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RESUMO 

Este texto pretende demonstrar como Marx, nos Manuscritos Econômico-Filosóficos 
de 1844, procurou se afastar de seu mestre Hegel, ao explicitar os limites de sua 
filosofia especulativa. Ênfase especial é dada à superação filosófica da concepção 
de natureza apresentada pelo “velho filósofo”, como ente alienado da consciência, 
como ente suprassensível, inacessível ao conhecimento. Marx, pelo contrário, parte 
da atividade sensível do ser interagindo em sociedade para reconhecer a 
anterioridade da natureza em relação ao ser e sua importância no processo de 
realização e, também, de alienação da sociabilidade humana. 
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A CRITIQUE OF SPECULATIVE PHILOSOPHY IN MARX’S ECONOMIC AND 

PHILOSOPHIC MANUSCRIPTS  

 
 

ABSTRACT   

This text intends to show how Marx, in Economic and Philosophic Manuscripts of 
1844, sought to move away from his master Hegel, to explain the limits of his 
speculative philosophy. Special emphasis is given to overcoming the philosophical 
conception of nature, presented by the “old philosopher”, as a consciousness 
alienated being, as a supersensible being inaccessible to knowledge. Marx, on the 
contrary, starts from the sensitive activity of the being interacting in society, to 
recognize the precedence of nature in relation to the being and its importance in the 
realization process and also the alienation of human sociability. 
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Introdução 
 

Os delineamentos marxianos sobre a crítica da filosofia especulativa estão 

expostos tanto em suas obras de juventude quanto nas maduras. As obras de 

juventude ganham maior relevo à medida que nelas está presente uma reflexão 
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direta dos limites de tal filosofia, momento este em que o autor se distancia do 

idealismo ao considerar que a realidade posta é o fundamento para a ideia, e não o 

contrário. 

Marx, desde sua juventude, teve o interesse em destacar as diferenças entre 

o gênero natural, ou o gênero mudo, como encontrado em Feurbach2, e o gênero 

humano, social. Os primeiros esforços nesse sentido dignos de nota encontram-se 

nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844. Se não se detiver no texto em seu 

conjunto, uma primeira abordagem pode sugerir que Marx esboça uma unidade 

entre a sociedade e o meio, assumindo uma posição naturalista ao demonstrar que 

o metabolismo com a natureza produziria uma atividade natural, o trabalho. Nessa 

concepção, a atividade produtiva passa ser uma atividade natural, e não social. 3 

É preciso esclarecer, no entanto, que a apresentação da unidade entre 

homem e natureza, presente nos Manuscritos de 1844, não pode ser analisada sem 

esclarecer que Marx direcionava sua crítica a Hegel. O esboço apresentado tinha a 

intenção de abordar o percurso da gênese do ser em geral, que consistia em um 

traçado histórico que reafirmava as origens naturais do ser social e suas imbricações 

ad infinitum com o mundo natural. Marx, para tanto, tinha como pressuposto a crítica 

à filosofia especulativa hegeliana, mais precisamente a Fenomenologia do Espírito, 

distanciando-se, portanto, daquilo que Hegel entendia como natureza.   

O caminho da autorrealização do sujeito em Hegel atribui à natureza papel 

secundário. Ela revela-se como ideia na formação do ser-outro, exteriorização de si. 

A exteriorização torna-se a determinação da natureza. Hegel parte da consciência 

para conceber a realidade. A natureza, apresentada como objeto exterior, aliena o 

homem de si mesmo em seu trajeto rumo à autorrealização da consciência, rumo ao 

espírito absoluto. 

  

 

 

                                                             
2
 “Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma 

abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. 
      Feuerbach, que não penetra na crítica dessa essência real, é forçado, por isso: 
     1. a fazer abstração do curso da história, fixando o sentimento religioso para si mesmo, e a 
pressupor um indivíduo humano abstrato – isolado. 

     2. por isso, a essência só pode ser compreendida como ‘gênero’, como generalidade interna, 
muda, que une muitos indivíduos de modo natural” (MARX, 2007, p. 538). 
3
 Essa concepção pode ser encontrada em: SCHMIDT, Alfred. El Concepto de naturaleza en Marx. 

Cidade do México: Siglo Veintiuno Editores, 1976. 
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Marx crítico da dialética e da filosofia hegelianas em geral: lógica e natureza 

 
 

Marx, no Prefácio ao III Caderno dos Manuscritos de 44, anuncia a 

necessidade da crítica à dialética e à filosofia hegelianas em geral. Ele critica os 

hegelianos de esquerda por jamais estabelecerem um julgamento severo do velho 

mestre. 

Considerei o capítulo final do presente texto, a exposição [discussão]
4
 

(Auseinandersetzung) da dialética e da filosofia hegelianas em geral, 

extremamente necessário, posto que semelhante trabalho jamais foi 
realizado, e nem sequer chegou a ter sua necessidade reconhecida pelos 
teólogos críticos do nosso tempo (MARX, 2004, p. 20). 

 
Marx refere-se mais diretamente a Bruno Bauer, que, mesmo sendo crítico, 

continuava teólogo por partir dos pressupostos da filosofia hegeliana, com certa 

autoridade, ou ainda, quando, diante de descobertas alheias, abandona seus 

pressupostos de maneira “covarde e injustificada”. No entanto, ao fazer isso, 

manifesta inconscientemente sua obediência à filosofia especulativa. A crítica 

teológica de Bauer é a reverberação da “velha transcendência filosófica hegeliana”, 

só que de forma mais caricatural. 

Exceção feita a Feuerbach, os hegelianos, de maneira geral, eram o alvo 

principal de Marx. Feuerbach foi quem mais influenciou Marx nesse período (1843-

1844), principalmente sua crítica materialista ao idealismo hegeliano. Em 1842, 

Feuerbach lançou suas Teses provisórias para a reforma da filosofia, em que o 

idealismo hegeliano tinha sido colocado à prova pela primeira vez por meio do 

materialismo sensualista. Mesmo não sendo um feuerbachiano, Marx reconheceu 

sua importância para sua guinada ao materialismo crítico. No entanto, as diferenças 

entre Marx e Feuerbach já saltam aos olhos nos Manuscritos de 44. Mais tarde, em 

1845-46, na Ideologia Alemã, Marx faz seu acerto de contas com o filósofo. 

A falta de conteúdo da teologia crítica à dialética hegeliana é o ponto de 

partida do capítulo Crítica da dialética da filosofia hegelianas em geral. Assim como 

afirmou no Prefácio, Bruno Bauer e também David Strauss (1808-1874) estavam, ao 

menos potencialmente, “totalmente constrangidos no interior da lógica de Hegel” 

                                                             
4

 Talvez a tradução do termo Auseinandersetzung por exposição não seja a mais adequada. 
Preferimos a palavra discussão, porque não se trata apenas de uma exposição, mas, principalmente, 

de uma crítica da dialética e da filosofia hegelianas, de modo geral. 
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(MARX, 2004, p. 115). Supondo serem críticos de Hegel, estavam, segundo Marx, 

aquém de seu mestre. Marx cita Bauer para mostrar o quanto suas palavras derivam 

de Hegel. 

 
Como se a consciência-de-si ao por o mundo, a diferença, e, nele, produzir-
se a si própria no que produz, uma vez que ela supra-sume novamente a 
diferença de si própria do produzido, uma vez que só na produção e no 
movimento ela própria é – como se não tivesse neste movimento sua 
finalidade etc. (BAUER

5
 apud MARX, 2004, p. 116). 

 

 Para Marx, a ausência de uma crítica à dialética hegeliana no ato da crítica 

teológica seria o principal pecado dos hegelianos de esquerda. Indagando sobre a 

pergunta de um tal “Senhor Gruppe”: “e a lógica, agora” (MARX, 2004, p. 116), Marx 

questiona a carência da crítica à lógica dialética. 

