lados da vida, a multiplicidade, a liberdade e o acaso, que existem na própria 

determinação do capital, e também o acabamento da objetivação humana, até que o mesmo 

tenha estabelecido uma segunda natureza, um segundo corpo, totalmente humano. Trata-se, 

justamente, do valor de uso do valor de troca, o dinheiro, o ouro ideal, como objeto útil, que é 

o meio de realização da vida do trabalhador, de conexão ao seu corpo. O que está em jogo  

aqui é a reconstituição da teoria do valor em toda a sua amplitude. 

O capital, uma relação social determinada historicamente, é que reduz o valor à pura 

quantidade. Mas o valor que as mercadorias encarnam é a totalidade do espírito humano, a 

indústria como o livro aberto da psicologia e as Ciências Naturais como desvelamento 

exotérico das forças essenciais humanas. Nesse sentido, é fundamental pensarmos a teoria do 

valor à luz das bases ontológicas do pensamento de Marx, da relação entre forças humanas 

essenciais e objetos essenciais. Como “O capital” foi escrito do ponto de vista do capital, 

Marx procurou deixar ao máximo o dinheiro falar. Por isso alguns autores, como veremos, 
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reduzem a sua teoria do valor à ideologia do valor-de-troca, a qual identificam com a teoria  

do fetichismo do mesmo, reduzindo esta ao preconceito colonialista. 

O caráter misterioso da mercadoria não provém do valor-de-uso, nem tampouco dos 

fatores determinantes do valor, posto que, “[...] por mais que difiram os trabalhos úteis ou as 

atividades produtivas, a verdade fisiológica é que são funções do organismo humano”, bem 

como “[...] é possível distinguir claramente a quantidade da qualidade do trabalho [...]” que, 

desde que, não importa o modo, os homens trabalham uns para os outros, adquire uma forma 

social (MARX, 1980, p. 80). Esse caráter provém dessa própria forma mercadoria, na qual a 

igualdade dos trabalhos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos produtos do trabalho 

como valor, o tempo de trabalho sob a forma de quantidade de valor dos produtos do trabalho 

e, finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos 

trabalhos privados, que assumem a forma de relação social entre as coisas. O segredo é 

justamente a mercadoria ser uma relação social definida, estabelecida entre os homens e não 

uma coisa. 

Essa dissimulação misteriosa e perversa, que o autor denomina de fetichismo  do 

mundo da mercadoria, decorre do caráter social próprio do trabalho que produz mercadorias 

(mediante as relações de propriedade privada). Trabalho esse que ele diz ser similar ao que 

ocorre na região nebulosa da crença, onde os produtos do cérebro humano parecem dotados  

de vida própria, figuras autônomas que mantêm relação entre si e com os seres humanos. 

Assim ocorre com os produtos da mão humana no mundo das mercadorias. O caráter social do 

trabalho produtor de mercadorias, regido pelas relações de propriedade privada, só se dá por 

intermédio da troca mercantil, da esfera da circulação, que só leva em conta os valores-de- 

troca. É essa configuração que faz com que os trabalhos privados apareçam como relações 

materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas, e não como relações sociais diretas 

entre indivíduos. Somente o desenvolvimento da troca, que faz com que se produzam coisas 

úteis com o objetivo exclusivo de serem permutadas, considerando-se seus valores já por 

ocasião de sua produção, faz com que o trabalho bem como os produtos do mesmo adquira 

duplo caráter social, o de trabalho útil e abstrato. 

Nesse estágio, a própria produção e a satisfação de necessidades sociais se submetem à 

lógica da troca mercantil, posto que as múltiplas necessidades dos próprios produtores só são 

satisfeitas quando cada espécie particular de trabalho privado útil pode ser trocada por 

qualquer outra espécie de trabalho privado com que se equipara. Para que se consiga tal 

façanha, é necessário que tanto os trabalhos úteis como os produtos do mesmo, assentes na 

abstração, adquiram uma realidade socialmente homogênea, que põe de lado a desigualdade 
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existente entre eles e os reduz ao seu caráter comum de dispêndio da força humana de  

trabalho (MARX, 1980, p. 80-82). Quando a relação social adquire a forma dinheiro, que 

passa a ser a única conexão entre os trabalhos particulares e o trabalho social total, efetiva-se 

real e completamente a dissimulação do caráter social dos trabalhos privados e, em 

consequência, das relações sociais entre os produtores particulares (MARX, 1980, p. 84-85). 

Nos modos de produção precedentes, nos quais não há indivíduos considerados 

independentes, sendo tanto as relações sociais da produção material quanto das outras esferas 

de vida baseadas na mesma, caracterizadas incontroversamente pelas relações de pendência 

pessoal e pelo trabalho comum, não se faz mister que os trabalhos e os produtos assumam 

feição fantasmagórica, diversa de sua realidade. “A forma diretamente social do trabalho é 

aqui a forma concreta do trabalho, sua particularidade, e não sua generalidade abstrata, como 

ocorre com a produção de mercadorias”. As diferentes espécies de trabalho eram, na sua 

forma concreta, funções sociais. “Operavam, naturalmente, como órgãos da força comum de 

trabalho e, por isso, o dispêndio das forças individuais de trabalho, medido pelo tempo de sua 

duração, manifestava-se, simplesmente, em trabalhos socialmente determinados” (MARX, 

1980, p. 86-87). 

O teórico salienta que a homogeneização do trabalho e de seus produtos se dá de modo 

inconsciente, de modo que a criação social do valor, tal como a linguagem, seja um hieróglifo 

social que, mais tarde, os homens procuram decifrar, descobrir o segredo de sua própria 

criação social. Na prática, é o costume que fixa, em relação com as variações que independem 

da vontade humana, as proporções da troca, fazendo-as parecer derivadas da natureza dos 

produtos do trabalho e com que a própria atividade social passe a possuir a forma de uma 

atividade das coisas, sob o controle aos quais se encontram os homens, ao invés de as 

controlarem. 

Portanto, a despeito de sua importância, a descoberta científica ulterior do  valor 

(tempo de trabalho socialmente necessário), uma forma que o espírito humano demorou mais 

de dois mil anos para devassar, não elimina a fantasmagoria que apresenta como qualidade 

material dos produtos, como caráter social do trabalho, assim como o ar que continuou a 

existir após a ciência tê-lo decomposto em seus elementos. Em outras palavras a descoberta  

da determinação da quantidade do valor pelo tempo de trabalho destrói a aparência de 

causalidade que reveste a determinação das quantidades de valor dos produtos do trabalho, 

mas não suprime a forma material dessa determinação. Desse modo, conforme explica Marx 

(1980, p. 84): 
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Refletir sobre as formas da vida humana e analisá-las cientificamente é seguir rota 
oposta à do seu verdadeiro desenvolvimento histórico. Começa depois do fato 
consumado, quando estão concluídos os resultados do processo de desenvolvimento. 
As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadoria, constituindo 
pressupostos da circulação de mercadorias, já possuem a consistência de formas 
naturais da vida social, antes de os homens se empenharem em apreender não o 
caráter histórico dessas formas, que eles, ao contrário, consideram imutáveis, mas 
seu significado. 

 
 

O que diferencia os outros modos de produção do modo capitalista é justamente o fato 

de possuírem divisões de trabalho distintas, estabelecidas de modo espontâneo. Assim, a 

igualdade e a liberdade dos antigos eram locais e a igualdade e liberdade dos modernos são 

universais, e possuem consciência distinta por possuírem diferentes formas de existência 

sensível. Portanto, para mudar é preciso modificar não somente a consciência de si, mas toda  

a subjetividade das forças essenciais, objetiva a voz do coração que pulsa socialmente no 

espírito, exatamente os hábitos, os costumes, as crenças, dar uma nova significação à essência 

humana, um novo desenvolvimento das forças essenciais. Os costumes e hábitos, em suma, os 

valores produzidos pelas próprias forças humanas, suas raízes substanciais, são cunhados e 

desenvolvidos a partir das relações materiais e das relações jurídicas daí provenientes. 

Por isso, Marx diz que na produção da sociedade de homens livres, de produtores 

livremente associados, que trabalhariam com meios de produção comuns, e empregariam suas 

múltiplas forças individuais de trabalho, conscientemente, como força de trabalho social, o 

produto total seria um produto social, sendo que uma parte seria utilizada como novo meio de 

produção e outra, consumida pelos membros da comunidade, distribuída entre eles, variando o 

modo de distribuição com a organização produtiva da sociedade e com o correspondente nível 

de desenvolvimento histórico dos produtores. O fundamental para o autor é que a distribuição 

seria planejada, regulando-se a proporção correta das diversas funções do trabalho para as 

diversas necessidades, bem como o tempo de trabalho serviria para medir a participação 

individual dos produtores no trabalho comunitário e sua cota pessoal na parte do produto 

global destinada ao consumo. Dessa forma, as relações sociais de produção e distribuição 

continuariam meridianamente claras (MARX, 1980, p. 87- 
80

 
88). 

 
80 

Vê-se como o capitalismo é a encarnação de todo o espírito ocidental, a secularização do cristianismo, 
digamos assim. Para Marx, a questão não é, em absoluto, a igualdade, mas sim o reconhecimento da diversidade 
na unidade. Um indivíduo com maior capacidade de trabalho ganharia mais que um com uma menor. No entanto, 
não teriam o monopólio dos meios de produção, muito menos comprariam a atividade vital consciente alheia, 
considerada no capitalismo como mera força de trabalho, dispêndio mecânico de energia. Estamos 
inevitavelmente diante de Nietzsche e de sua recuperação do ideal agonístico dos antigos para combater o ideal 
de aniquilamento dos modernos. Esse é o ponto fundamental do fetichismo no pensamento de Marx. Justamente 
a abertura, o reconhecimento do caráter social, do carecimento, da própria matéria, do átomo como da 
consciência. A interconexão entre indivíduo e sociedade, corpo e mente, egoísmo e abnegação, amor e cobiça, 
bem e mal, em suma, entre essência e existência ambos fenômenos sensíveis, de modo que o fenômeno é 
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Já na relação social de produção válida na sociedade dos produtores de mercadorias, 

estes tratam seus produtos como valores, mercadorias, e, através da comparação das mesmas, 

sob sua aparência material, o invólucro do valor, comparam seus trabalhos particulares, ou 

melhor, através da comparação dos objetos-fetiche, que estabelecem entre si relações sociais, 

cheias de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas, comparam a si mesmos, como 

predicados, fantoches de suas próprias coisas, emulados por elas. “Daí ser o Cristianismo,  

com seu culto do homem abstrato, a forma de religião mais adequada para essa sociedade, 

notadamente em seu desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo, etc.” (MARX, 

1980, p. 88). 

 

[Os] organismos de produção da sociedade antiga são bem mais simples e 
transparentes que o burguês; mas, ou assentam na imaturidade do homem individual 
que não se libertou ainda do cordão umbilical que o prende a seus semelhantes na 
comunidade primitiva, ou se fundamentem nas relações diretas de domínio e 
escravidão. Têm, por condição, baixo nível de desenvolvimento das forças 
produtivas do trabalho, correspondendo-lhes relações inibidas, nas esferas da vida 
material, sejam entre os homens ou entre estes e a natureza. Essa inibição real se 
reflete, de maneira idealizada, nos velhos cultos da natureza e nas antigas religiões 
nacionais. O reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer, quando as 
condições práticas das atividades cotidianas do homem representem, normalmente, 
relações racionais claras entre os homens ou entre estes e a natureza. A estrutura do 
processo vital da sociedade, isto é, do processo da produção material, só pode 
desprender-se do seu véu nebuloso e místico, no dia em que for obra de homens 
livremente associados, submetida a seu controle consciente e planejado. Para isso, 
precisa a sociedade de uma base material ou de uma séria de condições materiais de 
existência, que, por sua vez, só podem ser o resultado natural de um longo e penoso 
processo de desenvolvimento. (MARX, 1980, p. 88-89). 

 

Portanto, a especificidade histórico-social do modo de produção capitalista assenta em 

que, 
 
 

“[...] nos modos de produção da velha Ásia e da antiguidade em geral, a 
transformação do produto em mercadoria e a do ser humano em produtor de 
mercadorias desempenham papel secundário, que vai se tornando importante à 
medida que as comunidades entram em dissolução. Povos comerciantes, 
propriamente ditos, só existiram nos interstícios da antiguidade, como os deuses de 
Epicuro que habitavam nos intermúndios ou os judeus que vivem nos poros da 
sociedade polonesa. (MARX, 1980, p. 88). 

 
 

No fetichismo na economia política, a forma mercadoria é a mais geral, elementar e 

primordial da produção burguesa, inicialmente tímida, depois hegemônica, o que faz parecer 
 

existência essencial, essência existencial. Sobre o sistema econômico da igualdade e da liberdade que terá 
despojado todos os homens de seus laço e privilégios e obrigações sociais, tendo-os tornado meras coisas, 
abstrações, fantasmas diante do gigante orgânico chamado capital, ainda haverá o caminho inverso pelo qual os 
indivíduos se reapropriarão de si mesmos e a partir de si mesmos, assim como o capital financeiro não poderá 
fugir eternamente da produção. 
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relativamente fácil penetrar em seus atributos fetichistas. Segundo Marx, mesmo essa simples 

forma é de difícil compreensão, sendo que nas formas mais desenvolvidas desvanece 

completamente essa aparência de simplicidade. Para os mercantilistas, “[...] o ouro e a prata, 

na função, não representavam uma relação social, mas eram objetos naturais com peculiares 

propriedades sociais”, a fisiocracia sustenta a quimera de a renda da terra originar-se do solo e 

não da sociedade, e a economia moderna manifesta evidente fetichismo ao tratar do capital.  

