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Seminário sobre  
 

História em A Ideologia Alemã 
 
Dia 12/05/2010 – Curso Marx livro a livro – FFLCH – Eleutério F. S Prado 
 
Introdução 
 
Como se sabe, A ideologia alemã contém uma extensa crítica a diversos 

pensadores que procuravam fazer oposição à filosofia de Hegel – Feuerbach, Bruno 
Bauer e Max Stiner –, assim como aos patronos do socialismo alemão. Ela começa 
assim: 

 
“A crítica alemã nunca ultrapassou, mesmo nos seus últimos esforços, o terreno 
da filosofia. Longe de examinar as suas bases filosóficas gerais, antes aceita 
implicitamente como base um sistema filosófico determinado, o sistema 
hegeliano, e é dele que retira todas as suas conclusões. Tanto as resposta que nos 
fornece, como até os problemas que levanta contêm uma mistificação. Por 
dependerem de Hegel, nenhum destes modernos críticos tentou sequer fazer uma 
crítica de conjunto ao sistema de Hegel” (Marx e Engels, 1980, p. 15).  
 
 Ora, isto justifica o tratamento que vai ser dado, nesse seminário, a essa obra, 

que é uma das mais conhecidas desses dois autores. Assumindo que o alvo principal das 
críticas aí oferecidas seja o próprio sistema de Hegel, procura-se confrontar a filosofia 
da história deste último autor com a apresentação da história que está aí posta como 
alternativa. Para tanto, faz-se inicialmente um resumo da compreensão da história que 
se acha na Filosofia da História de Hegel. Em seqüência, busca-se mostrar alguns 
traços das teses opositivas de Marx e Engels, as quais se encontram dispersas nas 
páginas de A ideologia alemã. Finalmente, justifica-se o tom crítico adotado nessa 
última exposição, relembrando certos elementos da compreensão da história do Marx de 
O Capital, os quais são encontrados em O método da economia política (texto contido, 
como se sabe, nos Grundrisse). 

Defende-se a tese de que esse segundo Marx aqui considerado “é” (com aspas) 
hegeliano, enquanto que o primeiro é (sem aspas) anti-hegeliano. Como o primeiro, 
junto com Engels, contestou Hegel com uma mão muito pesada – ainda que 
enormemente produtiva –, a dialética lhe escapou entre os dedos.  

 
História e Espírito  
 
Hegel, em sua Filosofia da História, pretendeu apresentar em largos traços o 

conteúdo da história universal, pondo no papel uma concepção que não deixa de ser 
extraordinária, mesmo depois das críticas que possa merecer. E que continua, ainda 
hoje, sendo objeto de controvérsia: teria a história um conteúdo universal que pudesse 
ser apresentado filosoficamente? Note-se que as enormes diferenciações do modo de 
vida dos povos, suas formas de sociabilidade, seus modos de produção, suas culturas, 
etc. parecem permitir pensar numa coleção de histórias, numa pluralidade possível de 
relatos, as quais em suas singularidades irredutíveis permaneceriam incomensuráveis 
entre si. Porém, para ele, esta seria uma aparência que teria a sua justificativa na própria 
essência do homem como ser que se produz a si mesmo, historicamente. Segundo ele, 
entretanto, indo além dessa segmentação, é possível integrar as distintas formas da 



 2 

existência humana numa compreensão unificadora da história, a qual distingue 
momentos, etapas e rupturas num processo de desenvolvimento com sentido 
inequívoco.  

Nem sempre, porém, a história foi encarada desse modo. Na ótica desse autor, a 
história original dos povos conscientes de sua própria existência e vontade frente à 
natureza, mas inconscientes desse processo criador que vem a ser o auto-
desenvolvimento do espírito, preocupava-se tão somente com os relatos dos 
acontecimentos. Os historiadores que legaram à posteridade essa espécie de história 
descreviam principalmente as “situações que tinham diante de si e de cujo espírito 
faziam parte” (Hegel, 2008, p. 11). A história original distinguia-se, pois, dos mitos que 
ofereciam uma compreensão antropomórfica da natureza e uma compreensão naturalista 
do homem, confundindo ambas. Por outro lado, ela se satisfazia em registrar o mero 
desenrolar dos acontecimentos tal como eles se apresentavam, singularmente, para os 
agentes envolvidos. Essa espécie de história não nascia da reflexão, mas da 
espontaneidade; eis que nela “são as pessoas e os povos que se manifestam” (Hegel, 
2008, p. 12).    