Para Marx (2004, p. 116), o problema da crítica teológica estava, entre outras 

coisas, no fato de ter dissolvido todas as oposições a uma posição dogmática, a 

relação entre a autoconsciência e o mundo (a “multidão”, a “massa”), entre a 

consciência e o sensível, sendo que compete à consciência, e somente a ela, a 

tarefa de pôr e de negar o próprio finito. Em outros textos, Marx será mais claro 

quanto à crítica aos jovens hegelianos. Nesse momento, sua preocupação é mesmo 

o acerto de contas com o velho Hegel e sua dialética, o que o idealismo prostrado, 

sob a forma de crítica dos jovens hegelianos, em especial Bruno Bauer, não 

alcançou. 

 Para Marx, o grande mérito de Feuerbach consistiria nas seguintes teses: na 

crítica da filosofia de Hegel, que não seria outra coisa senão a religião trazida ao 

pensamento, outra forma de alienação da essência humana; na fundamentação do 

verdadeiro materialismo, à medida que acolhe a relação do homem com outro 

homem, tomando a sociabilidade humana como princípio fundamental da teoria; e 

em sua crítica à negação da negação, que, para Feuerbach, seria o “absolutamente 

positivo”, o positivo que se funda em si mesmo. 

Destacadas as vantagens das críticas de Feuerbach a Hegel, Marx começa 

sua crítica, em especial à Fenomenologia do Espírito, mas também à Enciclopédia e 

à Ciência da Lógica.  A Fenomenologia do Espírito apresenta o movimento da 

consciência que perpassa etapas e figuras a caminho do espírito absoluto. Este 

movimento da consciência é o movimento de pôr e, ao mesmo tempo, de opor-se ao 

                                                             
5
 Bauer, Bruno. Das antdeckte Christenthum. Eine Erinnerung na das achtzehnte Jarhundert und ein 

Beitrag zur Krisis dês neunzehnten, Zürich, Winterthur, 1843, p. 113. 
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mundo. Exteriorização e negação, em Hegel, seriam para Marx apenas atos do 

pensamento, da consciência – portanto, abstratos, jamais reais e concretos, pois 

Hegel parte do universal abstrato ou da substância absoluta. Segundo Feuerbach, 

corroborado pelo próprio Marx, Hegel parte da religião e da teologia. No segundo 

movimento, Hegel suprime o infinito, põe o sensível, o real e o finito – em suma, o 

particular – e, assim, suprime a religião e a teologia. No terceiro movimento, Hegel 

suprime o que foi posto anteriormente, restabelece o abstrato, o infinito, e retoma a 

religião e a teologia (MARX, 2004, p, 118). Marx descreve, dessa maneira, o 

movimento da dialética hegeliana: afirmação – negação – negação da negação, que 

também podem ser encontrado na Enciclopédia, cujo movimento é o da Lógica – 

Natureza – Espírito. 

 Para Feuerbach, o movimento da negação da negação, em Hegel, é o 

movimento do positivo, o restabelecimento do espírito abstrato, da religião. É a 

filosofia que assume a teologia depois de tê-la negado. “Por conseguinte, afirma-a 

em oposição a si mesma” (MARX, 2004, p. 118). 

 A partir do momento em que Hegel concebe a negação da negação como 

movimento do positivo, como o único momento que contém em si sua negatividade 

como único ato de acionamento de todo ser, ele somente expõe a “expressão 

abstrata, lógica, especulativa para o movimento da história, a história ainda não 

efetiva do homem enquanto sujeito pressuposto, mas em primeiro lugar ato de 

produção, história da geração do homem” (MARX, 2004, p. 118-119). Para Marx, 

Hegel não encontrou no ato de pôr seu “oposto” o ato de produção concreto da 

história, mas a produção abstrata da própria consciência. 

 Marx, então, divide a exposição da Fenomenologia do Espírito em capítulos, 

reafirmando a similitude desta obra com a Enciclopédia, para depois criticá-las. 

 
Assim como a Enciclopédia de Hegel começou pela lógica, com o 
pensamento especulativo puro, e termina com o saber absoluto, o [espírito] 
consciente-de-si, [espírito] filosófico ou absoluto apreendendo-se a si 
próprio, isto é, o espírito abstrato sobre-humano, a Enciclopédia toda acaba 
sendo nada mais do que a essência propagada (ausgsebreitete) do espírito 

filosófico, sua auto-objetivação. Assim, o espírito filosófico nada mais é do 
que o espírito pensante [a partir] do interior de seu estranhamento-de-si, isto 
é, espírito estranhado do mundo, [espírito] que se concebe abstratamente. – 
A lógica – o dinheiro do espírito, o valor do pensamento, o [valor] 
especulativo do homem e da natureza – sua essência tornada totalmente 
indiferente contra toda determinidade (Bestimmtheit) efetiva e, portanto, 
[essência] não-efetiva – é o pensar exteriorizado que, por essa razão, faz 
abstração da natureza e do ser humano efetivo; o pensar abstrato. A 
externalidade (Äusserlichkeit) desse pensar abstrato... a natureza, tal qual 
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ela é para este pensamento abstrato. Ela lhe é exterior, sua perda-de-si; e 
ele a concebe também exteriormente, enquanto pensamento abstrato, mas 
enquanto pensamento abstrato exteriorizado. – Finalmente o espírito, este 

pensamento retornando ao seu próprio lugar de origem, o qual, enquanto 
espírito antropológico, fenomenológico, psicológico, ético, artístico, religioso, 
não vale ainda para si mesmo até que finalmente se encontre e auto-afirme 
enquanto saber absoluto e, por conseguinte, espírito absoluto, isto é, 

espírito abstrato, [até que] encerre sua existência consciente, e [a 
existência] que lhe corresponde. Pois sua existência efetiva é a abstração 
(MARX, 2004, p. 119-121). 

 
 Marx faz alusão ao movimento feito por Hegel tanto na Fenomenologia quanto 

na Enciclopédia, destacando nelas o começo com o pensar especulativo, a 

abstração, a lógica, que Marx ironicamente compara com a Economia Política e 

denomina de “dinheiro do espírito”, ou seja, o indiferente quanto a qualquer 

particularidade, a “essência não efetiva”, aquilo que põe e repõe o real finito, o “valor 

especulativo do homem e da natureza” enquanto entes abstratos. O ato de pôr do 

espírito, o pensamento externalizado, é a natureza tal qual é para o pensamento. A 

natureza em Hegel é o espírito exteriorizando-se a si mesmo. No ato de 

exteriorização, o espírito perde sua unidade, aliena-se de si mesmo, torna-se 

particular, finito. O movimento da negação da negação, o retorno do espírito a ele 

mesmo, é o saber absoluto, a afirmação da posição e da negação dele mesmo, o 

retorno ao universal do qual partira, mas agora revigorado pelo caminho percorrido. 

Porém, como é movimento da abstração, os entes efetivos são em Hegel entes 

abstratos. 

 A exteriorização posta pelo espírito, ou pela consciência, é pura abstração; 

trata-se de atos do pensamento. A história do espírito ou da consciência é a história 

da produção do pensamento abstrato, que por sua vez, é o trabalho do espírito, que, 

ao se pôr, estranha-se a si mesmo. A realidade, a efetividade em Hegel é alienação, 

alienação da consciência, que põe a coisa abstrata, carente de efetividade. 

O objetivo do pensar abstrato é a supressão do objeto posto, seu 

estranhamento. Estranhamento este que é o jogo entre opostos, sujeito e predicado, 

oposição entre o pensar abstrato e a efetividade sensível, ou a sensibilidade efetiva 

no interior do pensamento mesmo (MARX, 2004, p. 121). É na esfera do 

pensamento abstrato que se relacionam as oposições, mas não na efetividade 

mesma. No ato de se exteriorizar, a consciência aliena a si mesma ao reconhecer 

fora de si uma efetividade distinta dela. Mas o objetivo da consciência é negar seu 
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ser outro, portanto, reafirmar sua autoconsciência em relação ao seu oposto. É o 

movimento da autoconsciência se afirmando ao negar a objetividade. 

 O problema não é reconhecer que o homem se objetiva desumanizando-se, 

como acontece na moderna sociedade capitalista, mas identificar em todo ato de 

objetivação um ato do pensamento abstrato de pôr algo alheio, estranho, em 

oposição a ele mesmo. 