Os economistas consideram o valor uma substância química, natural, assim como o valor-de- 

uso algo que não depende de suas propriedades materiais. “A circunstância de que o valor-de- 

suo se realiza para as pessoas sem troca, enquanto o valor só se realiza através da troca, 

robustece o fetichismo” (MARX, 1980, p. 92-93). 

A economia política nunca se perguntou: por que o trabalho é representado pelo valor 

do produto de trabalho e a duração do tempo de trabalho pela magnitude do valor? “Quanto ao 

valor em geral, a economia clássica não distingue, expressamente e com plena consciência, 

entre o trabalho representado no valor e o mesmo trabalho representado no valor-de-uso [...], 

não lhe ocorre que a distinção puramente quantitativa dos trabalhos pressupõe sua unidade 

qualitativa, sua homogeneidade, sua redução, portanto, o trabalho humano abstrato” (MARX, 

1980, p. 89). 

 

Uma das falhas principais da economia política clássica é não ter conseguido 
devassar [...] a forma do valor, a qual o torna valor-de-troca. Seus mais categóricos 
representantes [...] tratam com absoluta indiferença a forma do valor ou consideram- 
na mesmo alheia à natureza da mercadoria. O motivo não decorre apenas da análise 
da magnitude do valor absorver totalmente sua atenção. Há uma razão mais 
profunda. A forma do valor do produto do trabalho é a forma mais abstrata, mais 
universal do modo de produção burguês, que, através dela, fica caracterizado como 
uma espécie particular de produção social, de acordo com sua natureza histórica. A 
quem considere esse modo de produção a eterna forma natural da produção social, 
escapará, necessariamente, o que é específico da forma do valor e, em consequência, 
da forma mercadoria e dos seus desenvolvimentos posteriores, a forma dinheiro, a 
forma capital, etc. (MARX, 1980, p. 90). 

 
 

Destarte, a forma valor se assenta na consciência mitológica, na determinação mais 

antiga e comum a todos os modos de produção, portanto, a mais universal e abstrata. A forma 

valor, essa relação social, é a mitologia moderna, que não leva em conta a qualidade, portanto, 

o mundo sensível e suas evidências, que não reconhece nenhuma realidade que não dependa 

de si mesma, colocando-se, por isso mesmo, como algo impessoal, natural, reificado. 

Dessa forma, o fetichismo está inerentemente ligado a um processo de naturalização  

de abstrações e, este, ao dualismo metafísico. As fórmulas que pertencem a uma formação 

social, em que o processo de produção domina o homem e não o homem o processo de 
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produção, são consideradas pela consciência burguesa uma necessidade tão natural quanto o 

próprio trabalho produtivo, o que a faz dar às formas pré-burguesas de produção social o 

mesmo tratamento que os santos padres concedem às religiões pré-cristãs. Na nota de rodapé  

a esse respeito, Marx (1980, p. 113) alude a uma passagem de sua obra “Miséria da filosofia”, 

que diz que, assim como para os teólogos só há dois tipos de religião, a inventada pelos 

homens (a dos outros) e a revelada por Deus (a sua), para os economistas só existem dois  

tipos de instituições, as verdadeiras (as suas) e as falsas (as dos outros), de modo que havia 

história, mais agora não há mais. 

Os economistas como os teólogos e os indivíduos em geral não se desprendem da 

dualidade dicotômica da metafísica. Não conseguem pensar além de bem e de mal, ou seja, da 

oposição de valores. Em resumo, não consideram que é a maneira como os homens ganham a 

vida que explica o papel desempenhado pelas superestruturas, mas o contrário. Sendo assim, é 

muito importante sempre lembrarmos que a metafísica só reconhece a dualidade para conter 

um dos termos e afirmar sua unilateralidade, de modo predominante. Reduz a vida à oposição 

de valores para que se possa eternamente legitimar um lado em detrimento do outro, de modo 

cada vez mais radical na história, sendo a modernidade o ápice de tal fenômeno, sua 

radicalização e generalização hegemônicas. Para o filósofo revolucionário, o que predomina é 

o material, há uma espécie de preponderância do gravitacional, porém o fundamento está na 

relação, os dois termos são seres, natureza, e verdades naturais, havendo aqui um problema 

central. Marx (1980, p. 90) considera como economia política clássica “[...] a que investiga os 

nexos causais das condições burguesas de produção”, e como economia política vulgar “[...] a 

que trata apenas das relações aparentes, rumina, continuamente, o material fornecido, há 

muito tempo, pela economia científica, a fim de que sirva ao uso diário da burguesia, 

limitando-se, de resto, a sistematizar pedantemente e a proclamar como verdades eternas as 

ideias banais, presunçosas dos capitalistas sobre seu mundo, para eles o melhor dos mundos”. 

A atividade consciente vulgar é a que tem caráter ideológico mais ferrenho, seja para 

louvar e eternizar, seja para repudiar e aniquilar determinada coisa, como a técnica, por 

exemplo. É um domínio enérgico diretamente ligado à práxis. O repúdio de Marx a tais 

vulgaridades lembra o repúdio de filósofos como Heráclito e Epicuro em relação ao senso 

comum, à doxa. Dessa forma, questionamos como adentrar à práxis e não se tornar vulgar? 

Seria através do esforço cultural da autocrítica, crítica dos pressupostos, dos valores? 

Marx nos mostra como a economia política se preocupa mais com o belo físico sedutor 

das mercadorias e não consegue ler a língua na qual as mesmas se relacionam, não 

compreendendo a própria linguagem que criaram por meio das crenças e dos hábitos, de modo 
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inconsciente. “Se as mercadorias pudessem falar, diriam: ‘Nosso valor-de-uso pode interessar 

aos homens. Não é nosso atributo material. O que nos pertence como nosso atributo material, 

é nosso valor. Isto é o que demonstra nosso intercâmbio como coisas mercantis. Só como 

valores-de-troca estabelecemos relações umas com as outras’” (MARX, 1980, p. 92). 
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4 O FETICHISMO HOJE 
 
 

Neste capítulo, mostramos que predomina, nos trabalhos mais recentes sobre o 

conceito de fetichismo elaborado por Marx, uma leitura que o coloca como reprodutor do 

conceito, como foi elaborado pela antropologia da religião primitiva e pelo colonialismo do 

século XIX, fazendo mero uso retórico do mesmo, e uma interpretação mais amena, digamos 

assim, mas igualmente errônea, de colocá-lo como um reprodutor da leitura humanista da 

relação com as coisas no mundo moderno em comparação com o mundo antigo. Diante de tais 

colocações, vislumbramos em que medida seu pensamento é não somente útil, mas 

imprescindível para a compreensão do fetichismo e do modo como a consciência forma e é 

formada. 

O fetiche é um termo intimamente ligado à constituição da consciência da  

modernidade ocidental e apareceu como peça maior de uma operação que visava determinar 

as coordenadas histórico-geográficas do pensamento primitivo, definido, fundamentalmente, 

como culto de objetos inanimados e divinização de animais e fenômenos irregulares da 

natureza. Um culto ao arbitrário e contingente como expressão imediata da projeção 

antropomórfica de crenças e vontades que sequer pode ser analisada como alegorias ou 

símbolo por estar em um grau mínimo de representação e capacidade de transcendência que 

não passa dos objetos sensíveis, das ilusões do imediato aos conhecimentos abstratos, 

colocando em marcha uma extensa generalização em relação aos espaços nos quais o 

Ocidente não se reconhecia (ideologia colonial). 

Esse modo genérico de lidar com o termo é responsável por deixar de lado o sentido de 

fetiche derivado das raízes latinas que designam o modo de fazer, artificial, falso (factio, 

facticius), e privilegiar as noções aproximadas da idolatria ou coisa encantada, divina, através 

das raízes que designam destino, oráculo, lugar consagrado, falar, dizer (fatum, fanum, fari), 

ou seja, por deslocar a reflexão sobre o artifício, que se apresenta enquanto tal, para a 

imanência da crença, bem como fixar a igualdade estrutural de todo e qualquer povo taxado 

como primitivo. Tal generalização atravessou, hegemônica, os séculos XVIII e XIX e foi 

canonizada com August Comte para, a partir daí, ser apropriada pela psicologia – inicialmente 

por Alfred Binet, como categoria nosográfica que visava a dar conta dos modos de 

investimento libidinal em objetos inanimados e partes do corpo ligadas à ideia de maturidade 

sexual, aos imperativos da reprodução – sendo a terceira característica fundamental da 

perversão fetichista a generalização inerente ao gozo do primado da imagem e da imaginação 

em relação à realidade, reduzida à imagem fantasmática de satisfação, e, posteriormente, por 
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Freud, que a partir de uma teoria restrita do fetichismo elabora uma teoria da formação do 

‘eu’, uma teoria geral da mente que expõe os mecanismos e processos cada vez mais 

hegemônicos de formação de sujeitos maduros e de resolução de conflitos. Portanto, podemos 

dizer que o fetichismo nasceu como uma estratégia política e de crítica social, bem como 

clínica, contra a minoridade, baseada na aproximação entre pensamento primitivo, 

comportamento infantil e patologia mental (SAFATLE, 2010). 

Com base nesse conceito, a obra de Vladimir Safatle se insere na problemática geral 

referente a como o saber científico depende do que não é imediatamente ciência e do  

profundo redirecionamento no sentido usualmente pressuposto da noção de fetichismo, 

operado por Marx e Freud, que, ao mostrar que o encantamento e a alienação operam no 

interior das sociedades esclarecidas, deram forma conceitual a um momento histórico de 

deslocamento do sistema de partilha entre modernidade e pré-modernidade, transformando o 

fetichismo em um dispositivo de crítica da modernidade e de seus processos de socialização: 

 

Por isso, eles se servem de um conceito (fetichismo) que até então era usado para 
descrever o que seria exterior às sociedades modernas (De Brosses, Comte), o que 
seria fixação que impediria o desenvolvimento de processos de maturação da vida 
sexual (Binet). Mas agora eles o utilizam para descrever o interior do processo de 
determinação do valor em nossas sociedades (Marx) ou ainda o modo com que a 
maturação sexual e a formação do Eu podem admitir a regressão e a dissociação 
subjetiva (Freud). (SAFATLE, 2010, p. 26-27). 

 
 

Ao dizer que Karl Marx expõe os móbiles de alienação no interior do campo do 

trabalho e Sigmund Freud os expõe no interior do campo do desejo, Safatle (2010) fecha as 

portas para o reconhecimento dos elementos deixados pelo primeiro para a constituição de 

uma teoria do fetiche, além de permanecer na crítica reducionista e dualista à teoria do valor, 

que aparece acerca das considerações de Jürgen Habermas sobre o trabalho no jovem Marx. 

Dentre outras coisas, Marx já utilizava o conceito de fetichismo, antes de Theodor  W. 

Adorno, para unificar a crítica não só da linguagem, do trabalho e do desejo, como de todos os 

sentidos e qualidades do homem, de todo o sentido humano, denunciando a racionalidade 

linear e substancial, a causalidade, como o mais alto grau de fetichismo. 

Safatle (2010) também não vê que Marx já havia recuperado, antes de Freud, o sentido 

de artifício, mecanismo, de modo de fazer e de ilusão, falsidade, inserindo-os em uma nova 

rede de significados. O filósofo chileno e professor da Universidade de São Paulo diz, ainda, 

que a caracterização de De Brosses da minoridade pautou a apropriação do conceito de 

fetichismo nas diversas áreas, de modo que a sua frase “eles não sabem o que veem”, tornou- 
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se, na psicologia,  “eles  não sabem  o que desejam”, assim  como  em  Marx, na descrição  do 

desconhecimento ideológico, “eles não sabem como, mas fazem” (SAFATLE, 2010, p. 36). 

Vejamos agora a inversão do fetichismo em Marx conforme os dizeres deste professor. 

No intuito de indicar certo ponto que permitiriam estabelecer reflexões convergentes entre 

psicanálise e teoria social, o autor diz que, apesar da fórmula que sintetiza a lógica do 

desmentido fetichista (“Eu sei bem, mas mesmo assim...”) ser uma inversão sintomática da 

fórmula que o filósofo comunista usava para traçar os contornos do desconhecimento 

ideológico, há semelhanças estruturais em relação à conceituação de Freud. Safatle (2010) 

explica que Marx se aproxima, por um lado, de um dos sentidos fornecidos por De Brosses,  

de que na sociedade capitalista a esfera desencantada da troca de mercadorias fosse, no fundo, 

espaço de construções e processos projetivos similares aos do encantamento religioso; e, por 

outro, do sentido fornecido por Freud, no qual o corpo do objeto (e suas características 

sensíveis) é abstraído para se tornar puro suporte de valores abstratos de troca, na 

reversibilidade absoluta dos corpos. 