Hegel considerou um grande avanço na compreensão da história quando esta 
passou a ser encarada de um ponto de vista reflexivo, ou seja, quando as narrativas 
perderam o caráter descritivo, local e datado e se começou a apreendê-la como um todo, 
de uma perspectiva geral. A história representada, então, deixou de se confinar aos 
limites do tempo e dos acontecimentos aí ocorrentes, tendendo a transcender a mera 
atualidade. Nesse caso, as narrativas passaram a seguir um fio de desenvolvimento que 
permitia organizar o material empírico para lhe dar um sentido. Em sua linguagem, 
afirmou então que os historiadores, daí em diante, tornaram-se capazes de assinalar a 
diferença entre o espírito do tempo e o conteúdo factual da história. Assim, o próprio 
espetáculo dos acontecimentos perdeu importância diante das abstrações construídas 
pelos historiadores. Desse modo, configurou-se num certo momento como história 
nacional da Alemanha, da França, etc., mas deu um salto quando se transformou em  
história universal e se tornou cosmopolita. O grau mais avançado da história reflexiva 
ocorreu quando esta adotou um ponto de vista abstrato e geral e quando se configurou, 
por exemplo, como história da arte, da religião, etc.  

Ao examinar esse último estágio de desenvolvimento, Hegel notou que um 
dilema atravessava a historiografia do seu tempo. A história se tornara reflexiva, mas 
ela podia ainda se demorar na ordenação exterior dos fatos em permanente renovação 
ou podia ir mais fundo, tentando descobrir o que se escondia além do que mostravam 
para os homens, de um modo imediato. A adoção de um ponto de vista geral podia se 
cingir a abraçar os vínculos externos entre os eventos, ficando na superficialidade dos 
fatos, ou podia apreender os nexos internos que os estruturavam e lhes davam sentido. 
No primeiro caso, a história universal se afigurava como uma coleção de peculiaridades 
que são organizadas pelo intelecto do historiador, enquanto que, no segundo, ela tinha 
um sentido inerente. Nesse último caso – aponta –, ela esteve sempre guiada 
endogenamente por um espírito, o qual se manifestava nas ocorrências e nas ações.  

 
“Mas quando a história refletida consegue alcançar pontos de vistas gerais, deve-
se observar que, se os mesmos são realmente autênticos, eles não constituem 
apenas o fio condutor externo, um ordenamento externo, mas a alma interior que 
dirige os acontecimentos e as ações. Como Mercúrio é o guia das almas, a idéia, 
na verdade, é que conduz os povos e o mundo, e é o espírito, sua vontade mais 
racional e mais necessária, que dirigiu e dirige os acontecimentos mundiais. 
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Nosso objetivo aqui é conhecê-lo nessa função, o que nos leva ao terceiro gênero 
de história” (Hegel, 2008, p. 16).  
 
Esse terceiro gênero é a história filosófica que, segundo ele, requer uma 

justificação. A simples proposição de que existe tal gênero parece contraditar o fato de 
que a história deve ter caráter objetivo. O pensamento nesse campo tem de se ater as 
ações, aos fatos e as mudanças, enfim, a tudo o que acontece na realidade, 
subordinando-se ao realmente existente, enquanto que o pensamento filosófico parece 
escapar dessa necessidade, pois ele tem de se engendrar a si mesmo, a priori, sem a 
devida consideração pelo que efetivamente acontece no curso do tempo. Ora, essa 
incongruência é aparente, mesmo se, enquanto aparência, está plenamente justificada. 
Há aqui uma contradição que, para Hegel, não pode ser simplesmente dispensada com o 
intuito de aliviar as dores do pensamento. Segundo ele, é preciso acolher tanto o 
desenrolar dos acontecimentos quanto os ensinamentos básicos da filosofia.  