 Toda apropriação da objetividade é, dessa forma, 

 
[...] apenas uma apropriação que se sucede na consciência, no puro pensar, 
isto é, na abstração, a apropriação desses objetos como pensamentos e 
movimentos do pensamento, razão pela qual na Fenomenologia [...] – já 

está latente enquanto gérmen, enquanto potência, como mistério, o 
positivismo acrítico e do mesmo modo o idealismo acrítico das obras 
hegelianas posteriores, essa dissolução filosófica e essa restauração da 
empiria existente (MARX, 2004, p. 122). 

  
Marx reivindica o mundo objetivo como ponto de partida, a consciência 

sensível não como consciência abstratamente sensível, mas humanamente 

sensível, em que a religião e o Estado e a riqueza são formas da efetividade 

estranhada da objetivação humana. Em Hegel essas formas são puras abstrações, 

“seres espirituais”, [...] “pois apenas o espírito é a verdadeira essência do homem” 

(MARX, 2004, p. 122). A natureza, o homem e a natureza produzida pela 

humanidade são em Hegel frutos do espírito abstrato e não atividade sensível do 

homem real relacionando-se com outros homens e com a natureza na prática. 

Marx adverte, no entanto, que a Fenomenologia de Hegel, com seu caráter 

crítico negativo, enquanto retém o estranhamento do homem no movimento da 

história, traz o ato de autoprodução do homem como processo. Hegel compreende, 

afinal, a “essência do trabalho e concebe o homem objetivo, verdadeiro, porque 

homem efetivo, como resultado de seu próprio trabalho” (MARX, 2004, p. 123). 

Marx, depois da ressalva, retoma a sua crítica demonstrando que o objeto 

para Hegel enquanto ente de pensamento é a consciência estranhada. Nele, o 

verdadeiro sujeito é a consciência, consciência de si mesma. As figuras do 

estranhamento, da objetivação do espírito, são apenas formas da alienação da 

consciência-de-si. O em-si, o objeto, é apenas o momento da diferenciação da 

própria consciência, do saber absoluto. O resultado do movimento é a identidade da 

consciência com ela mesma, é a superação do estranhamento da efetividade por 

meio do pensamento em si mesmo e não fora-de-si. Marx denomina ironicamente 
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esse movimento de “dialética do pensamento puro” (MARX, 2004, p. 123). A 

objetivação, portanto, não é a realização das “forças essenciais humanas”, a 

afirmação do seu ser e do seu saber, como em Marx, mas a negação do mundo 

exterior, a alienação da consciência de si, que supera esse estranhamento somente 

na identificação da consciência com ela mesma, no saber absoluto abstrato. 

É verdade que Marx vai identificar na produtividade moderna capitalista o 

estranhamento do homem em relação ao seu produto, mas ele faz questão de 

identificar essa maneira alienada de produzir numa determinada forma de produção 

histórica. O que é estranhado para Marx não é toda e qualquer forma de produção, 

mas o fato de se produzir algo em determinada condição histórica que aliena o 

homem de sua própria atividade sensível. Já para Hegel a alienação é o movimento 

da consciência que, ao se exteriorizar, se aliena de si, se diferencia. Ao negar o 

objeto, supera-o em sua autoconsciência. Em Marx a exteriorização em si mesma, a 

objetivação, é objetivação de suas próprias “forças produtivas”, sua própria vida, 

autoprodução humana, que em si mesma não é ato estranhado. 

No capitalismo, o ato de objetivação torna-se ato de alienação, pois o produto 

do trabalho não pertence ao trabalhador. Para Marx o momento de superação do 

estranhamento não se dá no movimento de retorno da consciência a ela mesma, 

mas na superação prática da forma histórica de produzir que aliena o homem do seu 

produto, de seus meios de produção e de suas “forças produtivas”. 

Para Marx (2004, p. 123), a atividade sensível do homem consigo mesmo é 

condição de seu ser genérico, social. Isso somente é possível porque ele se coloca 

em relação com o outro, põe suas forças essenciais num outro. É na ação conjunta 

dos homens enquanto ação histórica que se reconhece a verdadeira “condição 

humana”. 

Hegel reconhece o jogo de opostos na efetividade humana e, também, o 

homem como atividade de realização por meio de sua autoconsciência. Porém, o 

movimento do real é o movimento do espírito abstrato, mesmo que ele consiga 

atingir o antagonismo do homem com o objeto a partir do processo histórico. As 

categorias presentes da sociedade aparecem em Hegel como movimentos das 

estâncias da razão que se põe, se nega e se reafirma no saber absoluto. O 

movimento de alienação e de superação dela é o produto do desenvolvimento da 

consciência, do pensamento (COSTA, 1999, p. 143). 
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Hegel vê o trabalho como a essência do homem que se confirma. Assim 

como os economistas políticos, ele só vê o lado positivo do trabalho. Marx confirma 

em Hegel que o “trabalho é o vir-a-ser para si (Fürrsichwerden) do homem no interior 

da exteriorização [alienação6] ou como homem exteriorizado [alienado]”, mas alerta: 

“o trabalho que Hegel unicamente conhece e reconhece é o abstratamente 

espiritual. Isso é que forma a essência da filosofia em geral, a exteriorização 

[alienação] do homem que se sabe (winssender Mensch), ou a ciência exteriorizada 

[alienada] que se pensa” (MARX, 2004, p. 124). Portanto, Hegel reconhece apenas o 

trabalho espiritual abstrato, o trabalho do saber filosófico de suprassunção da sua 

alienação na afirmação da sua autoconsciência. O ato de suprassunção, ou 

superação da objetividade estranhada em Hegel, não é somente ação de 

desalienação, mas também supressão da objetividade. Segundo Marx, em Hegel “o 

homem vale como essência não-objetiva, espiritualista” (MARX, 2004, p. 125). 

 
A essência humana, o homem, refere-se para Hegel = consciência-de-si. 
Todo estranhamento da essência humana nada mais é do que o 
estranhamento da consciência-de-si. O estranhamento da consciência-de-si 
não vale como expressão – expressão que se reflete no saber e no pensar 
– do estranhamento efetivo da essência humana. O estranhamento efetivo, 

que se manifesta como [estranhamento] real, não é, pelo contrário, segundo 
sua mais íntima essência oculta – primeiramente trazida à luz por 
intermédio da filosofia – nada mais do que a manifestação do 
estranhamento da essência humana efetiva, da consciência-de-si. A ciência 
que conceitua isso se chama, por conseguinte, Fenomenologia. Toda 
reapropriação da essência objetiva estranhada aparece, então, como uma 
incorporação na consciência-de-si; o homem apoderado de sua essência é 
apenas a consciência-de-si apoderada da essência objetiva. O retorno do 

objeto ao si é, portanto, a reapropriação do objeto (MARX, 2004, p. 125). 

 
 
 Marx demonstra quais são os passos de Hegel para reafirmar a subsunção do 

objeto pela consciência: o objeto apresenta-se à consciência como evanescente, 

que tende a desaparecer; a exteriorização [alienação] da consciência-de-si é que 

põe a coisidade (Dingheit); a exteriorização [alienação] não tem só um sentido 

                                                             
6
 Jesus Ranieri, tradutor dos Manuscritos Econômico-filosóficos, traduz entäusserung às vezes como 

“exteriorização” outras como “alienação”. De acordo com Costa (1999), entäusserung, em Marx, 

possui o sentido de alienação, cisão, separação do homem de seu produto, de seus meios de 
produção, ato único e exclusivo de um determinado período histórico, a modernidade capitalista. 
Portanto, não possui o sentido de exteriorização (ausserung), como faz crer a tradução. Já para 
Hegel a alienação representa a separação da consciência de si mesma ao pôr um ser outro, alienado 
de si. Em Marx, pode-se ver que a exteriorização do homem, ato de pôr em si mesmo, não 
necessariamente o aliena, mas, ao contrário, pode afirmar sua essência, suas “forças essenciais 
humanas”. Portanto, quando o tradutor usar “exteriorização” preferimos deixar entre colchetes a 
palavra alienação, porque caracteriza melhor o sentido que Marx atribui a Hegel. 
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negativo, mas também positivo. “Ela não tem apenas para-nós ou em si, mas 

também para ela própria” (MARX, 2004, p. 125). Para a consciência, a negatividade 

do objeto, ou sua suprassunção, tem sentido positivo, pois ela sabe dessa nulidade 

à medida que se externaliza a si mesma. Nessa ação, ela se põe como objeto, isso 

por causa de sua inseparabilidade do ser-para-si (identidade sujeito e objeto). No 

momento de superação do objeto, a consciência se apropria dele, seu ser outro, e 

retorna a si mesma. A consciência e seus momentos são, em verdade, atitude da 

consciência em atividade, em processo. A consciência relaciona-se com o objeto 

conforme a totalidade de suas determinações, “faz do objeto em si a essência 

espiritual” (MARX, 2004, p. 126). 