A partir de Giorgio Agamben, que tenta recuperar o paradigma do trabalho desde a 

expressão estética presente no jovem Marx, ao pensar a dicotomia entre valor de uso e valor 

de troca como contradição entre o uso possível e o consumo de valor de troca, Safatle (2010) 

faz a primeira aproximação entre Marx e Freud e a ideia de processo sem princípio unitário de 

organização, no campo do trabalho e no do desejo, respectivamente, tratando-se de duas 

formas de pensar as modalidades de resistência dos objetos em uma estrutura unitária de 

equivalência e de determinação instrumental. Nos dois casos, o corpo dos objetos, suas 

características sensíveis, devem ser negadas para que determinado valor possa encarnar-se. 

Ainda partindo das considerações de Agamben (2012), o filósofo chileno diz que o 

consumo é uma conformação instrumental de tal ordem que impossibilita qualquer 

reconhecimento, no objeto, da singularidade dos consumidores e produtores, pois o mesmo 

sempre remeterá a um valor “imaterial”, que só se realiza quando o sujeito é capaz de anular 

todas as determinações singulares, de modo que fetichisamos não o objeto, mas o processo 

fantasmagórico que nos permite destruir a materialidade de todo objeto singular e de todo o 

sensível em geral, conclui este com o auxílio de Peter Stallybrass. 

Diante de tais colocações, Safatle (2010) afirma que na concepção de Marx os sujeitos 

atuavam segundo a lógica do desmentido fetichista, como se acreditassem que todos os 

trabalhos singulares pressupostos pelos objetos produzidos fossem também equivalentes e que 

tais abstrações fossem reais, de modo que a afirmação de Marx de que os sujeitos, ao 

produzirem e consumirem valores de troca, não sabem o que fazem, significa dizer que eles 
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perderam sua subjetividade, são coisas, puro quantum de trabalho, ou seja, o modo como as 

coisas são trocas revela a maneira como as relações sociais de trabalho são efetivamente 

vivenciadas. 

O filósofo chileno e professor aborda também o retorno de Lukacs ao problema do 

fetichismo da mercadoria, a fim de forjar o conceito de reificação e a consequente atitude 

contemplativa do sujeito em relação a seu próprio trabalho, resultado de sua  submissão 

integral a uma racionalidade instrumental marcada pela tentativa de quantificação e cálculo, 

que tem na forma-mercadoria o veículo privilegiado de sua imposição a todas as esferas da 

vida social, o protótipo de todas as formas de objetividade e de subjetividade correspondentes 

na sociedade burguesa (divisão radical do trabalho que tendia a submeter a ação subjetiva à 

lógica do automatismo). Safatle (2010) cita dois autores que partiram das elaborações de 

Lukacs (1974), Theodor Adorno e Guy Debord (1997), para insistir em um  aspecto 

importante do capitalismo contemporâneo, o de que a elevação da forma-mercadoria  ao 

padrão geral de objetivação social é indissociável da submissão dos objetos e da estrutura da 

subjetividade ao primado da imagem (classicamente associadas ao modo de determinação das 

coisas no espaço, devido à estaticidade e fixidez características) como regime  de 

ordenamento. 

Adorno lança luzes em uma tendência geral na constituição dos objetos no campo da 

cultura, que visa a organizá-los a partir do modo próprio das imagens. Debord (1997) define 

tal regime como espetáculo (uma relação entre pessoas mediadas por imagens, na qual as 

imagens viram sujeitos e os sujeitos viram imagem), para a qual convergem a atitude 

contemplativa de Lukacs (1974), as experiências de alienação e a ampliação do consumo em 

países ocidentais (ponto que ajuda na discussão acerca da contradição valor de uso e valor de 

troca com base na perspectiva de Agamben (2012), no sentido de que a conformação a uma 

idealidade social do objeto consumido talvez encontre na figura da imagem sua representação 

mais adequada). 

Safatle (2010) diz que essa perspectiva abre caminhos para aspectos importantes da 

atualidade das temáticas relativas ao fetichismo no campo da cultura (por exemplo, a respeito 

da vinculação entre personalidade e imagem, como se o que é da ordem daquela convergisse 

naturalmente com o que pode ser posto nesta, retórica que auxilia a mostrar a natureza 

funcional de certos regimes de imagens como modos de organização), mas também apresenta 

riscos (pressupostos que merecem discussão mais demorada, posto que são exteriores, pois 

não consideram o movimento no interior do campo das imagens, de seus dispositivos muitas 

vezes contraditórios entre si e condenam as mesmas peremptoriamente). 
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Sendo assim, o recurso à psicanálise serve para levar a análise além dos modos de 

alienação em sistemas naturalizados de crenças, para 

 

[...] lembrar como toda imagem-fetiche é sempre modo de colonização de algo que 

não é imediatamente imagem, algo originariamente vinculado à lógica pulsional da 
fragmentação e da polimorfia, entranha ao regime ordenador, estático, e unificador 
tradicionalmente vinculado à imagem. Realizar a separação entre esse objeto 
pulsional e a imagem que o coloniza é um procedimento mais complexo do que a 
simples crítica dos bloqueios produzidos por um pensar aferrado às imagens. Pois 
ela exige uma operação no interior das próprias imagens-fetiches. (SAFATLE, 2010, 
p. 124-125, grifo do autor). 

 
 

Safatle (2010) termina com considerações acerca da atualidade das categorias do 

fetichismo e da reificação a partir da incapacidade de abstração, segundo traço do fetichismo 

em De Brosses. Diz que no interior do marxismo o fetichismo foi entendido como  um 

processo de naturalização de abstrações, operação metonímica através da qual os processos 

produzidos pela totalidade de uma estrutura são apreendidos como propriedades de um 

elemento da estrutura, como se uma parte valesse pelo todo (a determinação social do valor e  

o dinheiro), compreensão que levou Lukacs (1974), como tarefa da análise histórica, através 

da categoria da possibilidade objetiva, a desmascarar “realmente” (unilateralmente) a ilusão e 

estabelecer uma conexão real com a totalidade, livrando-se do sofrimento social advindo da 

incapacidade de fazê-lo (o que não invalida o pressuposto maior de que a experiência do 

sentido é indissociável da reconstrução consciente da totalidade das relações sociais, matriz 

geradora das formas e dos conteúdos, atualizada sob a forma da consciência, ainda que de 

classe). Ainda conforme os dizeres de Safatle (2010), a temática da reificação e da falsa 

consciência não consegue apreender, no conceito de fetichismo de Marx, o ponto de ruptura 

que se refere ao modo de articulação entre crença (disposição de conduta) e saber no interior 

do fetichismo, na qual Marx já mostrava a lógica do desmentido fetichista. 

Ao estudar Freud e Marx, Adorno compreendeu que a ideologia não podia mais fazer 

apelo à noção de falsa consciência, mas precisava lidar com uma zona psicológica cinzenta, 

uma dimensão que representa uma camada que não é nem admitida nem reprimida. Desse 

modo, o filósofo chileno aponta para as noções de Peter Sloterdjik de ideologia reflexiva (que 

absorve o processo de apropriação reflexiva de seus próprios pressupostos, posição ideológica 

que porta em si mesma sua própria negação, sua própria crítica) e de falsa consciência 

esclarecida (aquela que desvelou reflexivamente os móbiles que determinam sua ação 

“alienada”, mas mesmo assim é capaz de justificar racionalmente a necessidade de tal ação), 

que convergem para a noção de cinismo, a consciência infeliz modernizada sobre a qual o 
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esclarecimento venceu e fracassou, na qual eles sabem o que fazem, mas continuam a fazê-lo. 

O saldo do livro de Safatle é colocado como a ênfase no que a perversão tem de verdade e não 

se refere à impossibilidade de reconhecer outros sistemas de desejos e aspirações individuais, 

mas à incapacidade de lidar com um nível de alteridade que não se deixa pensar a partir da 

figura de um outro indivíduo (identidade e sistema de crenças). 

A tese de Wiliam Pietz é a de que o fetiche, como uma ideia e um problema, e como 

um objeto singular inadequado para qualquer sociedade distinta anterior, teve origem nos 

espaços transculturais da costa oeste da África durante os séculos XVI e XVII
81      

no interior 

de uma nova formação social durante esse período, através da palavra auxiliar feitiço, que,  

por sua vez, apresenta uma linguística e acompanha uma linhagem conceitual que pode ser 

rastreada. Tese oposta tanto aos argumentos universalistas quanto aos argumentos 

particularistas que recusam o “fetiche” como um objeto adequado com seu próprio significado 
singular ou sustentam que o discurso sobre o fetiche nada mais é que uma continuação do 

discurso cristão tradicional relativo à idolatria. 

Alternativamente ao particularismo, Pietz (1985) propõe estudar o termo como uma 

produção original, resultante do encontro abrupto de mundos radicalmente heterogêneos, 

vendo-o como a promulgação criativa de novas formas de consciência social. Quanto à 

rejeição da filosofia do fetiche como o erro lógico de hipóstase, explica que o discurso do 

fetichismo representa a articulação emergente de um materialismo teórico incompatível e em 

 
 
 
 

81 
Marx analisa o fetiche da mercadoria a partir do desenvolvimento do processo de troca. Assim como as 

relações jurídicas são expressão das relações materiais, das relações de produção, o fetichismo da mercadoria é 
expressão das relações materiais, sociais, do processo de troca. Por acaso as navegações portuguesas foram a 
primeira experiência transcultural da história, onde três ou mais culturas se confrontam? O império de Alexandre 
o grande não confrontou inúmeros sistemas de valoração social? O que será que escondia aquelas bibliotecas 
incendiadas? Os fenícios, povos comerciantes, não confrontaram inúmeros sistemas de valoração social  
distintos? No próprio processo de troca, de modo intuitivo, pela força do hábito, na prática cotidiana, nos 
confrontos culturais, os sistemas valorativos foram alinhavados e racionalizados, de modo que o fetichismo não é 
exclusivo desse espaço transcultural inédito. Também, em sua tese de docência, Marx busca em Epicuro a 
definição da consciência como uma fantasmagoria, sendo tal reconhecimento saudável e, de acordo com a 
liberdade, essência do espírito humano. A atitude substancial do fetichismo é a mesma atitude substancial das 
filosofias gregas, fechadas em si, seja no pensamento ou na substância, a mesma forma de processo produtivo da 
idealidade; a mesma dos jovens hegelianos com relação a Hegel; da economia política clássica contra o sistema 
monetário e o mercantilismo, do socialismo de Proudhon, do catolicismo, do protestantismo, e de todos os 
movimentos culturais analisados por Marx. Do ponto de vista formal, do suporte subjetivo, a mesma atitude: a 
unilateralidade inerente ao dualismo metafísico, que vê o fundamento apenas em um dos termos, a troca de 
sacrificar o outro, mesmo que seja a vida. Marx não abandona simplesmente o dualismo, mas ao revelar – a 
revelação do fetiche não implica seu desaparecimento. A revelação divina desapareceu, perdeu seu encanto 
mágico ao ser revelada na forma de imagem mítica para um povo? – a fantasmagoria, acolher o fetiche, mostrar a 
importância da aparência, da ilusão, enquanto possibilidade abstrata, liberdade, como o acaso para a matéria,  
uma força que é expressão da exteriorização das forças essenciais naturais-humanas, ou seja, já uma 
fantasmagoria. 
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conflito com a tradição  filosófica.
82  Segundo Pietz  (1985), o estudo histórico do     “fetiche” 

deve começar por considerar essas palavras detalhadamente, só então passando à análise dos 

períodos que compõem a sua história. Desse modo, seu interesse pela história do termo é de 

natureza essencialmente teórica, não passa de uma análise retórica do termo, na qual enquadra 

o pensamento de Marx, pois detém na necessidade de elaborar um esquematismo inicial para 

estabelecer critérios de relevância para a posterior discussão histórica, fazendo uma 

consideração preliminar da natureza do problema designado pela palavra “fetiche”. 

A partir daí, delineou os temas mais básicos que ocorrem por toda a história do 

discurso do fetiche, a saber, materialidade irredutível; singularidade e repetição; não- 

universalidade ou construtividade; relação da personalidade com o objeto material fetiche. O 

que não preocupa Pietz (1985) é exatamente o problema da consciência como atividade 

sensível, tão caro a Marx. Em outras palavras, não questiona como os problemas teóricos só 

podem ser resolvidos e validados, objetivados, na prática, ainda que essa seja essencialmente 

teórica. Por isso, faz as seguintes considerações sobre o pensamento de Marx, principalmente 

a partir do marxismo e do estruturalismo e não das fontes primárias, as obras do próprio Marx. 

 

No que concerne à materialidade irredutível, teria praticamente repetido Hegel e o 

preconceito colonial da antropologia do século XIX, para quem, a cultura africana do fetiche 

representou um momento anterior à História, uma vez que o fetiche foi precisamente esse 

objeto do Espírito que não conseguiu participar da ideia, que nunca experimentou uma 

negação e superação (Aufhebung) a uma verdade para além da sua materialidade natural. Pietz 

(1985) explica que a caracterização de Hegel dos africanos e da religião dos fetiches que 

descreve “o espírito africano” tipifica a compreensão europeia do fetichismo africano corrente 

no início do século XIX, na qual a função de uma ideologia que justifique o comércio de 

escravos africanos, explicando-os como servis por natureza, é bastante óbvia. 