Note-se, primeiro, que Hegel se esforça ao máximo para enfatizar que a boa 
história se alimenta sempre dos acontecimentos realmente existentes e que a má história 
confia demais na imaginação desgarrada dos historiadores de menor estatura. A história 
como um saber que se pauta pela seriedade, portanto, trata do que foi e, assim, do que 
para ela é. O pensamento nesse campo – reforça – deve “proceder de forma histórica, 
empírica”; deve evitar “as invenções a priori da história”. Porém, mesmo se assim tem 
de ser para que não possa navegar em ilusões, para que não venha, em conseqüência, 
soçobrar em estórias imaginárias que só podem contentar as crianças, também é verdade 
que nenhum historiador pode ficar passivo diante dos fatos. Ele tem necessariamente de 
empregar as categorias abstratas do pensamento, pois os fatos não se imprimem em sua 
mente como puras ocorrências, mas são sempre apreendidos com a sua mediação. Em 
conseqüência, diz ele, o historiador não pode renunciar a pensar racionalmente; ao 
contrário, deve ter consciência de que “em tudo o que deve ser científico, a razão não 
pode adormecer” (Hegel, 2008, p. 18).   

Logo, a filosofia tem uma tarefa e cumpri-la vem a ser o seu dever. A filosofia 
deve aportar à história não a sua matéria, mas as formas do pensamento racional e os 
princípios da racionalidade. Hegel, entretanto, como se sabe, não é um filósofo da razão 
subjetiva, da razão que põe ordem no mundo – num mundo que é, em si mesmo, 
supostamente, inerte e passivo. Como se sabe, Hegel concorda com Kant quando este 
pensa que a consciência põe as categorias no próprio ato do conhecimento e que o 
conhecimento nunca é, portanto, um reflexo passivo do que se passa no mundo. 
Discorda, entretanto, de sua tese central que fixa a consciência como exterioridade em 
relação ao mundo, atribuindo um caráter meramente ordenador à capacidade reflexiva. 
Pois, nesse caso, o pensamento seria totalmente incapaz de apreender a coisa em si 
mesma, o que, aliás, propôs Kant. Para ele, distintamente, as categorias permitem acesso 
ao mundo tal como ele vem a ser em si e por si mesmo, de tal modo que a consciência 
alcança não apenas os fenômenos, mas as totalidades formadas pelos fenômenos e por 
suas essências. Para ele, pensador da razão absoluta, em conseqüência, a filosofia deve 
contemplar a história como o seu lugar de existência, como a sua própria casa, 
afirmando corajosamente “a simples idéia de que a razão governa o mundo, e que, 
portanto, a história universal é também um processo racional”1 (Hegel, 2008, p. 17).   

                                                
1  Segue-se a essa frase uma explicação mais precisa: “Essa convicção, essa idéia, é uma ‘pressuposição’ 
em relação à história como tal; na filosofia, isso não é um pressuposto. Mediante o conhecimento 
especulativo, comprova-se que a razão (...) a substância como força infinita, é em si mesma a matéria 
infinita  de toda forma de vida natural e espiritual, e também forma infinita da realização de seu próprio 
conteúdo” (Hegel, 2008, p. 17).  
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E aqui surge uma diferença ainda mais crucial entre Kant e Hegel. Para o 
primeiro filósofo, as categorias por meio das quais o homem, como ser racional, 
apreende o mundo formam um conjunto fixo que está dado para sempre. Se há certas 
diferenças, por exemplo, entre o modo com ele e Aristóteles conceberam e organizaram 
as categorias, na perspectiva da filosofia kantiana, isto não significa que elas próprias 
possam ser pensadas como diferenciações depuradas, enriquecidas, cristalizadas, etc. 
em épocas distintas. As categorias permaneceram o que sempre foram mesmo se dois 
milênios se passaram entre a época da Grécia antiga e a época moderna. A racionalidade 
kantiana, que inclui o sistema categorial e a lógica formal, apresenta-se como universal, 
perene e a-histórica, mesmo se não pode deixar de trabalhar na temporalidade da 
história.  

 Para Hegel, diferentemente, a rede categorial que intervém no conhecimento 
não permanece estática ao longo do tempo, mas se desenvolve conforme evolvem as 
formas da vida social e cultural. Há categorias que estão sempre presentes no 
pensamento, em todas as épocas: eis que não é possível pensar, por exemplo, sem a 
categoria de ser. Há, entretanto, categorias que aparecem somente nos estágios mais 
avançados da vida social, tais como, por exemplo, as de incerteza e probabilidade. 
Ademais, todas as categorias, mesmo sendo universais, são concebidas e compreendidas 
de diferentes modos nas diferentes épocas e civilizações. Elas estão submetidas a um 
processo de desenvolvimento de tal maneira que não podem ser encaradas como fixas e 
imutáveis ao longo da história. Ao contrário, as próprias categorias não só tem história, 
como estão na história, são produzidas na história. Finalmente, a própria rede 
conceitual, ou seja, o modo como se encontram articuladas entre si e, assim, formam 
uma totalidade de sentido, também se transforma historicamente. E, nessa condição de 
estrutura que permanece transitoriamente e que muda aos poucos, mas também por 
meio da negação determinada, conforme a fertilidade do tempo, a rede de categorias 
permanece como pressuposto de todo conhecimento.  