A autoconsciência precisa se confirmar em seu ser outro, posto por ela, 

mediante um ato de autoalienação. Sabe-se, também, que esse algo objetual é nada 

em si mesmo. Assim, a consciência se nega, mas também se confirma pelo ato de 

pôr, pois é necessário se alienar para tomar consciência de si mesma de forma 

absoluta. O desaparecer do objeto é, em verdade, o retorno da consciência a ela 

mesma, à consciência-de-si. 

Marx (2004, p.126-127), ao contrário, anuncia um “naturalismo realizado”, ou 

um humanismo, porque para ele a objetividade é condição da existência humana. 

Essa objetividade é a natureza exterior em si mesma, mas também a natureza 

humana exteriorizada por meio de sua atividade transformadora. Não se trata de um 

materialismo naturalista e empírico que se contenta com a aparência, em que os 

homens são basicamente seres naturais. Muito menos de um idealismo abstrato que 

se restringe à essência, em que o objeto é pura nulidade. Trata-se de um 

materialismo que confirma a realidade como ponto de partida. Porém, não se 

restringe a ela. Reconhece nela o processo que a engendra, sua formação, sua 

atividade, que, no entanto, não é fruto da atividade da razão isolada, mas da 

atividade humana sensível condicionada historicamente. 

O homem é para Marx (2004, p. 127), assim, um ser áutico, um ser autêntico. 

Seus órgãos sensíveis são únicos, formam sua individualidade (ipseidade). Não é a 

consciência-de-si que possui olhos, ouvido, etc., mas o homem sensível e efetivo. A 

consciência é, antes de tudo, atributo da natureza humana. A formação de seu ser é 

atividade dele mesmo em relação com os outros e não atividade da consciência, 

pura e simplesmente. 
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Contrapondo-se a Hegel, Marx vê na natureza o processo de formação do 

próprio homem, aquilo que se apresenta diante dele não como uma nulidade a ser 

superada, mas como base da produção humana ou, ainda, como origem da 

humanidade. Dessa maneira, o homem é também um ser natural munido de forças 

vitais, um ser ativo, mas também um ser natural corpóreo, sensível, igual ao animal, 

cujo objeto de suas necessidades se encontra fora dele, “independente dele”; “Ser 

objetivo, natural, sensível e ao mesmo tempo ter fora de si objeto, natureza, sentido 

para um terceiro” (MARX, 2004, p. 127). A fome é para Marx uma carência, 

carecimento de algo fora si para saciá-lo, carência corpórea de um objeto existente. 

 
Um ser que não tenha sua natureza fora de si não é nenhum ser natural, 

não toma parte na essência da natureza. Um ser que não tenha nenhum 
objeto fora de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele 
mesmo objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser para seu objeto, 

isto é, não se comporta objetivamente, seu ser não é nenhum [ser] objetivo. 
Um ser não-objetivo é um não-ser (MARX, 2004, p. 127). 

  
 Um ser não objetivo é um ser não efetivo, não sensível, apenas pensado, 

fruto da abstração. “Ser (sein) sensível, isto é, ser efetivo, é ser objeto de sentido, 

ser objeto sensível, e, portanto, ter objetos sensíveis fora de si, ter objetos de sua 

sensibilidade. Ser sensível é ser padecente” (MARX, 2004, p. 128). Marx confirma 

que a objetividade, ter algo fora de si, fora da consciência, não é em si mesmo uma 

alienação dela, mas, pelo contrário, afirmação de sua existência, confirmação de sua 

atividade, de suas “forças essenciais”. Ademais, a objetividade é o ponto de partida 

da razão, e não o contrário. 

 Para Marx, o homem não é apenas um ser natural, mas, sobretudo, um ser 

humano que tem que se confirmar enquanto gênero7, enquanto ser social. “Mas o 

homem não é apenas um ser natural, mas ser natural humano, isto é, ser existente 

para si mesmo (für sich selbst seiendes Wesen), por isso, ser genérico, que, 

enquanto tal, tem de atuar e confirmar-se tanto em seu ser quanto em seu saber” 

(MARX, 2004, p. 128). 

 Marx reforça o caráter social do homem, como escrito no Complemento ao 

caderno II, Propriedade privada e comunismo. A própria naturalidade humana é 

                                                             
7
 Em carta endereçada a Feuerbach, de 1844, Marx ressalta que ser genérico nada mais é do que a 

sociedade, ação entre os homens, caráter social do gênero humano. 
“La unidad de los hombres consigo mismos, fundada sobre la diferencia real entre los hombres; el 
concepto género humano, traído desde el cielo de la abstraccíon a la tierra real, que otra cosa es sino 
el concepto de sociedad” (MARX, 1974, p.180). 
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cada vez mais suplantada pela história humana. A formação (bildung) dos sentidos 

humanos demonstra que o mais simples gesto natural, como comer, é desde 

sempre um ato social, mediado por relações sociais. A relação entre o homem e a 

natureza, o metabolismo, tem como pressuposto a mediação social, a relação entre 

os homens. O saber sobre a natureza envolve a mediação social e histórica do 

indivíduo. É nesse contexto que Marx afirma que o ato de gênese da humanidade é 

a história, posto que é ato, também, da consciência, mas ato incessante de 

superação da natureza na prática, transformação histórica do próprio homem e da 

natureza. 

 Em Hegel, como visto, a supressão do ser objetivo, estranhado, tem o 

significado de suprassunção do próprio objeto, pois é o caráter objetivo do objeto 

que provoca o estranhamento dele pela consciência. O objeto é um negativo que 

tem que ser superado, uma nulidade. Assim, a negatividade do objeto não tem um 

sentido apenas negativo, mas também positivo. Sua nulidade é a confirmação da 

não objetividade do objeto, ato do pensar puro, abstrato. A consciência sabe da 

nulidade do objeto, porque a nulidade é somente ato de alienação dela mesma. 

 O momento da negação da negação é o ato de recuperar dentro de si o 

movimento da alienação da coisidade. A consciência também se encontra junto a si 

mesma ao superar seu ser outro. A consciência “finge” ser o outro dela mesma, 

finge ser atividade sensível, vida. Marx, mais uma vez, marca sua diferença em 

relação a Hegel, “a consciência tem o seu impulso não necessariamente diante de 

uma objetividade estranhada, mas mediante a objetividade enquanto tal” (MARX, 

2004, p. 129). 

Fingir estar em seu ser outro é, para Marx, aos olhos de Feuerbach, o ato 

religioso, “depois do reconhecimento da religião como produto da autoexteriorização, 

encontra-se, não obstante, confirmado na religião como religião” (MARX, 2004, p. 

130). Depois de reconhecer a superação de sua alienação, de sua objetividade, o 

homem confirma na religião o verdadeiro modo de existência humana. É na vida 

alienada que o homem vive sua “verdadeira humanidade”. 

 Hegel compreende a religião como exteriorização da consciência-de-si, 

alienação da consciência confirmada nela e por ela mesma. Mas a consciência-de-si 

enquanto essência age não confirmando a religião, mas negando-a, superando-a 

objetivamente, para reencontrá-la no espírito absoluto. 
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 Para Hegel, o homem reafirma seu ser na consciência, no processo abstrato 

do saber a si mesmo. O objeto encontra-se no saber da consciência e não na 

verdade do objeto. É a coisa da lógica ao invés da lógica da coisa, como Marx 

afirma na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843. 