De acordo com Hegel, a peculiaridade do caráter africano é que lhe falta a categoria da 

universalidade, visto que, no fetiche, uma espécie de independência objetiva, em contraste 

 
 

82 
Aqui é justamente onde entra a força do pensamento de Marx. A especificidade do fetiche reside justamente  

na generalização de um tipo de relação social, que ocorre nos espaços transculturais apontados por Wilian Pietz, 
mas remonta aos primórdios da troca humana, sua raiz substancial. Quanto ao erro lógico de hipóstase, o 
revolucionário mostra justamente a importância, a condição de cientificidade que é reconhecer a fantasmagoria,  
o erro lógico, a hipóstase, como a verdade natural da consciência. A reflexão sempre será exterior, pelo simples 
fato de a experiência que as coisas têm serem inacessíveis ao homem. O átomo tem experiência, ele age e não 
somente retroage. Nesse sentido, tem certa consciência, expressa pelo seu esquematismo próprio, a confluência 
dos diversos níveis de processos que constituem o corpo do átomo. Trata-se da experiência alien das coisas. 
Portanto, resta ao homem construir uma natureza humana, ilusória, exterior, mas que é expressão da voz que 
pulsa no coração da humanidade. 
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com a fantasia arbitrária do indivíduo, parece se manifestar como a própria fantasia do 

indivíduo que projeta a si mesma no espaço, mantendo a individualidade humana controlada 

pela imagem que foi adotada. Tal fetiche não tem a independência de um objeto de culto 

religioso ou a autonomia estética da obra de arte, sendo apenas uma criação que expressa a 

escolha arbitrária de seu criador, e que permanece sempre em suas mãos, não havendo relação 

de dependência, o que, paradoxalmente, implica a dependência absoluta dos reis e sacerdotes 

que atuam como intermediários humanos do poder transcendente, ou seja, o “homem natural” 

só pode adorar servilmente o poder abstrato dotado do comando de quem controla o poder 

caótico da natureza. 

Em relação ao tema da singularidade e repetição, Marx e os marxistas teriam 

permanecido apenas na noção de uma construção social historicamente singular, capaz de 

criar a ilusão de unidade natural entre coisas heterogêneas, sendo o fetichismo um nome para  

o poder que uma instituição histórica singular tem de fixar uma consciência pessoal em uma 
83 

ilusão objetiva.        No que concerne à não-universalidade e à construtividade do valor social, 

Pietz (1985) diz que os escritores marxistas e estruturalistas pouco fizeram para restituir a 

noção de fetiche como um problema genuíno de significância teórica geral, tendendo, no 

máximo, a enfatizar a estruturação institucional e, portanto, a objetividade do valor construído 
84 

na consciência.    A teoria marxista do fetiche explica isto como uma falsa consciência 
 

83 
Pietz se esquece que Marx considera que a sociedade, portanto as instituições, são construídas pela atividade 

vital consciente dos indivíduos e, mesmo quando se autonomizam com a divisão do trabalho, continua a ser 
alimentada e alterada, acabada, por aquela mesma atividade vital consciente dos indivíduos. Sendo assim, o 
fetichismo não é só um nome para o poder que uma instituição histórica singular tem de fixar uma consciência 
pessoal em uma ilusão objetiva, mas como a própria consciência pessoal é uma ilusão objetiva que fixa 
instituições ao se exteriorizar. 
84 

Marx não só contribuiu para restituir a noção de fetiche como um problema genuíno de significância teórica 
geral, como tratou de tal problema como o elemento central de sua ontologia. O carecimento sensível, que 
provém da alienação, ou seja, do fato de a existência essencial ser imediatamente sensível, produz a consciência 
sensível, seu eflúvio. Este eflúvio é atividade sensível e não mera hipótese abstrata que permanece sem 
existência. O próprio carecimento sensível faz com que a consciência sensível se exteriorize em objetos 
espirituais e teóricos, físicos e práticos. Portanto, o carecimento sensível, sua alienação, produz a natureza, os 
homens e a divisão do trabalho, em um processo que é simultaneamente natural e social e que perpassa do átomo 
à consciência. Com a divisão do trabalho, o mundo produzido pelo homem em sua totalidade se autonomiza em 
relação aos indivíduos, assim como o mundo produzido pelos átomos se autonomiza em relação aos mesmos. 
Porém, em um caso como no outro é o indivíduo a condição, o pressuposto. Um indivíduo que é puro processo, 
vir-a-ser, atividade sensível. A exteriorização ou objetivação do homem é simultaneamente interiorização, 
subjetivação. Os objetos essenciais produzidos pelo homem são reconhecidos como seus, seu corpo, sua 
individualidade, sua efetividade, são apropriados pelo indivíduo. O nome que se dá a isso hoje é plasticidade 
neural. O que Pietz não compreende, ou finge não compreender, é que Marx dizia que o indivíduo só é livre por 
que depende de uma relação social complexa, que o coloca enquanto tal, que é tão rica que permite aos 
indivíduos usá-las como meio exterior na satisfação de suas necessidades. Que a vida individual não se distingue 
da vida social. Se não há atividade vital consciente dos indivíduos não há atividade autônoma da sociedade ou do 
pensamento. Que as coisas aparecem na consciência como autônoma, justamente por que esta é a forma como a 
consciência se relaciona com o mundo. O objeto se comporta em relação à consciência do mesmo modo que a 
consciência se comporta em relação a si mesma e a todo e qualquer outro objeto. Sua atividade é projeção de 
sombras sobre si mesma, o que não diminui em nada o seu valor fisiológico, a satisfação do sujeito que concebe. 
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baseada em uma ilusão objetiva, na qual os objetos materiais escondem as relações sociais de 

exploração, deslocando o valor-consciência do verdadeiro movimento produtivo do trabalho 

social para o movimento aparente dos preços e forças do mercado (consequentemente 

alterável  somente  pela  transformação  institucional,  não  pela  mera  “elevação  subjetiva da 
85 

consciência”). 

Em Pietz (1985), ao sublinhar a objetividade social do fetiche, estas teorias tendem a 

ignorar o problema da relação desse com o indivíduo (assim como as teorias psicológicas e 

psicanalistas fazem com a dimensão social do fetiche). Tanto as teorias marxistas quanto 

estruturalistas veem o fetiche como situado no ponto em que os sistemas institucionais 

objetivos são “personificados” pelos indivíduos em dois sentidos: primeiro, como ordem de 

entidades materiais (o mercado, as espécies naturais), é entendido como constituindo a ordem 

das relações pessoais (produção social, cultura), estabelecendo, assim, uma consciência 

determinada do “valor natural” dos objetos sociais; segundo, a atividade pessoal passa a ser 

dirigida pela lógica impessoal de tais relações abstratas, guiada pelos sistemas 

institucionalizados  de  significantes  materiais  de  valor  organizados  de  acordo  com    essa 
86 

lógica. 
 
 

Considerar a consciência e o conhecimento (científico ou não) como sem importância, devido a sua natureza, é 
justamente desconsiderar o mundo sensível, a vida, o vir-a-ser. É o gesto típico do essencialismo unilateral, o 
orgulho universal e a personalidade universal, narciso, ou Pietz, diante de seu espelho. 
85 

Pietz simplesmente enquadra o pensamento de Marx no pensamento de Lukacs, como o último tivesse 
produzido o primeiro. Considera o problema da construtividade e não-universalidade do fetiche apenas do ponto 
de vista do conceito de falsa consciência. A consciência não é falsa, para Marx, por ser fantasmagórica, mas sim 
por se dizer a única objetividade, ou seja, por negar sua verdade natural, colocando-se como algo perfeito,  
eterno, imóvel, etc. A consciência é falsa, nos termos de Marx, justamente por não se reconhecer enquanto 
fantasmagoria, enquanto concreto figurado, de pensamento, mas como o concreto mesmo. O que nada tem a ver 
com as considerações de Lukacs de que somente o sujeito que possui uma posição real na sociedade (o 
proletariado) pode possuir uma consciência real, de modo que a burguesia, por gozar de uma posição ilusória no 
processo social, possui uma consciência falsa. Aqui é o puro essencialismo, combatido por Marx durante toda  
sua vida, que Lukacs descarrega em nome do stalinsmo. Para Marx, a elevação subjetiva da consciência é 
exatamente sua exteriorização-interiorização, não se separa da divisão do trabalho e, mesmo quando se torna 
autônoma em relação à mesma, é por que esta já chegou a um nível desenvolvido, que possibilitou a separação 
entre trabalho manual e intelectual. Não sabemos qual outro tipo de elevação subjetiva Pietz tem em mente 
quando ironiza Marx a partir da miopia presente não só no marxismo, mas em todos os movimentos políticos 
modernos. 
86 

Não nos esqueçamos da advertência de Marx: as mercadorias não vão sozinhas ao mercado! O que mostra  na 
quarta seção do primeiro capítulo de “O capital” e nas discussões acerca da fórmula trinitária é justamente que as 
coisas se autonomizam realmente (as relações de produção não dependem da vontade do indivíduo), mas é a 
consciência dos indivíduos que as cria para que as mesmas sejam autônomas. Como é o elemento social que 
predomina no capitalismo, essa animação das coisas e coisificação dos homens é um gesto cultural, enraizado  
nos hábitos, nos costumes, nas crenças, na metafísica e na teologia, no hebraico e em tantos outros dialetos. Não 
se trata de um uso meramente retórico, como tanto quer Pietz, o que Marx faz do conceito de fetichismo e de 
fetiche, mas sim de mostrar que o modo como os homens produzem os objetos, por suas mãos, é o mesmo modo 
pelo qual produzem o objeto pela mente. E que a determinação mais antiga desse modo é a consciência 
mitológica. Já em sua juventude Marx reconhecia as religiões como verdade natural, real, apesar de  seu 
conteúdo, suas determinações metafísicas, serem ilusões. Era uma verdade e uma força, atividade sensível e 
objeto sensível exatamente para o suporte espiritual o sujeito empírico que reza, filosofa ou cria artisticamente. 
Era expressão das necessidades de 
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A respeito da especificidade transcultural do fetiche, esse referido autor diz que o termo 

marxista é o de revolução cultural, como o lugar em que a verdade do objeto enquanto fetiche 

é revelado, o que levou Marx a dizer que todo o mistério que envolve as mercadorias 

desparece ou é revelado como fetiche assim que chegamos a outras formas de produção. O 

constante uso por Marx da terminologia religiosa para caracterizar criticamente a ideologia da 

mercadoria, e vice-versa, foi a expressão de um método para analisar criticamente o sistema 

de valor de um tipo de sociedade, enquadrando-o nos termos dos sistemas de valor das 

sociedades com outros modos de produção. Estrutura retórica evidente nos primeiros usos   do 

termo por Marx.
87 

A partir da identidade entre teoria do valor e teoria do fetiche postulada 

por Colleti, Pietz (1985) diz que a teoria do fetiche é a teoria do valor articulada com esse 

ponto de vista comparativo localizado (apenas na imaginação como no jovem Marx) no ponto 

de encontro entre os valores e os valores-consciência das sociedades com diferentes modos de 

produção (diga-se, no ponto de conflito entre os privilégios do camponês feudal e os direitos 

de propriedade burgueses nos casos criminais relativos aos “roubos” de madeira na   Renânia, 
88 

julgado a partir da perspectiva de valor da sociedade afro-caribenha).         Passemos,  agora, à 

questão da personalidade individual em relação ao objeto material. Segundo Pietz (1985), 

Marx, o marxismo e o estruturalismo sequer tocaram nesse ponto da relação entre a 

personalidade do indivíduo e o objeto que ele incorpora.
89

 

No decorrer de um trabalho sobre o indivíduo, em grande parte motivado pela tentativa 

de lembrar seu falecido amigo Allon, Stallybrass (2008) (na senda de Pietz) passa a falar das 

coisas, ou melhor, descobre que sempre esteve falando delas, no caso específico, 

 
 

satisfação do sujeito que as criava. O que Pietz tem a dizer sobre isso? Que Marx visava a destruição da vida e  
do planeta Terra? 
87

Para Marx, o caráter de fetiche dos produtos desparecia nos outros modos de produção exatamente por que nos 
mesmos o elemento social não era dominante, mas sim o elemento natural, como vimos inúmeras vezes no 
primeiro capítulo da presente dissertação. Portanto, os produtos não tinham de aparecer em sua determinação 
abstrata, mas sim como funções do organismo social. Não tem absolutamente nada que ver com o conceito de 
revolução cultural, a não ser no sentido de que no capitalismo a cultura se desenvolveu a ponto de encobrir a 
primeira natureza dos homens, subjugá-las, tornar-se uma natureza autônoma e hostil em relação às raízes 
substanciais dos homens. 
88 

Ao fazer a colocação de Coletti de que a teoria do valor em Marx é idêntica à teoria do fetiche, permanece, 
assim como aquele, no dualismo essencialista. Primeiro, há o valor do ponto de vista da propriedade privada e o 
valor do ponto de vista do socialismo como o compreendia Marx. Segundo, os valores são já consciência, nãos 
existe um valor e um valor-consciência. O valor é exatamente o que o costume e o hábito estabelecem como 
necessários à produção do objeto. Não há um átomo sequer de matéria nas mercadorias, elas são uma relação 
social. Portanto, Pietz nem sequer se dá conta de que o que Marx tem em vista é um outro conceito de matéria, 
uma matéria imaterial. 
89 

Basta lembrarmo-nos do que Marx desenvolve como relação entre as forças humanas essenciais e    os objetos 
essenciais, pautadas pela dimensão estética, sendo que tais objetos formam a personalidade do indivíduo quando 
este se apropria criativamente daqueles. Indivíduo e sociedade não se distinguem, pois é a atividade vital 
consciente dos indivíduos que cria o indivíduo coletivo. Algo como a alusão de Borges ao fato de que todas as 
pessoas são a mesma pessoa. 
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sobre roupas. Trata-se de como uma jaqueta velha pode ser capaz de nos tomar, através de 

suas características (puimentos do cotovelo, manchas, rasgos, cores e, sobretudo, o cheiro), 

invocando as mais poderosas memórias e sentimentos. A mágica está no fato de que a roupa 

recebe o indivíduo, seu dono (recebe seu cheiro, seu suor, sua forma) e, quando este dono 

morre, suas roupas permanecem (pensar nas roupas como modas passageiras é uma meia- 

verdade, posto que os corpos vêm e vão, ao passo que as roupas que os recebem sobrevivem, 

circula no mercado, são herdadas, doadas, etc.) penduradas em seus armários, sustentando 

seus gestos ao mesmo tempo confortadores e aterradores, conectando os vivos e os mortos, 

fazendo com que os mesmo nos assombrem, literalmente nos habite através dos hábitos que 

nos legam. 