A filosofia de Hegel se baseia no pressuposto de que o espírito é um processo 
racional de desenvolvimento que acontece, sobretudo, “no teatro da história universal”. 
A natureza desse espírito se define pela oposição à natureza da matéria. Segundo ele, se 
a substância dessa última é a massa (o peso), a substância da primeira é a liberdade. Mas 
o que é a liberdade?  

Como considera que a matéria como existência ideal, pode afirmar então que ela 
está determinada externamente e que por isso não é livre. O espírito, ao contrário, é livre 
porque é auto-determinado. Em suas palavras: “a matéria tem a sua substância fora de 
si; o espírito é o ser por si mesmo”. O conceito de liberdade em Hegel é, pois, inerente 
ao próprio conceito de espírito: “o espírito (...) não possui unidade fora de si, ele a 
encontrou. Ele é si mesmo e por si mesmo” (Hegel, 2008, p. 24). Ademais, 
diferentemente do que existe fisicamente, o espírito pode deixar de ser bruto – aliás, 
essa é para Hegel a sua tendência inexorável –, tornando-se autoconsciente de si 
mesmo. A esse estado ele chega, gradativamente, por meio do homem. O espírito 
produz o que ele é em si, tornando-se para si. Ademais, “conforme essa determinação 
abstrata, pode-se dizer que a história universal é a representação do espírito no esforço 
de elaborar o conhecimento de que ele é em si mesmo” (Hegel, 2008, p. 24). Assim, 
sabendo agora, que a história universal é o progresso na consciência da liberdade, pode-
se descobrir que o critério que distingue as civilizações como mais ou menos 
desenvolvidas é o grau de compreensão que têm da liberdade.2  

                                                
2 Veja-se como o critério é empregado: “os orientais só sabiam que um único homem era livre, e no 
mundo grego e romano alguns eram livres, enquanto que nós sabemos que todos os homens em si – isto é, 
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Agora, é preciso discutir um pouco a questão da necessidade histórica no 
pensamento de Hegel. Depois de mencionar que “a história universal é a representação 
do espírito no esforço de elaborar o conhecimento de que ele é em si mesmo”, Hegel 
explica e reforça essa tese por meio de uma metáfora. Eis o que ele diz: assim “como a 
semente carrega em si toda a natureza da árvore, o sabor e a forma dos frutos, assim os 
primeiros traços do espírito já contém também, virtualmente, toda a história” (Hegel, 
2008, p. 24). Esta afirmação afigura-se surpreendente, pois, assim ele explicita um 
modo de compreender a história que não vem a ser um determinismo nem um finalismo, 
mas que tem o caráter de um “necessitarismo”. Não se trata de determinismo porque aí 
nem sempre o antecedente determina o conseqüente (o novo pode surgir); não se trata 
também de finalismo porque o futuro não está pré-determinado; eis que a finalidade 
requer a possibilidade, ainda que esta deva ser real. Há sim um fim, mas ele vem a ser a 
própria liberdade e esta vem a ser a negação das determinações fixas.  

Destarte, a liberdade é apenas a força interior que se realiza na temporalidade 
efetiva e concreta, que atua no âmago do “fenômeno que surge aos olhos, apresentando-
se, imediatamente, na história” (Hegel, 2008, p. 26). O espírito apontado por Hegel, 
para se produzir a si mesmo, requer um meio e este vem a ser a atividade dos sujeitos 
que labutam, sofrem, discutem, enfrentam riscos, assumem causas, etc. Os homens têm 
fins particulares, os quais aparecem como alvos em seu pensamento. Eles prefiguram 
realidades que podem existir, mas que ainda não existem. Para que venham a durar 
verdadeiramente é preciso que sejam acolhidas na vontade e que, pela atividade 
concreta do homem, tornem-se realidade plena. Como se conciliam, porém, a ação 
humana que não está dirigida para realizar qualquer grande obra e a própria realização 
da liberdade do espírito que é a obra suprema. Hegel aqui, num lance smithiano, 
concebe uma mão invisível; ela emerge, segundo ele, como resultado não intencional 
grandioso da ação humana intencional que visa o útil, o particular e o imediato.  