 O ato de suprassumir hegeliano está apenas no movimento do pensamento. 

O suprimir do pensamento, portanto, deixa o objeto efetivo inalterado, mesmo que a 

consciência acredite tê-la negado. Ato do pensamento, a exteriorização [alienação] 

do objeto é o momento do próprio pensamento, é a “auto-confirmação de si mesmo, 

da consciência-de-si, da abstração” (MARX, 2004, p. 131). A Aufheben 

(suprassumir) seria esse movimento que se encerra na volta à consciência depois 

da alienação de si no ato de pôr e de negar o posto. O objetivo desse movimento é 

promover a reapropriação do ser, ao suprimir o estranhamento em relação ao objeto 

posto. 

Marx retoma essa questão ao analisar as diferenças entre o ateísmo dos 

neohegelianos e o comunismo, com o qual começava a se identificar. O ateísmo 

seria a suprassunção de Deus, o vir a ser do humano, enquanto que o comunismo 

seria a supressão da propriedade privada na prática, o que Marx, nesse momento 

(1844), também denominou de “humanismo prático”. Marx reconhecia a importância 

da supressão da religião, mas a via como limitada. Era necessário fazer a crítica 

“descer do céu para terra”. Somente da supressão da religião e da propriedade 

privada, enquanto mediações alienantes, poderia surgir um humanismo positivo. O 

homem poderia partir de si mesmo, reencontrar a si mesmo na prática. Ateísmo e 

comunismo são para Marx o “vir a ser efetivo, a efetivação tomada efetivamente 

para o homem de sua essência ou sua essência enquanto uma essência efetiva” 

(MARX, 2004, p. 132). 

Marx cita Hegel para demonstrar que para ele é a ideia que intui a natureza e 

que a liberdade absoluta da ideia ao passar pela vida, como conhecimento finito, 

depara-se com a natureza como seu oposto, como sua particularidade. A 

exteriorização da natureza é o sair-se de si mesma da ideia, o particularizar-se, “a 

ideia imediata como seu reflexo, a natureza” (HEGEL apud MARX, 2004, p. 134)8.  

A ideia absoluta nada mais é que a abstração, o pensar abstrato, que 

renuncia a si mesmo e se põe em seu ser outro, um particular determinado finito. A 

                                                             
8
 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio. Vol. 1 – A 

ciência da lógica. Tradução de Paulo Meneses. São Paulo: Editora Loyola, [1830], 1995, p. 371. 
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universalidade abstrata deixa sair de si a natureza, que estava escondida nela 

mesma como pensamento. É a libertação da natureza de sua universalidade 

abstrata, ideia que se torna intuição representada, transição do pensar ao intuir. 

Para o pensamento, a natureza é uma nulidade a ser superada; para a intuição, a 

natureza é um ser outro9. 

Em Hegel, os pensamentos são “espíritos fixados fora da natureza e do 

homem” (MARX, 2004, p. 135). O espírito fixo foi primeiro posto como negação, 

alienação, e depois como negação da negação, como supressão da alienação do 

ato de pôr do pensamento. Mas enquanto ato de superação, a negação da negação 

é o “restabelecer do espírito fixo no seu estranhamento” (MARX, 2004, p. 135). Ao 

se exteriorizar, o espírito absoluto refere-se a si mesmo no processo de alienação ao 

reconhecer a si mesmo em seu ser outro, encontrando nesse ato a verdadeira 

existência da particularidade do espírito.  

Marx reconhece que Hegel tem o mérito, entre outros, de ter mostrado a 

origem dos conceitos impróprios de filósofos singulares e de tê-los apreendido 

sistematicamente, em conjunto, e de tê-los criticado a partir da abstração referente 

ao movimento do todo. Porém, ao tomar o homem como conceito, como abstração, 

também seu ato de pôr, sua exteriorização, não poderia ser extrusão da essência 

efetiva do homem, mas apenas abstração da abstração; abstração que se apreende 

em si mesma num “círculo vicioso”, criando para si um “tédio infinito” (MARX, 2004, 

p. 135). 

Em Hegel, a renúncia do pensar abstrato da lógica, do homem abstrato sem 

olhos, ouvidos e boca, aparece como uma tentativa de reconhecer na natureza uma 

essência ao transferi-la para a esfera da intuição. Marx, então, retoma o conceito de 

natureza em Hegel, tecendo algumas críticas ao mestre. 

“Mas também, a natureza, tomada abstratamente, para si, fixada na 

separação do homem, é nada para o homem” (MARX, 2004, p. 135). Essa frase 

gerou algumas controvérsias não só entre os filósofos 10, mas também entre os 

geógrafos11. Em alguns casos, acreditou-se ser uma posição do próprio Marx, mas 

                                                             
9
 Essa ideia hegeliana aparece na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, na passagem da Ciência da 

Lógica à Filosofia da Natureza. 
10

 Como se pode notar em: SCHMIDT, Alfred. El concepto de naturaleza en Marx. México: Siglo 

Veintiuno Editores, [1962]1976, p. 22-23. Ver a esse respeito Gontijo (2007). 
11

 Como expresso em: QUAINI, Massimo. Marxismo e geografia. Tradução de Liliana Lagana 
Fernandes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, [1974] 1979, p. 44-45. 
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no desenvolver do parágrafo percebe-se que se trata de uma posição hegeliana que 

Marx apresenta. Foi Hegel quem tomou a natureza fixada abstratamente, separada 

do homem, como um “nada” para ele. A natureza, afirma Marx, apenas como coisa 

pensada, separada do homem, é natureza abstrata, “coisa do pensamento”, ser 

outro alienado de si mesmo (MARX, 2004, p. 135). 

No entanto, o próprio Marx percebe que na Filosofia da Natureza hegeliana a 

natureza passa a ser intuída como coisa efetiva. O pensador abstrato, que na lógica 

acreditava criar a natureza a partir do nada, da abstração, do “trabalho do pensar 

que se tece sobre si próprio”, na Filosofia da Natureza parte da intuição, da 

coisidade efetiva. Porém, os seres naturais em Hegel nada mais são que 

“abstrações de determinações da natureza” (MARX, 2004, p. 135). A intuição 

hegeliana, que reconhece a natureza como ente objetivo, confirma, no entanto, as 

abstrações lógicas. Por isso, a alternativa de apreender a natureza pela intuição, e 

não pela lógica, também recai na abstração. A intuição é ato de confirmação da 

“abstração da intuição da natureza, o curso gerador de sua abstração, repetido por 

ele com consciência” (MARX, 2004, p. 136). 

A natureza, à medida que se diferencia do “oculto”, do “místico”, superada das 

determinações abstratas, apresenta-se como um nada. “Um nada confirmando-se 

enquanto nada, é sem-sentido (Sinnlos) ou tem apenas sentido de uma 

externalidade que tem de ser suprassumida” (MARX, 2004, p. 136). A natureza 

enquanto natureza – ou seja, a natureza efetiva, a natureza para si – é um nada 

para Hegel, algo a ser suprimido. 

 
A natureza mostrou-se como a ideia na forma de ser-outro. Visto que a ideia 
é assim o negativo dela mesma ou exterior a si, assim a natureza não é 

exterior apenas relativamente ante esta ideia (e ante a existência subjetiva 
da mesma, o espírito), mas a exterioridade constitui a determinação, na qual 

ela está como natureza (HEGEL apud MARX, 2004, p. 136)
12

. 