No modo como as diferentes coisas recebem a marca humana, Peter Stallybrass coloca 

as roupas com um certo privilégio, dado que as joias, embora possa nos comover e nos ligar 

uns aos outros por sua durabilidade e história, ridicularizam nossa mortalidade e resistem à 

história de nossos corpos, ao passo que a comida rapidamente torna-se nós e desaparece. “Tal 

como a comida, a roupa pode ser moldada por nosso toque; tal como as joias, ela dura além do 

momento imediato do consumo. Ela dura, mas é mortal” (STALLYBRASS, 2008, p. 11). Nas 

palavras de Marx, as roupas representam de modo mais visível as qualidades sensíveis, o  

valor de uso. O cheiro da mortalidade, sua deterioração e particularidade, faz com que nos 

apeguemos a elas. 

A partir de seu estudo sobre a Inglaterra moderna, Stallybrass (2008) anuncia que 

pensar sobre roupas significa pensar sobre memória, mas também sobre poder e posse. Para 

além de sua base industrial, da manufatura, a roupa era a moeda corrente, muito mais que o 

ouro ou a moeda (“Sociedade de roupas”, na qual os valores e também a troca assumem a 

forma daquelas, tornadas tanto moeda quanto meio de incorporação). À medida em que muda 

de mãos, ela prende as pessoas em redes de obrigações, poder particular estreitamente 

associado a sua materialidade contraditória (capacidade de ser permeada e transformada e 

capacidade de durar no tempo), que tende a associá-la poderosamente a uma memória, sendo  

a mesma um tipo de memória e, simultaneamente, também pontos sobre os quais nos 

apoiamos para nos distanciar de um presente insuportável. 

Um ponto fundamental para Peter Stallybrass é que essa percepção sobre as coisas é 

extremamente rara nas economias modernas (marcadas por uma extraordinária abundância de 

materiais), devido ao fato de que, apesar de toda nossa crítica sobre o materialismo da vida 

moderna, a atenção ao material é precisamente aquilo que está ausente, seu valor foi e é 

incessantemente desvalorizado e substituído. É na abertura promovida por essa separação 
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radical, esse livrar-se das roupas, essa relegação das roupas ao meramente simbólico, nas 

diferentes formas pelas quais as roupas fazem parte de nossa vida e marcam as rupturas que 

nela ocorrem, que este autor quer tentar prestar atenção. Assim, busca pensar como a “[...] 

generificação das roupas e das atitudes para com elas tem sido, ela mesma, materialmente 

inscrita através de relações sociais”, de modo que a própria roupa adquire uma vida social 

própria, uma vida social complexa, que carrega os traços de sua história e, em seu uso, passa a 

carregar os traços de outras pessoas. Ademais, mostra como “[...] uma rede de roupas pode 

efetuar as conexões do amor através das fronteiras da ausência, da morte, porque a roupa é 

capaz de carregar o corpo ausente, a memória, a genealogia, bem como o valor material 

literal”, sendo que “[...] a transmissão de bens é uma transmissão de riqueza, de genealogia,  

de conexões reais, mas também de memória e do amor” (STALLYBRASS, 2008, p. 44). 

Apresentado o argumento, passemos a sua crítica da análise de Marx acerca do 

fetichismo da mercadoria. Conforme atesta, 

 

Marx, apesar de todas as suas brilhantes análises sobre o funcionamento do capitalismo, 
estava equivocado em apropriar o conceito de fetichismo da antropologia do século XIX e 
aplicá-lo às mercadorias. Ele estava certo, naturalmente, em insistir que a mercadoria é uma 
forma mágica (isto é, mistificada), na qual os processos de trabalho que lhe dão seu valor 
foram apagados. Mas ao aplicar o termo fetiche à mercadoria ele, por sua vez, apagou a 
verdadeira mágica pela qual outras tribos (e quem sabe, talvez até mesmo nós próprios) 
habitam e são habitadas por aquilo que elas tocam e amam. Para dizer de uma outra forma, 
amar coisas é, para nós, algo constrangedor: as coisas são, afinal, meras coisas e acumular 
coisas não significa dar-lhes vida. E porque as coisas não são fetichizadas que elas 
continuam sem vida. (STALLYBRASS, 2008, p. 15). 

 
 

Desse modo, Marx teria negligenciado os pagamentos “[...] não na moeda neutra do 

dinheiro mas em material que é ricamente absorvente de significado simbólico e no qual as 

memórias e as relações sociais são literalmente corporificadas” (STALLYBRASS, 2008, p. 

30), apesar de adquirir importância ou subir à consciência apenas em momentos de crise, no 

qual essas matérias triviais, a matéria da matéria, parecem desproporcionalmente 

ameaçadoras. Assim, não teria captado, como Vladimir Nabokov, o terror do traço material e  

a ânsia humana em apagá-lo, por parecer vazio, uma lembrança de tudo aquilo que foi  

perdido, por ser ele mesmo a dor sentida. E o teria feito por se apropriar equivocadamente do 

conceito de fetichismo da antropologia do século XIX e aplicá-lo às mercadorias, como se 

Marx tivesse feito algo semelhante a August Comte em sua canonização do fetichismo 

etnocêntrico e colonial, aos moldes descritos por Wiliam Pietz e endossado por Peter 

Stallybrass (o “fetiche” como conceito elaborado para demonizar o apego supostamente 

arbitrário dos africanos ocidentais aos objetos materiais, emergido no momento em que o 
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sujeito europeu subjugava e escravizava outros sujeitos e, simultaneamente, proclamava sua 

própria independência relativamente aos objetos materiais no interior de uma economia 

“materialista” que desejava a abundância material absoluta), que chega a reconhecer que para 

Marx o problema não é o fetichismo, mas o fetichismo da mercadoria, apesar de ter 

prevalecido, no mesmo e nos pensadores em geral, o uso do conceito de “fetichismo” de uma 

forma basicamente negativa, invocando-se, com frequência, de forma explícita, o uso que 

Marx fez do termo. 

Marx teria, então, permanecido no sentido tradicional, mais ligado à ideia de idolatria  

e ao uso do conceito como termo ofensivo para definir aqueles com os quais os europeus 

comercializavam, na África e nas Américas, bem como o europeu como um sujeito livre da 

fixação em objetos, que, tendo reconhecido o verdadeiro valor do objeto como mercadoria, 

fixava, em vez disso, nos valores transcendentais que possibilitavam a transmutação universal 

das mercadorias. Este não teria, portanto, percebido o fetiche como desconfiança 

relativamente não apenas à própria corporificação material, mas também relativamente à 

“sujeição do corpo humano [...] à influência de certos objetos materiais significantes que, 

embora separados do corpo, em certos momentos, funcionam, como seus órgãos controladores 

[...]”, enquanto “[...] uma subversão do ideal do eu autonomamente determinado”, nem 

tampouco teria percebido a dimensão do fetiche como um objeto carregado junto ao corpo, 

intensamente pessoal. 

A visão de Karl Marx seria a do empreendedor colonial europeu, que proclamava o 

desapego relativamente aos objetos, enquanto, ao mesmo tempo, de forma “fetichista”, os 

colecionava, repete o problema ao invés de eliminá-lo, “[...] pois os empreendedores 

europeus, ao menos após os primeiros estágios comerciais, não fetichizavam objetos; pelo 

contrário, eles estavam interessados em objetos apenas na medida em que eles pudessem ser 

transformados em mercadorias e trocados para obtenção de lucro no mercado.” 

(STALLYBRASS, 2008, p. 44). Em síntese, Marx pertenceria ao rol dos paradigmas 

cartesianos e pós-cartesianos, no quais “[...] a vida da matéria é relegada à lata de lixo do 

'meramente' – o mau fetiche que o adulto deixará para trás como uma coisa infantil, a fim de 

perseguir a vida da mente. Como se a consciência e a memória dissessem respeito a mentes e 

não a coisas, ou como se o real pudesse residir apenas na pureza das ideias e não na impureza 

permeada do material” (STALLYBRASS, 2008, p. 30). Vejamos mais de perto como Marx 

teria reproduzido os preconceitos coloniais: 
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Fetichizar a mercadoria significa fetichizar um valor de troca abstrato — isto é, adorá-la no 
altar do Financial Times ou do The Wall Street Jornal, os quais registram a quantidade de 
copos de papel que permitirá que se compre um livro acadêmico, a quantidade de livros 
acadêmicos que permitirá que se compre um liquidificador, a quantidade de liquidificadores 
que permitirá que se compre um carro. Em O Capital, o casaco de Marx aparece apenas 
para imediatamente desaparecer outra vez, porque a natureza do capitalismo consiste em 
produzir um casaco não como uma particularidade material, mas como um valor 
suprassensível. A tarefa de Marx em O Capital consiste em fazer o caminho de volta 
(incluindo todos os seus desvios): daquele valor ao trabalho humano cuja apropriação 
produz capital. Isso leva Marx, teoricamente, à teoria do valor-trabalho e a uma análise da 
mais-valia. Leva-o, politicamente, às fábricas; Fetichizar as mercadorias significa, em uma 
das ironias menos compreendidas de Marx, reverter toda a história do fetichismo. Pois 
significa fetichizar o invisível, o imaterial, o suprassensível. O fetichismo da mercadoria 
inscreve a imaterialidade como a característica definidora do capitalismo. Para Marx o 
fetichismo da mercadoria era uma regressão relativamente ao materialismo (embora 
distorcido) que fetichizava o objeto. O problema para Marx era, pois, não o fetichismo 
como tal, mas antes, uma forma específica de fetichismo que tomava como seu objeto não o 
objeto animado do amor e do trabalho humanos mas o não-objeto esvaziado que era o local 
de troca. No lugar do casaco havia um valor transcendental que apagava tanto o ato de fazer 
o casaco quanto o ato de vesti-lo. O Capital representava a tentativa de Marx de devolver o 
casaco ao seu proprietário. (STALLYBRASS, 2008, p. 40-42; 46). 

 
 

Para Marx, a troca não é meramente um não-objeto, mas é o único laço social, sendo 

que a retomada do casaco é exatamente a participação na troca material. Este não analisava as 

coisas separadas e unilateralmente. A superação da alienação segue o mesmo caminho da 

alienação, ou, o homem teve que se reduzir a essa extrema pobreza para dar luz a sua maior 

riqueza partindo de si mesmo. Já a troca é o auge da relação humana, a possibilidade que um 

trabalhador brasileiro se transmute em um trabalhador chinês. O caráter da crítica de 

Stallybrass (2008), fica muito claro quando, baseado no relatório de um espião prussiano de 

1852, no qual se relatava o estado lastimável da precariedade material da família de Marx, 

desfere sua crítica (que mais parece um ataque pessoal) ao suposto preconceito antropológico 

de Marx: 

 

Um negociante de objetos de segunda mão poderia ter se envergonhado, mas os 
Marx não podiam se dar ao luxo de se sentirem envergonhados. Seus móveis 
quebrados, suas panelas e frigideiras, seus talheres, suas próprias roupas, tinham um 
valor de troca. E eles sabiam exatamente qual era esse valor, uma vez que cada peça 
de seus pertences tinha feito o trajeto de ida e volta entre sua casa e a loja de 
penhores. (STALLYBRASS, 2008, p. 50). 

 
 

Por vezes, o autor é obrigado a assumir que em “O capital”, Marx tentou restaurar essa 

memória material, uma memória literalmente corporificada na mercadoria, embora suprimida 

como memória a partir de sua emergência e de suas transformações grotescas e surreais etc. 

Porém, sempre acrescenta providencialmente que nesta mesma obra, o autor escreveu sobre o 

casaco visto como uma mercadoria - como a forma celular abstrata do capitalismo, traçando o 

valor daquela forma celular a ser apropriada pelo corpo do trabalho alienado. No processo de 
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produção, Stallybrass (2008, p. 78) argumentou que“[...] a mercadoria adquire uma vida 

exótica, no momento em que o corpo do trabalhador é reduzido a uma abstração. Mas os 

casacos reais dos trabalhadores, como o do próprio Marx, podiam ser quaisquer coisas, mas 

abstrações é que não eram.” 