 
 Essa passagem não representa o ato de exteriorização como ato de se pôr do 

homem, mas apenas como um “equívoco, uma debilidade que não deve ser”. Em 

Hegel, a verdade encontra-se na ideia e não na natureza ou no objeto. “A natureza é 

apenas a forma de seu ser-outro” (MARX, 2004, p. 136). Como o verdadeiro é a 

ideia, a essência, a natureza é apenas algo externo, alienado. Se Hegel reconhece 

que a sensibilidade é o que faz da natureza ela mesma, em oposição ao próprio 
                                                             
12

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio. Vol. 2 – 
Filosofia da natureza. Tradução de José Machado. São Paulo: Editora Loyola, [1830], 1997, p. 26. 
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pensar, de outro lado, leva com afinco a oposição, a “externalização” da natureza, 

que a toma como um ser deficiente, à medida  que a abstração a supera no espírito 

absoluto. A natureza é um ser em si mesmo deficiente, em que algo lhe falta. A 

essência não se encontra nela, mas na ideia, na abstração, no conceito. Ela já é 

posta pela consciência como um ser que, necessariamente, precisa ser 

suprassumido. 

 
 
Natureza e sociabilidade na crítica a Hegel 
 

O trabalho nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível 
(Sinnlich). Ela é a matéria na qual seu trabalho se efetiva. Na qual [o 

trabalho] é ativo, [e] a partir da qual e por meio da qual [o trabalho] produz 
(MARX, 2004, p. 81). 

 
  A natureza oferece tanto os meios de vida, os objetos que o trabalhador utiliza 

para produzir, quanto os meios de vida mais “restritos”, referentes à sua 

subsistência. Porém, no mundo moderno, quanto mais o trabalhador se apropria da 

natureza por meio do trabalho mais ele se vê privado de seus meios de vida. Isso 

ocorre porque o resultado de seu trabalho objetivado num produto não lhe pertence, 

além do que o mundo sensível cessa de ser, cada vez mais, um meio de 

subsistência imediato para o trabalhador. Ele se torna servo de seu objeto e recebe 

pelos seus meios de produção e de subsistência (tornados capital) depois de eles 

terem sido apropriados pelo capitalista. Por isso, o trabalhador é alienado em seu 

trabalho. Seu produto não lhe pertence. Ele não afirma seu ser em sua objetivação, 

mas, ao contrário, nega-se ao produzi-lo, sentindo-se infeliz, frustrado por não 

desenvolver suas potencialidades. É por isso que o trabalhador só se sente livre fora 

do trabalho e fora de si no trabalho, “Trabalho este, dito livre”, mas obrigatório para a 

sobrevivência do trabalhador, “Trabalho de sacrifício e de mortificação”. O homem, 

então, só se sente “livre” em suas funções mais biológicas, como beber, comer, 

dormir, procriar, etc., “em funções humanas só [se sente] como animal” (MARX, 

2004, p. 83). 

 Marx adverte, no entanto, que, mesmo executando suas funções mais vitais, 

os homens estão exercendo suas funções humanas, mediadas socialmente. 

Somente na abstração, que os separa da esfera da vida, é que estas funções são 

animais. 
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 O homem, tal qual o animal, vive da natureza inorgânica, mas quanto mais ele 

se torna universal, ser genérico, mais amplia seu domínio sobre a natureza 

inorgânica. A sociabilidade humana, à medida que se complexifica, mais se distancia 

dos limites naturais e mais desenvolve técnicas de apropriação da natureza. Porém, 

levadas ao extremo, a dominação e a apropriação causam sérios danos à 

humanidade. 

 As formas de vida, as plantas, os animais, também o ar, a luz, etc., além de 

serem categorias teóricas, parte da consciência, são objetos das ciências naturais 

ou, até mesmo, das artes. Formam “uma parte da vida humana e da atividade 

humana” (MARX, 2004, p. 84). Biologicamente, o homem vive dos objetos da 

natureza sejam eles encontrados nela mesma, como frutas, verduras e cereais, 

sejam eles frutos da transformação humana, nas formas de vestuário, nutrição, 

locomoção etc. 

 A sociabilidade humana, sua universalidade, surge quando o homem faz da 

natureza seu corpo inorgânico, ou seja, ela é tanto o seu meio de vida imediato 

quanto o objeto de suas necessidades, de suas carências, meio para sua atividade. 

Marx adverte que a natureza, em si mesma, enquanto ente específico, não é corpo 

humano, não se confunde com ele, é seu “corpo inorgânico” (Unorganischenkörper), 

com o qual exerce um relacionamento contínuo e vital. Ao avesso do raciocínio 

hegeliano, Marx considera que o fato de o homem estar em constante conexão física 

e mental com a natureza significa que a natureza está conectada consigo mesma, à 

medida que o ser humano é “fruto” da natureza (MARX, 2004, p. 84). 

Essa concepção não advém de Schelling, como pode aparentar, mas de uma 

posição contrária a Hegel, na qual a natureza é uma extrusão da ideia. Marx inverte 

essa “lógica”: é o homem quem surge da natureza, emerge enquanto ser social, ser 

genérico, cada vez mais se distanciado da sua origem ao se apropriar da natureza 

por meio de suas atividades prática e mental, mas que, no entanto, não anula sua 

história, sua gênese. Para Marx, não é a consciência que põe o ser outro, mas é a 

partir da natureza que nasce o homem real, que já no momento do ato de seu 

nascimento se distancia dela ao fazê-la seu corpo inorgânico. 

 A metáfora do corpo inorgânico representa a natureza que satisfaz, 

consciente e praticamente, às necessidades e carências humanas, mas esta 

satisfação decorre de uma atividade humana genérica, social, visando à 
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universalidade humana enquanto gênero. Portanto, mesmo a satisfação não é 

imediatamente natural, mas satisfação determinada socialmente, demanda de uma 

sociedade na qual o indivíduo emerge enquanto relação entre indivíduos, enquanto 

carência de objetos fora de si. 

Marx refere-se, então, à moderna sociedade de trocas de mercadorias, 

retomando a noção de estranhamento. Nessa sociedade específica, o trabalho 

estranhado “estranha o homem da natureza” (MARX, 2004, p. 84). Ao separar o 

homem de seu produto, de si mesmo e de sua atividade vital, estranha-o de seu 

gênero, faz de sua vida genérica apenas um meio de seu individualismo. Dessa 

maneira, o trabalho estranhado aliena o homem da natureza ao torná-la apenas um 

objeto de dominação e, ao mesmo tempo, apagando a sua história, o seu processo 

evolutivo. 

A atividade vital, a vida produtiva, aparece ao homem como meio de 

satisfação de suas carências, como necessidade, aí incluída a de manter sua vida 

física. No entanto, a vida produtiva humana é vida genérica, vida em sociedade, é 

“atividade livre consciente”. A universalidade humana depende também de sua 

relação com seu corpo inorgânico. Sua universalidade demanda na prática que o 

homem se aproprie da natureza como seu corpo inorgânico, como meio tanto de 

sobrevivência quanto de instrumento de suas “forças essenciais”. 

 
O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se distingue 
dela. É ela. O homem faz de sua atividade vital mesma um objeto da sua 
consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma 
determinidade (Bestimmtheit) com a qual ele coincide imediatamente. A 
atividade vital consciente distingue homem imediatamente da atividade vital 
animal. Justamente, [e] só por isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente 
é um ser consciente, isto é, a sua própria vida lhe é objeto, precisamente 
porque é um ser genérico. Eis porque a sua atividade é atividade livre 
(MARX, 2004, p. 84). 

 

 Essa passagem não apenas expressa uma unidade entre a natureza e o 

homem, como demarca suas diferenças. O animal é uno com a sua atividade, não 

se distingue dela. Já o homem não se confunde imediatamente com sua atividade; 

ela é livre e consciente. Sua atividade vital é objeto de sua vontade e de sua 

consciência. O homem em sua atividade não se reproduz como um ser natural, mas 

como ser genérico. Sua legalidade possui outro estatuto. Segundo Costa (1999, p. 

55), Marx destaca dois fatores que levam ao distanciamento humano da natureza: 

sua generidade, ou universalidade, e sua atividade consciente. Ambas se conectam, 
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condicionam-se. Nessa transitividade, transporta-se o humano para outra forma de 

vida, a social. A vida humana é para o próprio homem objeto de sua consciência e 

de sua prática. 

 A visão de um naturalismo nos Manuscritos de 44 cai por terra. Não só a 

relação com a natureza tem como pressuposto um ser genérico, social e consciente, 

como o próprio homem, que, desde seus primeiros passos, já se distingue de sua 

imediata atividade vital, a natureza. 

 
O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza 
inorgânica é a prova do homem enquanto um ser genérico consciente, isto 
é, um ser que se relaciona com o gênero enquanto sua própria essência ou 
[se relaciona] consigo enquanto ser genérico (MARX, 2004, p. 85). 

 
 Marx adverte, no entanto, que também o animal produz, “constrói para si um 

ninho, habitações como a abelha, castor, formiga etc.” (MARX, 2004, p. 85). Mas 

produz apenas o necessário para ele ou sua família, “produz unilateralmente”, ou 

apenas conforme a carência física imediata. Já o humano produz universalmente, 

livre da carência física, produz mediante uma liberdade em relação à natureza. O 

homem pode produzir a própria natureza, modificá-la, apropriá-la. Ao fazer isso, faz 

dela seu corpo inorgânico. Enquanto o produto do animal retorna ao seu corpo 

físico, o do homem manifesta-se livre dele. Mas no mundo moderno do trabalho 

alienado a relação se inverte: o homem faz de sua atividade vital apenas um meio 

para sua existência e não uma forma de alçar à sua universalidade. 

Toda relação natural do homem com a natureza, portanto, é mediada pela 

relação do homem com outro homem. Marx se pergunta: até que ponto a essência 

humana se tornou natureza ou até que ponto a natureza se tornou essência 

humana? É a partir dessa relação recíproca que se pode entender a formação do 

homem enquanto ser genérico. Para Marx, o componente natural tornou-se humano. 

A carência natural tornou-se carência humana, necessidade humana de algo fora de 

si. 

Portanto, o caráter social é o caráter universal de todo o movimento; assim 
como a sociedade mesma produz o homem enquanto homem, assim ela é 
produzida por meio dele. A atividade (Tätigkeit) e a fruição, assim como seu 
conteúdo, são também os modos de existência segundo a atividade social e 
a fruição social. A essência humana da natureza está em primeiro lugar, 
para o homem social; pois é primeiro aqui que ela existe para ele na 
condição de elo com o homem, na condição de existência sua para o outro 
e do outro para ele; é primeiro aqui que ela existe como fundamento da sua 
própria existência humana, assim como também na condição de elemento 

vital da efetividade humana (MARX, 2004, p. 106-107). 
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 Marx identifica que a relação entre o homem e a natureza encontra-se 

apoiada na relação entre homens, no ser social. Isso porque a existência individual é 

existência coletiva relacional. O caráter formador do ser humano enquanto indivíduo 

está fundado na relação entre homens. Sua relação com a natureza está, portanto, 

mediada pela sociedade em que se encontra. A apropriação da natureza é atividade 

social genérica, transformação tanto do humano quanto da natureza. Ao se tornar 

ser genérico, o homem transforma a natureza, e ela passa a ser natureza 

humanizada, assim como suas carências passam a ser carências humanas. 

 O caráter social do ser humano faz dele um ser que se distingue da natureza 

e modifica seus atributos naturais, tornando-os atributos sociais. Para Marx, não 

apenas o material da existência humana é dado como produto social, mas também a 

natureza vem a ser produto transformado pelas mãos humanas. Ressalva-se que a 

natureza mediada socialmente não é condição de sua própria existência. A natureza 

em si mesma, independente de qualquer consciência ou ato sobre ela, existe para si 

mesma. A consciência, aliás, é a consciência de alguém, do ser social concreto. A 

consciência é atributo do ser social e a atividade da consciência é atividade teórica 

do ser social (MARX, 2004, p. 107). 

 A sociedade não é uma abstração frente ao indivíduo: “o indivíduo é o ser 

social” (MARX, 2004, p. 107). Sua exteriorização, sua manifestação, é a confirmação 

de sua vida social. O homem, por mais que seja um indivíduo particular, é também 

uma universalidade, um ser genérico, confirmado pela sua consciência e pelos seus 

outros sentidos. O homem é ser pensante. Ser e pensamento, porém, não são 

idênticos; são partes de um mesmo processo, de um mesmo todo em movimento, 

uma “unidade mútua” (MARX, 2004, p. 108). 

 Os elementos naturais, os objetos externos, convertem-se em consciência 

teórica, objetos das ciências e das artes. Tanto na prática quanto na teoria a 

natureza é apreendida socialmente (COSTA, 1999, p. 59). 

  O homem apropria-se de sua obra não de forma individual ou natural, mas 

omnilateralmente, como homem total. Sua efetividade e suas relações com o mundo 

são mediadas pelos seus sentidos (ouvir, cheirar, sentir, comer, pensar, intuir, etc.), 

sentidos sociais, frutos de órgãos sociais. O comportamento dos sentidos humanos 
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para com os objetos é a confirmação de sua humanidade, apropriação social da 

objetividade posta. Sua relação com o objeto é manifestação de sua vida. 

 

 

 

A formação social dos sentidos e a natureza em-si-mesma 

 

Porém, para Marx de 44, os sentidos humanos encontram-se castrados na 

sociedade capitalista, somente pela supressão da propriedade privada que o homem 

emancipa-se de sua alienação, recupera seus sentidos, sua atividade e sua 

consciência. É emancipação, adverte Marx, pelo fato de seus sentidos se tornarem 

sociais. “O olho se tornou olho humano, da mesma forma como o seu objeto se 

tornou objeto social, humano, proveniente do homem para o homem” (MARX, 2004, 

p. 109), objeto humano tornado universal, objeto social apropriado pelo homem. Só 

há relação com o objeto à medida que a coisa se relaciona “humanamente” com o 

homem, quando o objeto se torna objeto da necessidade humana, objeto apropriado 

como algo fora de si, mas que é transformado por ele em objeto social; objeto que 

se converte em meio de vida, objeto não do gozo imediato, como a apreciação da 

natureza por Schelling, mas objeto da apreciação humana, objeto não apenas da 

carência individual, mas objeto para o gênero humano. “Os sentidos e o espírito do 

outro homem o tornam a minha própria apropriação” (MARX, 2004, p. 109). 

Os sentidos imediatos, então, são frutos dos “órgãos sociais”, da atividade 

humana em sociedade, atividade social de exteriorização da própria vida. “Assim, a 

apropriação humana é universal porque a apropriação de todos os homens se 

converte em apropriação de cada homem e, vice-versa, o objeto de cada 

apropriação particular é ao mesmo tempo, a apropriação universal” (COSTA, 1999, 

p. 62). 

Objetivar-se em um ser outro não significa necessariamente um alienar-se da 

consciência, perda de si mesma, mas, pelo contrário, confirma e realiza a existência 

humana. Objetivar-se é, portanto, obra e condição da existência humana, na qual o 

objeto é a confirmação de sua vida ou, no mundo moderno, de sua negação. A 

atividade prática é ato de produção do e no mundo. A atividade da consciência é 

mediação e apropriação teórica do mundo manifestada nas relações práticas e 
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sociais. Ser e consciência se relacionam mutuamente, sendo que o primeiro é 

condição de existência do segundo. Porém, o tornar-se consciente é o momento 

fundamental do estar aí no mundo, momento de reconhecimento de si do sujeito real 

enquanto ser social e da natureza fora de si enquanto seu corpo inorgânico. No 

entanto, é somente na existência concreta do humano que a consciência é ativada. 

Consciência é atributo do ser social, parte fundamental de seus sentidos, de suas 

forças essenciais humanas; jamais sua progenitora. 

Para Marx (2004, p. 108), o ser social se manifesta por meio de seus 

sentidos. O objeto apresenta-se ao olho diferentemente do que para o ouvido. A 

particularidade de cada sentido é também sua “essência peculiar”, a forma complexa 

com que o humano percebe a própria vida ao produzir o mundo. Portanto, não é só 

a consciência que afirma o homem na objetividade, mas todos os sentidos 

particulares agindo concomitantemente. Cada forma de apropriação é forma 

particular, mas também é a confirmação da universalidade do gênero humano, 

confirmação do caráter social da objetivação do/no mundo. 