Desse modo, trata de procurar sustentar que Marx, mesmo tendo um controle precário 

sobre os materiais da sua autoconstrução, e sabendo qual era o valor de seu próprio casaco, 

mesmo tendo ridicularizado uma sociedade que pensava que tinha ultrapassado a “mera” 

adoração de objetos, supostamente característica das religiões primitivas, ao atribuir a noção 

de fetiche à mercadoria, errou ao apropriar-se do conceito de fetichismo da antropologia do 

século XIX, tendo apenas repetido, copiado, em suas representações, o preconceito 

etnocêntrico, colonial, o uso do termo como algo ofensivo, pejorativo, idealizando o valor de 

troca. Stallybras (2008, p. 26) é forçado a admitir, não sendo esta sua opinião (como não era a 

de Marx) que “[...] é surpreendente que, à medida em que o tecido perde seu valor econômico, 

ele tende a perder seu valor simbólico. Parece existir, por exemplo, uma conexão entre a 

capacidade de vender ou penhorar roupas usadas e a cuidadosa transmissão de roupas através 

de testamentos.” 

Nas conclusões de seu raciocínio, não faz muito mais que repetir, sabendo ou não, os 

usos feitos por Marx, com muito mais clareza e abrangência, do conceito de fetichismo. Diz 

que, em primeiro lugar, as roupas têm uma vida própria: elas são presenças materiais e, ao 

mesmo tempo, servem de código para outras presenças materiais e imateriais, de modo que na 

transferência de roupas, as identidades são transferidas (STALLYBRASS, 2008, p.  30). 

Expõe também que, no apagamento do material, está corporificada a exclusão da vida dos 

significados da história e que uma característica necessária da transmissão, se é que ela  

ocorre, é que ela pode se extraviar, chegando realmente, contudo, mesmo na mais selvagem 

das transmissões, alguma coisa ao seu destino. 

Stallybrass (2008) também questiona o que fizemos com as coisas para lhes devotar 

tanto desprezo, e assevera que não devemos mais desprezar as coisas. Afirma que através dos 

objetos o indivíduo materializa sua dependência relativamente a outras pessoas e, ao mesmo 

tempo, desfaz a preparação de seu corpo para a ação; por fim, que o “significado” tende a 

obscurecer as condições materiais que precedem qualquer significado. Desse modo, será, 

porém, que não chegou em Marx, mesmo nessa transferência, nessa apropriação tão errônea, 

algo positivo da África e dos africanos? Veremos, portanto, como Peter Stallybrass, com suas 

implicações, não somente não avança, como sequer alcança os elementos deixados por Marx 

para a construção de uma teoria do fetiche. 
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Pietz (1985) coloca como um ponto de partida profícuo a afirmação de  Deleuze 

(1988), em “Diferença e repetição”, “[...] que o 'fetiche é o objeto natural da consciência  
social enquanto senso comum ou reconhecimento de valor', ele usa o 'fetiche' como um termo 

afirmativo  de  significado  teórico  fundamental,  compatível  com  o  projeto  nietzschiano de 

reavaliar e transvalorar radicalmente a tradição do pensamento ocidental.”90
 

Esther Leslie (2002), estudiosa de Benjamin, mantém uma visão dualista e sectária, 

fragmentaria do problema do fetichismo da mercadoria de Marx. Atitude que não 

corresponde, como vimos, com as conceituações desse. Diz que a vinda para a vida de objetos 

inanimados, através da ação do fetichismo, bem como da retórica de Marx, é uma ilusão. Na 

China, é o povo quem vira as mesas em seus governantes e, na febre espiritualista, é a 

projeção de uma classe incapaz ou sem vontade racional para entender o mundo em que ocupa 

um lugar. Como a autora mesmo aponta, trata-se de uma ilusão ativa, o efeito da consciência 

reificada, para qual as coisas aparentam propelir por si mesmas seus próprios movimentos. As 

coisas-signos adquirem um poder oculto sobre o produtor e o consumidor, são fetichizadas, 

investidas com poderes que as fazem animadas, mais animadas que nós, que, em relação a 

elas, tornamo-nos meras coisas, inanimados. Assim, por meio das coisas, aparentamos estar 

em animação também, quer desenhado quadro a quadro ou fotografado e trazido à vida em 

projeção, ou seja, os modos de relação das mercadorias se tornam nossos padrões de 

relacionamento, de comportamento (LESLIE, 2002, p. 8-16). 

Por fim, Giorgio Agamben (2012) coloca a análise do fetichismo de Karl Marx como 

devedora do humanismo, considera que no capitalismo as coisas não mais armazenam 

humanidade, por terem se tornado secundárias enquanto valor de uso. Uma casa, uma maçã, 

um vaso, não armazenam mais a esperança, o desejo, as necessidades, mas são coisas vazias, 

suportes materiais no valor de troca. O que o filósofo italiano deixa, no exterior de seu 

pensamento, é que para Marx o valor de troca era também um valor de uso determinado. 

Logo, a consciência torna o corpo seu simples veículo material, mas não deixa de ser corpo. 

Na “Contribuição à crítica da economia política”, Marx se opõe abertamente a essa  

melancolia humanista, como bem vimos. 

 
 
 
 
 

90 
Marx não só projetou como em grande parte inverteu a interpretação ocidental de modo profundo e 

abrangente, aplicou a problemática do fetiche a toda a cultura ocidental, ao socialismo, à economia política, à 
filosofia, e o fez de um modo crítico, no âmbito de sua unificação do idealismo e do materialismo no que  
chamou de Naturalismo acabado ou Humanismo – algo completamente diverso do materialismo naturalista, 
determinista e mecanicista, bem como do humanismo que prega que o homem é a medida de todas as coisas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Foi preciso reconstituir em toda a sua amplitude o conceito de alienação em Marx,  

bem como sua teoria do valor, deturpados e distorcidos, como todos os seus outros conceitos, 

pela posteridade em geral. Tanto pelos apologistas como pelos avessos ao seu pensamento. 

Roman Rosdolski (2010) toca em quase todos os pontos chaves que nos impulsionam  

a buscar a ontologia de Marx. Levanta contra os marxistas mais representativos, como 

Swezzy, Shumpeter, Rosa Luxemburgo, George Lukacs e outros, o fato de os mesmos terem 

negligenciado a relação entre Marx e Hegel, no que se refere a diferenciação entre imediação  

e mediação, entre forma e conteúdo, entre ser e dever ser, entre pensar e ser, entre consciência 

e mundo, espírito e natureza, objetividade e subjetividade, determinação metafísica e suporte 

espiritual, forma subjetiva, em suma, essência e existência. São tais orientações  

metodológicas que levarão Marx ao duplo caráter da alienação, do carecimento, do 

estranhamento, da metafísica e do fetichismo e do valor. 

Estamos diante exatamente da tentativa de objetivação da contradição entre essência e 

existência, da diferenciação de Marx em relação ao idealismo e ao materialismo modernos, a 

partir de Epicuro. Assim, pensar seu método é impensável sem sua ontologia. Devido a essa 

atitude fundamental de superação do essencialismo, do espírito que é apenas substancial,  

Marx sempre condenou e evitou que o pensamento fosse concebido como algo meramente 

abstrato, que permanece sem realidade, assim como que o corpo fosse algo apenas material. 

Trata-se de uma nova concepção de matéria e de consciência, ambos os termos imbricados, 

não distintos, separáveis, interdependentes e determinados reflexivamente. Portanto, a forma 

elementar da existência é dual, cindida, contraditória, a qual chamamos de existência 

essencial, sendo que a própria essência é múltipla e temporal e a própria matéria é abstrata. 

O processo de determinação formal e de determinação material são um único processo. 

Vimos, na análise da tese, todas as consequências implicadas aqui. O reconhecimento do 

mundo sensível como aparência objetiva e da consciência como fenômeno sensível; a 

consciência como projeção de sombras sobre si mesma; a função fisiológica do conhecimento 

– ataraxia e antropomorfismo; o fato de que as leis são os próprios fenômenos acontecendo de 

determinada maneira, historicamente; e, por fim, o sujeito empírico, a relação com outro. A 

forma de relação que a exteriorização e a objetivação implicam. 

Porém, mesmo Roman Rosdolsky, que tocou no problema do método, da lógica, do 

valor de uso do valor de troca, da lei de apropriação, da importância das distinções 
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metafísicas, etc., não toca na tese de docência. Não dedica sequer uma linha a analisá-la. Seja 

por falta de interesse, conhecimento ou acesso ao mesmo, ignora. O fato é que, ao tratar de 

fetichismo, o autor repete o erro de todos os marxistas que condenam a presença de Hegel e a 

lógica de Marx como meras abstrações metafísicas. Apesar de reconhecer que o fetichismo da 

mercadoria se apresenta já nos manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, acrescenta que, 

ali o mesmo aparece com uma roupagem essencialmente filosófica e não econômica, como  

em “O capital” (ROSDOLSKY, 2001, p. 118). 

Este não percebe, ainda que o problema entre forma e conteúdo é o mesmo entre 

essência e existência. Um problema basicamente filosófico. Dessa forma, cabe a nós 

questionarmos: Se a generalidade dos estudiosos de Marx se reserva de estudar Hegel, que  

dirá de Epicuro e Heráclito? Os manuscritos de Paris são completamente devedores da 

problemática encontrada na tese, da lei psicológica do espírito em sua passagem da disciplina 

para a liberdade. Ali essa problemática aparece não em relação ao sábio e ao sistema 

filosófico, mas entre forças essenciais e objetos essenciais humanos, ou seja, em relação ao 

trabalhador, ao indivíduo considerado livre. 

Para Marx (1977a), o próprio átomo tem experiência, é ser-para-si e não somente ser- 

aí. Ele só afirma, tem experiência e não somente retroage, mas também age a partir de si 

mesmo, em um movimento sem causas nem lugar certos, no menor espaço possível. Seu 

esquematismo é o seu próprio corpo acontecendo enquanto comunidade de partículas 

existentes. Do átomo à consciência, o que temos é uma confluência de experiências em vários 

níveis, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Por isso, a consciência se 

desenvolve na divisão do trabalho, seu corpo. A consciência no indivíduo como na sociedade 

é a lógica das forças essenciais em sua exteriorização. 

Nos manuscritos, o fetichismo é descrito como a metafísica, a partir do estranhamento 

que se origina da projeção do espírito, ele mesmo fenômeno, no fenômeno. O fetichismo 

provém do modo como a consciência se comporta em relação aos objetos que cria. Não nos 

esqueçamos que é a atividade vital dos indivíduos que fixa o indivíduo coletivo. E o 

movimento de produção da vida humana é impulsionado pela natureza da consciência, do 

espírito, e no capitalismo, no qual predomina o elemento social, pelo caminho científico de se 

elevar do abstrato ao concreto. Por isso a obra prima de Marx é metafísica a começar pelo 

título. Uma categoria que se desenvolve até atingir as relações mais concretas, o mercado 

mundial, etc. 

Marx procura reconstruir em seu método o próprio método com que a consciência 

produz em geral. O que se esforçou por toda a vida foi para desviar essa força titânica com 
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que o espírito tende a encobrir o Outro, construindo fantasmas vazios, meramente abstratos, 

considerando que o que dá validade social é justamente a consciência. Na antiguidade, a 

consciência estava presa ao elemento natural, na modernidade, ao elemento social. Por esse 

motivo, o fetichismo da mercadoria só é visível na sociedade do valor de troca desenvolvido. 

No entanto, o fetichismo da mercadoria não é o único fetichismo existente. E a determinação 

do trabalho pelo valor de troca é apenas uma dentre as muitas determinações do trabalho  

social e não as anula, apesar de se sobrepor às mesmas. 

De outra forma, é o modo como a consciência corporificada na divisão do trabalho se 

relaciona com os objetos e o modo como os objetos se relacionam com a consciência 

individual-social. Sendo assim, a determinação do valor de troca é ela mesma originada de um 

uso específico da força de trabalho, cultural, histórico. O próprio valor de uso tem uma 

história, apesar de a economia política o deixar no reino do impensado, ou, no máximo, 

entregue às Ciências Naturais. Marx até sugere, como vimos, uma disciplina chamada 

merceologia, que trata exatamente dos usos possíveis das mercadorias, do modo como elas 

funcionam em relação ao uso, ao gozo e à atividade, na forma de consumo. 

Aqui estamos diante da importância de reconhecermos a consciência, em sua verdade 

natural, como ilusão, algo exterior. Sua realidade é ser um fantasma, que é ele mesmo 

fenômeno sensível e expressão de uma forma determinada de vida. O modo como essa forma 

de vida funciona, acontece. E o fato de ser uma ilusão não anula sua realidade, sua força, sua 

validade e sua importância. Quando ocultamos tal fato, estamos apenas fundamentando de 

modo absoluto e unilateral nosso próprio orgulho, nosso próprio desejo, nossa própria 

projeção, nossa personalidade universal, seja ao nível do indivíduo ou da história mundial. 

Ademais, o fato de nos comportarmos em relação ao mundo como uma mercadoria transforma 

o mundo em mercadoria, constrói uma natureza humana sobre a primeira natureza, na qual 

surgiu o espírito humano. 

As coisas se autonomizam de modo isolado e permanecem assim devido à consciência 

individual-social se comportar dessa forma em relação aos mesmos. Essa ilusão não está 

presente somente na retórica de Marx, mas na vida prática dos homens. Por isso o fetichismo, 

como todos os problemas teóricos, a própria metafísica, só pode se resolver na prática, pois o 

homem concebe antes de criar. Basta olharmos para o mundo de hoje para vermos o que esse 

imenso sistema global que é o fetichismo da mercadoria, que aparece representado em sua 

totalidade na fórmula trinitária da economia política, tem de realmente existente ou se estava 

apenas na cabeça de Marx. 
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Para adentrarmos no sistema global do fetichismo, é necessário considerarmos alguns 

pontos primeiro, a partir da ideia de que a mercadoria é uma forma social dual, que existe 

enquanto unidade entre valor de uso e valor de troca, expressão de seu gesto fundamental em 

relação à metafísica. Nesse sentido, José Arthur Giannotti nos chama a atenção para a 

necessidade da construção de uma nova definição da mercadoria no mundo contemporâneo, 

bem como para a possibilidade de que no capitalismo de hoje a contradição do valor de uso 

com o valor de troca não seja uma contradição de fato, o que não invalidaria o pensamento de 

Marx da compreensão da racionalidade irracional do capitalismo (GIANOTTI, 2010, p. 202). 

A hipótese aqui presente é a de que a mercadoria é hoje, por meio de uma realidade 

totalmente humana, que não é a realidade natural sensível predominante durante a maior  

parte do desenvolvimento do processo de troca (de tempos imemoriais até o final do século 

XX), uma visão de mundo, e o mercado, um mercado de imagens que realiza objetivamente as 

criações e promessas da determinação mais antiga da atividade vital consciente do homem, a 

consciência mitológica. Trata-se de um valor de uso que se desprendeu completamente dos 

substratos que são úteis na satisfação das necessidades físicas e práticas tradicionais (comer 

uma fruta, vestir um casaco, forjar uma espada, etc.) e que é prenunciado já nos metais 

preciosos, no dinheiro, no valor de uso do valor de troca que torna o cosmo intercambiável e 

reflete a diversidade da troca humana a partir de suas propriedades físicas e estéticas, bem 

como representa de modo sonante o desejo de superar todos os limites físicos que a espécie 

humana carrega em seu âmago. 

Valor de uso que é coroado no sistema global de fetichismo, a indústria da  

consciência, na qual diariamente as principais correntes de pensamento (e formas de vida das 

quais são expressões) se confrontam, são vendidas e compradas, transformam o pó em ouro e 

o ouro em pó, derruba governos e multinacionais, promove atentados terroristas instantâneos e 

manifestações democráticas massivas, em resumo, movem montanhas da noite para o dia,  

com um poder que nenhuma outra fé conseguiu lograr. Antes da realização da mercadoria  

vem a idealização da necessidade e, no mundo atual, a velocidade entre a concepção, a 

idealização e a realização é tamanha, que a transformação da ideia em realidade objetiva 

sensível, força material, de modo que a encarnação do espírito se tornou quase tão veloz 

quanto o tráfego dos bits pela aldeia global virtual. 

Desse modo, a autoidealização do ser se contrapõe ao ser social, na produção que é 

comandada pela indústria da consciência, de tal forma que não há mais como dizer se o ser 

social e a realidade objetiva, concreta, prevalecem, são determinantes sobre o ser idealizado 

que produz, distribui e consome mercadoria idealizada, fantasmagórica, enfeitiçada, ou o 
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contrário. Na tensão constante entre as relações sociais de produção e o mundo da idealidade 

fetichizada, imagética, fantasmagórica, da qual o ser social é parte indissociável, a 

fantasmagoria humana se impõe como determinante das relações com o mundo. Ou melhor, a 

virtualização do ser, o ser social virtual, é agora a realidade que se impôs à realidade enquanto 

realidade suprema. Se uma parcela cada vez mais significativa da humanidade não poderá 

realizar suas vidas nas relações de trabalho assalariado, assim como parte crescente do capital 

deixa de ser capital para ser apenas dinheiro (financeirização), tanto esse proletariado vivo, 

mas virtual, quanto esse capital morto, mas viralizado na forma de dinheiro global, levarão 

também a uma criação de relações sociais imaginárias que tentem a perpetuar as relações 

anteriormente existentes, ainda que na liberdade da representação objetivada, a realidade 

virtual? 

Ezensberguer (2003) nos mostra que com o desenvolvimento do capitalismo 

monopolista e das mídias eletrônicas nas sociedades tardias, a indústria da consciência  

invadiu todos os setores da produção, ganhou mais rapidez produtiva em relação às demais 

esferas e assumiu cada vez mais funções de comando e controle, tornou-se o marca-passo do 

desenvolvimento socioeconômico, sistema tecnológico cada vez mais universal, impulsionado 

pela contradição generalizada entre forças produtivas e relações de produção. Não obstante, as 

mídias carregam embutidas em si forças emancipatórias, mobilizadoras da personalidade e do 

autorreconhecimento, que até hoje aguardam reprimidas, amputadas conscientemente tanto 

pelo capitalismo como pelo socialismo, por boas ou más razões políticas. 

Segundo Enzensberger (2003), a força mobilizadora das mídias eletrônicas que dá às 

massas a liberdade de expressar sua opinião é tamanha que o estado de exceção é a única 

alternativa para a licenciosidade da indústria da consciência e sua consequente troca 

desimpedida de informações. Desse modo, o autor chama a atenção para o fato de que é 

preciso superar as considerações críticas da esquerda em relação às mídias, pautadas no 

sentido apenas negativo de manipulação, postura que não libera suas forças propulsoras. A 

atração hipnótica que o consumo de massas exerce sobre os assalariados, assim como o fato  

de as mídias eletrônicas serem irresistíveis, não reside na imposição de necessidades falsas, na 

falsificação de necessidades reais e legítimas, nem a um truque refinado qualquer, mas na 

força imprescindível de necessidades sociais profundas, que devem ser levadas a sério e 

tornadas politicamente produtivas. Nesse sentido, o caráter de fetiche da mercadoria se impõe 

de modo totalmente contraditório a seu valor utilitário, a estética tradicional é inutilizada, 

assim como a posição ficção/não-ficção. Os maiores autores marxistas, salvo raras exceções, 

representam o atraso teórico e prático de não entender a indústria da consciência, vendo nela o 
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reverso burguês capitalista, porém não suas possibilidades socialistas. Atraso de uma  

nostalgia que adere a mídias burguesas antigas. Também os trabalhos de Horkheimer  e 

Adorno não estão livres de uma nostalgia que adere a mídias burguesas antigas. 

(EZENSBERGUER, 2003, p. 77). 

No mundo atual, teóricos de várias áreas apontam para a simbiose entre homem e 

máquina, para o ponto de convergência, a construção de uma nova espécie. Portanto, diante da 

inanidade da Teoria Crítica da Sociedade e da “confiscação do esquematismo”91   
bem   como 

de toda a crítica do marxismo ocorrida na década de 1980 e do marxismo em geral na 

elaboração de uma teoria do fetichismo a partir dos elementos deixados por Marx, são muito 

importantes contribuições como as de Benjamin, e as elaborações de Ezenzberguer a respeito 

dos meios de comunicação, que apresentam as mídias digitais como democráticas,  

horizontais, revolucionárias, por natureza. Bem como a filosofia da comunicação de Vilém 

Flusser, que não vê apenas o lado coercitivo das mercadorias culturais, mas, também, outras 

possibilidades, como o poder narcótico da arte e da imagem, que possibilitam uma  

experiência imediata por meio de sua mediação, atingindo a raiz do automatismo inconsciente 

típico do funcionamento dos aparelhos sensíveis humanos e constituindo-se nos elementos  

que podem ser importantes na emancipação da humanidade (DUARTE, 2014, p. 49). 

Mas o retorno a Marx é inevitável e imprescindível, para que possamos compreender a 

relação do organismo humano moderno com a natureza do homem consigo mesmo. Resta-nos 

saber por que Marx dedicou tanta atenção a Stirner, um personagem relativamente 

desconhecido e sem importância política, na Ideologia Alemã? Nossa hipótese é a de que 

Marx viu em Stirner a determinação do suporte espiritual mais nociva e também a que se 

prenunciava, de modo mais forte e duradouro, para o futuro. Não consideramos um fato banal 

e sem significado todas as estratégias de comunicação do final do século XIX até os dias de 

hoje se desenvolverem totalmente no interior da lógica de Stirner, bem como todo o 

socialismo, todo o movimento democrático, repeti-lo, o egoísta abnegado em acordo consigo 

mesmo. 

Ao mesmo tempo, pensamos o sistema monetário representa a realização da igualdade 

e liberdade humanas, sendo a mercadoria o ápice da racionalização e da objetivação do 

homem até o momento. Aqui se revela a profundidade do fetichismo, por meio do 

 
91 

Confiscação do procedimento oculto nas profundezas da alma humana, que promove a ligação das percepções 
sensíveis com os conceitos do entendimento, possibilidade do conhecimento propriamente dito, ou seja, com os 
produtos vem a chave interpretativa oficial, resignativa e conservadora. Conceito que sustenta a ideia de um 
fetichismo das mercadorias culturais nas quais predomina o lado coercitivo e degenerativo. DUARTE, 
Rodrigo. Indústria cultural e meios de comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 27-36. 
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soterramento histórico do pensamento de Epicuro. O pensamento mais rejeitado é justamente 

o que está na base mais sólida da vida, do senso comum, da sociedade civil, sendo  a 

realização do dinheiro a objetivação de seu princípio mais caro. A crisálida áurea de “O 

capital” e a crisálida da tese de docência, também sonante, que é a consciência de si 

abstratamente singular na sua liberdade representativa, são a força e o objeto essenciais 

centrais no sistema de Marx, pelo simples fato de que são centrais na hierarquização das 

categorias no mundo do capital, na sociedade burguesa. Não por acaso Marx chama o dinheiro 

e a consciência de si de crisálidas. Diz a Engels em carta que, às vezes, ficava horas a fio para 

alinhar uma simples frase, de modo que pensamos haver mais que coincidência aqui. 

Já o dinheiro é a realização sensível da consciência de si abstratamente singular, 

expressão das forças essenciais em toda a sua atividade livre, autônoma, interna, para si. 

Quando o dinheiro ainda era representado pelos metais preciosos, possuía algum resto de 

lastro. Agora, com a financeirização e as mercadorias imagéticas, momento em que a indústria 

da consciência torna-se central na produção, o capital, como o trabalho, transformam-se cada 

vez mais em uma relação de consciência, cujo único lastro é a confiança. Ao perder seu lastro, 

o dinheiro deixa de ser capital, assim como o trabalho deixa de ser sua oposição, posto que a 

atividade, o produto e o dinheiro, só compõem organicamente o capital nas relações de 

produção. 

Questionamos, portanto, a que ponto estava Marx imerso no otimismo moral do século 

XIX e suas promessas de abundância e realização? Acerca das elaborações deste sobre o valor 

de uso enquanto categoria econômica fundamental, aquele procedimento moral, base 

hegemônica tanto dos suportes espirituais na Grécia antiga, quanto dos suportes espirituais da 

modernidade, é essencial. A partir da consciência mitológica, base da qual nenhum modo de 

produção conseguiu até hoje se libertar, e quiçá o conseguirá algum dia, a teoria do valor 

enquanto trabalho abstrato se torna a teoria do valor global do homem. O mundo da 

representação é construído como um mundo orgânico, de modo que a lógica abstrata carrega 

em si, ou é a própria expressão da lógica das forças essenciais. Essa questão é de extrema 

importância para pensarmos um dos mitos mais poderosos de nosso tempo: a Neurociência. 

A afirmação de Ezensberguer (2003) em relação às mídias eletrônicas, de que não 

devemos negar e nos afastar de suas promessas como meras ilusões e fantasmagorias banais, 

mas mostrar que tais promessas só são possíveis no socialismo, tem que ser colocada também 

em relação à neurociência. Com esta ciência, o fetichismo atinge o limite, o ponto de viragem 

dialética, prepara o salto qualitativo que nos lançará ninguém sabe onde. Com as interfaces 

cérebro-máquina-cérebro, chega-se ao fim a linguagem fundada na mediação pelos objetos, 
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emerge uma linguagem imediata, na qual cada indivíduo viverá as memórias sensíveis dos 

outros imediatamente. Linguagem que permitirá a fusão de suas atividades cerebrais em 

atividades coletivas, como o controle de máquinas e a construção de um computador orgânico 

complexo, baseado em uma arquitetura digital-analógica híbrida. 

É certo que os maiores neurocientistas, incluindo Nicolelis (2011), encaram o  

horizonte que se apresenta com o otimismo característico do século XIX, bem como apresenta 

a dissolução do indivíduo e sua corporalidade em uma rede neural simbiótica de um modo um 

tanto idealizado, acrítico. A interconexão da neurociência com a educação, o marketing, o 

entretenimento, a farmacêutica, a medicina, produz inúmeras questões vitais para os dias 

atuais. Cura para doenças incuráveis, juventude eterna, poderes sobrenaturais, em suma, a 

superação de todos os limites. No rastro de Heidegger (2010), acreditamos que o fundamental 

não é condenar ou louvar a técnica contemporânea, mas compreender que sua essência se 

funda em algo que não é nada técnico, mas afetivo, pathológico. 