A natureza humana é produzida não numa relação a priori transcendental, 

mas na própria formação social dos sentidos, no relacionar-se com objetos e 

fenômenos naturais e sociais. O sentido musical do homem é saciado pela música, e 

esta já é apropriação, pelo homem, dos sons e ruídos. Um ouvido não musical não 

tem nenhum sentido musical, porque o objeto de carência só pode ser objeto de 

confirmação de suas forças essenciais. Somente para um ouvido musical a música 

faz sentido. Os sentidos se humanizam a partir do desenvolvimento histórico das 

forças essenciais humanas, de sua capacidade universalizante. Um ouvido não 

musical não é capaz de apreciar a mais bela música, tampouco diferenciá-la de sons 

e ruídos. Mas somente a partir do desenvolvimento da riqueza humana objetivada, 

da produção de si no mundo, de sua formação, é que os sentidos se tornam 

manifestação de sua essência, que o ouvido se forma enquanto um ouvido musical 

(MARX, 2004, p 110). “Para Marx, a objetividade é o solo, a base primordial, o 

momento preponderante para o surgimento e desenvolvimento da sensibilidade 

humana” (COSTA, 1999, p. 64). Os sentidos vêm a ser humanos, primeiramente, à 

medida que existem objetos fora de si. 

A diferença específica entre Marx e Hegel é mais uma vez demarcada. É a 

objetividade que atiça e aguça os sentidos humanos – em especial, sua consciência. 
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É na sua existência concreta, enquanto ser social efetivo, que seus sentidos se 

formam. 

Somente na prática podem ser resolvidas as questões originárias dos 

processos históricos. Portanto, não é tarefa do pensamento resolver as oposições 

reais, mas da prática humana. “Vê-se como a própria resolução das oposições 

teóricas só é possível de um modo prático, só pela energia prática do homem e, por 

isso, a sua solução de maneira alguma é apenas uma tarefa do conhecimento, mas 

uma efetiva tarefa vital que a filosofia não pode resolver, precisamente porque a 

tomou apenas como tarefa teórica” (MARX, 2004, p. 111). 

Para Marx, as ciências naturais avançaram como nunca a partir da 

industrialização. As ciências naturais se formaram como atividade subjetiva de 

exteriorização das forças produtivas humanas. Ao se distanciarem de um saber 

abstrato inócuo, as ciências naturais tornam-se base para uma ciência humana 

parametrizada pela prática humana, pelo mundo real. No entanto, ao mesmo tempo 

em que se criaram as bases para a emancipação humana, a vida se torna cada vez 

mais estranhada, desumanizada. 

A sensibilidade é a base de toda ciência. Somente quando se parte do mundo 

objetivo é ciência efetiva (MARX, 2004, p. 112). A história mesma é história humana, 

mas também é história natural, devir natural e formação social. A história é a ciência 

capaz de relacionar subjetividade e objetividade, teoria e prática, natureza e 

sociedade. O homem é objeto tanto da história natural quanto da história humana, 

assim como a natureza é objeto para ambas as ciências históricas. 

Marx (2004, p. 113) refuta a teoria criacionista e a própria divindade enquanto 

tal. Para contrapor tal teoria, lança mão da geognose, a geologia, como ciência que 

expõe a formação da terra por ela mesma, como processo de autoengendramento, 

de geração espontânea, sem procurar seu fundamento num ser metafísico universal. 

Marx aproxima-se da teoria de autoformação da natureza, da natureza producente 

de Schelling, mas sem atribuir-lhe qualquer fundamento num espírito absoluto, sem 

empregar qualquer subjetividade, sem mencionar qualquer teleologia natural, muito 

menos qualquer teologia. Marx afirma que a natureza age em si mesma, 

independente de qualquer outra força, a não ser a força humana, o que, mesmo 

assim, não tira dela o seu sentido próprio. 
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Assim como a natureza existe por ela mesma, o ser humano é responsável 

por seus atos. É na cópula de dois seres humanos, ato genérico responsável pela 

produção de outro ser, que os humanos devem sua existência ao outro de si 

enquanto gênero humano. A pergunta sobre quem gerou a natureza e o ser humano 

é, para Marx, uma falsa pergunta. Para formulá-la, abstrai-se de ambos os seres, 

tanto o homem quanto a natureza, para partir de um não ser, um “não sendo”. A 

abstração do ser humano e da natureza não faz sentido para o filósofo alemão, 

porque o que interessa para a formação das ciências humanas e naturais é a 

relação entre os seres, entre seres e objetos, e vice-versa. Para Marx, tanto o 

homem quanto a natureza têm suas origens, suas razões de ser, neles mesmos, e 

não num não-ser, numa abstração sem lastro na efetividade. 

 
Na medida em que a essencialidade (Wesenhaftigkeit) do ser humano e da 

natureza se tornou prática, sensivelmente intuível; na medida em que o 
homem [se tornou prática, sensivelmente intuível] para o homem enquanto 
existência da natureza e a natureza para o homem enquanto existência do 
homem, a pergunta por um ser estranho, por um ser acima da natureza e do 

homem – uma pergunta que contém a confissão da inessencialidade da 
natureza e do homem – tornou-se praticamente impossível (MARX, 2004, p. 
114). 

 
 

Para Marx, o natural aparece como condição de possibilidade para a 

existência do homem. Isso quer dizer que a natureza oferece possibilidades ao 

homem, que produz determinadas formas de interagir com ela a partir de condições 

históricas e sociais postas. Pode parecer que a natureza é determinada somente 

pelo homem, pelas suas necessidades e carências, mas essa afirmação está longe 

de querer significar que a objetividade da natureza será suprimida pela 

transformação da sociedade. A natureza se mantém enquanto ela mesma. Não 

perde a base de suas relações fenomênicas, não deixa de ser para-si, 

diferenciando-se do em-si kantiano, embora cada vez mais transformada e dotada 

de relações sociais (GONTIJO, 2007). 

 

É verdade que o máximo que Marx fala da natureza por-si é a respeito de 
seus caracteres no grau maior de generalidade: objetividade relação, 
padecimento, interdependência, etc. Além, disso, na Ideologia Alemã, ele 
falará de uma natureza encontrada pronta, como um ponto de partida para a 
atividade, mas adverte que não irá examinar a história natural, as condições 
geológicas, orográficas, climáticas, etc. Portanto, é certo que Marx não 
elabora uma ontologia que examine as categorias naturais, nem mesmo em 
seus metabolismos com os homens, mas, por outro lado, afirma, de forma 
taxativa, o caráter independente da natureza em relação à subjetividade. Os 
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lineamentos ontológicos que delineia a respeito lhe bastam para a crítica à 
especulação hegeliana, na medida em que mostram o caráter objetivo da 
realidade. Assim como o homem, a natureza é também sensibilidade – 
objeto efetivo dos sentidos – e essa efetividade confirma a substancialidade 
de ambas as coisas, objetos e sujeitos, natureza e homem (GONTIJO, 
2007, p. 98). 

 
 

Contudo, segundo Gontijo (2007), a objetividade da natureza e sua 

anterioridade em relação à sociedade permanecem ainda um tabu para a 

compreensão das ciências sociais com base no marxismo. A maioria dos discursos 

se apoia na concepção de uma natureza modificada, socializada, mediada pelo 

humano, cuja anterioridade só faz sentido no interior da relação social. 

 

Referências Bibliográficas 

COSTA. Mônica Hallak Martins da. As categorias lebensäusserung, entäusserung, 

entfremdung e veräusserung nos manuscritos econômico-filosóficos de Karl 

Marx de 1844.1999. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas – UFMG, Belo Horizonte, 1999.  

GONTIJO, Erik Haagensen. Natureza, sociedade e atividade sensível na 

formação do pensamento marxiano. 2007. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas – UFMG, Belo Horizonte, 2007. 

MARX, Karl. Cuadernos de Paris: notas de lectura de 1844. Tradução de Bolívar 

Echeverría. México: Editora Era, [1844], 1974. 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São 

Paulo: Editorial Boitempo, [1844], 2004. 

MARX, Karl. Ad Feuerbach. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 

Tradução de Rubens Enderle e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, [1845], 2007, 

p.533-535. 

 