Com certeza, são as figuras da mitologia, da religião, dos contos de fada, não só 

apresentadas de modo científico, mas construídas na prática, através da ciência. Porém, uma 

pergunta nunca se cala: por que as religiões, a sobrenaturalidade, sempre exerceu tanto 

fascínio nos homens? Será que nossa vocação filogenética é construir um mundo telepático,  

no qual vaguemos livres na rede, como espectros? Será que os desejos de vida após a morte, 

de comunicação com os mortos, relacionam-se simplesmente como o Trieb, com nossos 

medos mais profundos, nossos esquematismos inconscientes e imemoriais? Ou será que, 

cientificamente, fomos impulsionados a construir tais imagens, tais sentidos, a partir de uma 

força natural mais profunda, inorgânica? Nosso cérebro, nossa atividade vital, produz campos 

eletromagnéticos infinitamente mais poderosos que celulares, por que não poderia nascer daí a 

comunicação “sobrenatural” na história humana? A materialidade e a arquitetura cerebral, 

além de suportes, determinam a atividade cognitiva? Há um determinismo que governa os 

organismos vivos, determinando sua autonomia e sua responsabilidade individual-social? O 

cérebro é apenas uma supermáquina informacional? Qual a relação entre ética e ciências da 

natureza? A matéria seria pensante por natureza? O que nos faz pensar? O diálogo entre 

materialismo histórico-dialético e psicanálise se soma ao diálogo com a neurociência, sendo o 

eixo central a relação entre filogênese e ontogênese estabelecida por Darwin (ano). Pensamos 

ser esse o caminho mais profícuo e inevitável para compreendermos a relação corpo/mente, 

indivíduo/sociedade, para mergulharmos na questão tão cara a Marx acerca da natureza da 

mente. 
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É sabido que as mídias tradicionais, baseadas na unilateralidade e na passividade estão 

seriamente ameaçadas, fadadas ao fracasso diante das mídias multilaterais, corporativas. As 

promessas da neurociência podem servir, como quase todas as invenções humanas têm 

servido. Porém, podem servir para um outro tipo de relação com o corpo, com o mundo 

sensível, consigo mesmo e com o Outro. Não é o avanço da tecnologia, dos materiais, por si 

só, que o ‘eu’ as relações sociais. Sempre dependerá dos homens, da apropriação da vida por 

estes, em suma, da qualidade da exteriorização-interiorização humana. Sendo assim, será que 

ficar denunciando todo sonho, toda promessa, todo mito, como uma ilusão niilista não é 

reproduzir o niilismo de modo mais absoluto? Não é o fetichismo em sua determinação mais 

nociva? Se o sonho que moveu e move toda a humanidade é o de se libertar de todos os 

limites, como anular tal demanda através das pregações morais? Como criar valores que 

tenham valores, qualitativamente, diferentes dos atuais? Todas essas questões nos remetem ao 

horizonte mais amplo do pensamento de Marx, bem como de Nietzsche, dois expoentes 

indispensáveis para os dias de hoje. 

Para Marx o caminho de superação da alienação é o mesmo da alienação, assim como 

o do fetichismo. Já para Nietzsche (2007a) a grande política só se tornou possível e necessária 

pela radicalização do niilismo, e seguirá radicalizando-o cada vez mais, reciprocamente. 

Somente diante do maior perigo se tornam inadiáveis os maiores desafios. O cuidado com a 

terra, com a existência sensível e, por conseguinte, com os homens, é o que pode ser critério 

para nossos sonhos. Como lembra Ezensberguer (2003) a partir de Bretch, a configuração das 

tecnologias para a dominação, para a passividade, como no caso do rádio, é uma escolha 

política, assim como a destruição do planeta e os movimentos supostamente objetivos, 

quantitativos e matemáticos da economia (a transmitida para as massas). A autocrítica, o 

reconhecimento de nossas próprias inconsequências, e não a condenação aos sonhos, ao 

delírio, é que se faz premente. Condenar o fetichismo, ou ocultá-lo, naturalizando-o, ou 

estocomizando-o, é eternizá-lo, é cair impotente diante de sua força projetiva antropomórfica. 

Para lembrar uma frase em moda hoje em dia, é preciso sair do armário, assumir 

nossos desejos, nossas fantasias, nossos sonhos, por mais terríveis e catastróficos que sejam. 

Somente assim poderemos, através da possibilidade abstrata, alterar as direções das forças 

imemoriais do cosmo. O desejo de morte, a escolha pelo suicídio, é um fato notório nos dias 

atuais. Não podemos cair na ingenuidade e nas razões políticas da neurociência, nem de 

qualquer outra classe, muito menos condenar suas promessas fantásticas. Temos que alinhar 

liberdade e acaso com necessidade, as ousadias mais insanas com o cuidado com a vida, com  

o corpo. Talvez, viver em suspensão, como disse Camus? E como viver em suspensão sem 
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condenar a vida? O conceito de ataraxia em Epicuro tem muito a nos dizer sobre isso. E Marx 

fundou seu pensamento, seu sistema, tendo como critério a relação do sujeito empírico com o 

mundo sensível, postulou justamente uma relação que preservasse a liberdade da propriedade 

privada e recuperasse a dimensão social das antigas comunidades – uma relação metabólica 

com a natureza e, portanto, dos homens entre si. 

A partir da concepção de moral de Nietzsche (2003), dos valores como sustentáculos 

das formações vitais, a linguagem transfigurada dos afetos, sua hierarquização social- 

individual em um modo de consumo-produção, uma unidade de estilo (ponto de vista 

biológico), concepção que se coaduna com a concepção de Marx da indústria e da ciência 

como desvelamento exotérico das forças essenciais humanas, o livro aberto da psicologia 

humana mais profunda, podemos concluir que a relação de reciprocidade reflexiva do espírito 

com a matéria produzida é tão intensa que, no problema da indústria da consciência, não se 

descortina apenas as disputas ideológicas, como se se tratasse de uma pregação moral, mas a 

simbiose do homem com a matéria, com a natureza humanizada, o que muitos teóricos 

denominam de ponto de convergência. Quando Nietzsche afirma que seria lembrado como o 

filósofo que previu a guerra, movida pelas principais correntes de pensamento da cultura, quis 

dizer, na esteira das reflexões de Marx, que as questões teóricas só podem ser resolvidas na 

prática, pois a abstração não se separa de seu substrato orgânico, mesmo que esse substrato 

seja todo o corpo da sociedade, no qual as ideias transitam. 

Por fim, o sistema global no fetichismo se tornou possível através da universalização 

de um tipo de relação social, de um modo de produção fundamentado no estranhamento, no 

qual o fetichismo se desenvolve como uma mediação através da qual os indivíduos se  

colocam cada vez mais à frente do palco, apesar do aparente sombreamento causado pela 

personificação das coisas e coisificação dos homens. Desse modo, esse sistema se torna 

cristalino com o surgimento dos media e da complexíssima rede de relações sociais que 

sustentam sua aparente imediatez, que, com o realismo das imagens veiculadas, apontam para 

a existência de um mundo novo e espantoso de comunicação interpessoal e entretenimento, 

individual e coletivo, que amplia a percepção, antes restrita, ao aparelho perceptivo inato 

(DUARTE, 2014 p. 10-11). 

Como vimos, desde sua tese de docência, até “O capital”, Marx combateu um 

procedimento moral hegemônico tanto na antiguidade como na modernidade, pelo fato de que 

não considerava em seu julgamento o movimento íntimo, interno, orgânico, ser-para-si, a 

existência imediatamente sensível, o tempo. Portanto, este não traça as determinações do 

suporte espiritual simplesmente para condená-las moralmente com pregações, embora o tenha 
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feito em momentos de sua publicística. O intuito é traçar as maneiras com que, a partir do 

modo de criação dos objetos essenciais, tanto espirituais e teóricos quanto físicos e práticos, o 

homem se relaciona com a alteridade, as estratégias as mediações no confronto da consciência 

com o mundo. 

Nos dois momentos da determinação do daimónion (o materialismo intuitivo e o 

idealismo intuitivo), mesmo em Parmênides, a subjetividade não foi anulada, esmagada, como 

em Platão e Kant, quando se torna indiferente que o suporte espiritual se relacione com o 

imperativo categórico como sujeito empírico. No declínio da filosofia grega, Epicuro cria uma 

representação na qual matéria e consciência são reais, mas ambas são também ilusórias, 

aparências, existência objetiva, sensível. Este filósofo grego possibilita a autocrítica ao revelar 

a idealidade como fantasmagoria em seu confronto com o mundo e não cair no irracionalismo, 

assim como cria um espaço no qual se preserva a integridade narcísica do sujeito (o 

afastamento do mundo) e, simultaneamente, preserva a alteridade, assume o mundo sensível e 

o gozo da vida. 

O que Marx combate, tanto no idealismo quanto no materialismo, é a atitude  

unilateral, fechada em si mesma, que não reflete sobre si e não se diferencia, é imóvel. Em seu 

laboratório, nas obras que permaneceram ocultas, esotéricas, assume a atitude de Epicuro. 

Atitude que tem muito a dizer no mundo moderno, que, ao contrário do antigo que procurava 

suas raízes na natureza, procura-as no espírito, desfazendo-se de bom grado do seu Outro. É o 

resultado de um processo de desvalorização da natureza (e consequentemente das relações 

sociais, da relação metabólica com a natureza, do trabalho útil produtor de valores de uso) e 

valorização de uma determinada relação social que se reveste com a aparência de coisa 

sensível, por meio de sua encarnação nos objetos. O mundo do capital é o mundo onde 

prevalece a relação social, a objetividade fantasmática. Esse ponto é de extrema importância 

para compreendermos a revelação e libertação em relação ao fetichismo, o que não significa 

seu desaparecimento, pois o fetichismo é o reflexo da alienação, essência da natureza e do 

homem enquanto natureza humana. Dimensão abstrata objetiva da forma de exteriorização  

das forças essenciais humanas, o modo social específico da relação social de produção da vida 

genérica do homem, tanto teórica e espiritual quanto física e prática, mediada pelos objetos, 

sejam eles mercadorias ou não. 

O que é específico do capitalismo é o fetichismo da mercadoria, uma forma específica 

de configuração do fetiche e do fetichismo. A chave é justamente a consideração da relação da 

filosofia com o mundo, como fundamento, não excluindo um dos termos em detrimento do 

outro, tanto que encontramos, aqui, uma condenação taxativa ao aprisionamento da filosofia, 
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da alma em si mesma, quanto um reconhecimento da subjetividade como força ativa, o 

caminho para se sair de tal catástrofe, isto é, o lado estruturante da consciência: “É assim que 

vemos surgir Roma depois das filosofias estoica, cética e epicurista” (MARX, 1977a, p. 88).  

O espírito humano objetivado, as ideias fixas, os códigos inscritos nas coisas e que lhes dão 

uma lógica cada vez mais real e concreta, a partir de suas próprias características materiais, de 

seu próprio funcionamento, que reflete nas consciências individuais uma relação de produção 

no sentido mais amplo e global, de um modo de ser. 

Assim sendo, dizer que as filosofias que fecham o ciclo titânico da filosofia grega são  

o protótipo de Roma e, simultaneamente, um retorno aos primórdios da filosofia significa, no 

contexto da tese de docência, tanto que o espírito é uma força objetiva, que imprime ao  

mundo suas feições, quanto que o salto projetivo do espírito só pode ser dado como um 

mergulho nas profundezas interiores. Traduzindo para o mundo das mercadorias, significa que 

ao projetarem valores sociais, religiosos, filosóficos, estéticos, sexuais e morais, os homens o 

fazem em via de mão dupla, a interiorização é exteriorização, assim como a apropriação é 

desapropriação, e cada época histórica busca no passado remoto sua imagem sonante de 

futuro. 

Projetam-se para fora e para dentro, ao mesmo tempo, o significado do reflexo e o 

fenômeno que possibilita aos objetos sensíveis espelharem valores, encarnarem a objetividade 

fantasmática. Os objetos fixam o fluxo energético, reativam a memória, cria um furo no 

tempo, um teletransporte para memórias, sentimentos, desejos, instintos, paixões, 

capacidades, forças essenciais humanas hierarquizadas socialmente de modo específico. Aqui 

está um ponto chave para compreendermos a essência projetiva do homem, tratada de modo 

magistral por Marx em “O capital”, livro I, volume I, em relação a mais valia, quando diz que 

o homem, diferente dos animais, concebe antes de fazer. Como compreender isso? Na 

adoração dos corpos celestes, vemos como o homem é um ser projetivo, de modo que as 

determinações que são dadas aos astros são na verdade determinações de fundo ético e, 

portanto, moral. 

A necessidade do céu, a perfeição dos movimentos elípticos, governados por um  

único, a liberdade da vontade dos astros, devido a seu parentesco com o fogo, etc., são 

determinações de fundo emocional, digamos assim. Portanto, estão mais relacionadas com as 

necessidades espirituais que com a realidade das coisas. O espírito é uma força objetiva e 

projetiva, que tende a encarnar-se no mundo, fazer intrigas com ele. E a idealidade só se  

revela enquanto nebulosidade a partir do orgânico, notadamente com o homem. Por fim, as 
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determinações do mundo, os pressupostos materiais, a realidade, a essência, na verdade, são 

um conjunto de níveis da aparência, de formas de movimento do material. 
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