“O universal está nos fins particulares e realiza-se por intermédio deles” (Hegel, 
2008, p. 30). Como?   

 
“O interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do 
universal, pois é também da atividade particular e de sua negação que resulta o 
universal. É o particular que se desgasta em conflitos, sendo em parte destruído. 
Não é a idéia geral que se expõe ao perigo na oposição e na luta. Ela se mantém 
intocável e ilesa na retaguarda. A isso se deve chamar astúcia da razão: deixar 
que as paixões atuem por si mesmas, manifestando-se na realidade, 
experimentando perdas e sofrendo danos, pois esse é o fenômeno no qual uma 
parte se anula e a outra se afirma” (Hegel, 2008, p. 35).  
  
Não se trata, portanto, de um finalismo. O espírito, segundo Hegel, mostra-se no 

homem como uma capacidade de transformação, como um impulso irrefreável pela 
perfectibilidade. Porém, nem uma nem a outra dessas determinações se encontram pré-
definidas. Não há nem uma meta única colimada nem um metro bem estabelecido para 
medir o progresso rumo às novas primaveras, estações da liberdade. “O mais perfeito 
para o qual se encaminha [a civilização em processo de aperfeiçoamento] é 
completamente indeterminado” (Hegel, 2008, p. 53). Mas, apesar disso, trata-se de um 
necessitarismo porque a relação entre liberdade e necessidade é concebida como 
simplesmente convergente e essa convergência é estabelecida como um axioma por 
meio de um exacerbado otimismo da história – ou, mais precisamente, da razão que se 
                                                                                                                                          
o homem como homem – são livres” (Hegel, 2008, p. 25). Nessa afirmação, é importante notar de 
passagem que os homens, agora, segundo Hegel, são livres em si, mas não ainda para si mesmos.  



 6 

desenvolve na história. E isto se mostra claramente quando escreve: “a liberdade em si 
mesma, que encerra a infinita necessidade de se tornar consciente – pois ela é, segundo 
o seu conceito, o conhecimento de si –, é o fim a que ela tende e a única finalidade do 
espírito” (Hegel, 2008, p. 25).  

 



 7 

História e produção 
 
É evidente que Marx continua concebendo a história como história universal. 

Porém, não pensa poder apreendê-la como manifestação de um espírito que se encontra 
aí alienado, que se desenvolve no correr dos tempos e que tem a liberdade como o seu 
fim último, imprescritível. O espírito que habita o texto hegeliano está em si mesmo na 
natureza, devém por si mesmo na sociedade humana, mas que se torna para si somente 
no reino superior da filosofia. Para Marx, esse modo de compreender a história tem o 
mérito de apresentá-la como um processo contraditório de reprodução que avança de 
formas inferiores para superiores. Tem também, por outro lado, o defeito intrínseco de 
pensá-la dando prioridade ontológica a uma atividade intelectual mistificada, como se 
essa atividade engendrasse efetivamente toda a realidade natural e social. Para ele, esse 
modo de compreender a história é especulativo (termo este que adquire aqui um caráter 
depreciativo e que tem um papel chave na crítica de Hegel, pois este filósofo 
considerava a razão especulativa como a razão em sua máxima potência).  

Em A ideologia alemã é feita uma crítica da filosofia da história de Hegel e, em 
conseqüência, também do necessitarismo que concilia perfeitamente a liberdade com a 
necessidade e que aparece em seu encerramento. Aí Marx e Engels dizem que as 
premissas das quais partem não se configuram no mundo das idéias e das ideologias, 
mas se originam da compreensão da história como produto da atividade prática de 
indivíduos reais em condições objetivamente dadas. “As nossas premissas” – dizem – 
“são os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de existência” (Marx e 
Engels, 1980, p. 18). O movimento crítico transfere o fulcro da compreensão da história 
do céu do puro pensamento para assentá-lo no terreno da pura positividade. Para fazê-
lo, confiam na ciência empírica. As bases reais do pensamento – eles o dizem – “são, 
portanto, verificáveis por vias puramente empíricas” (Marx e Engels, 1980, p. 18). 

Em conseqüência, para eles, “toda historiografia deve necessariamente partir 
dessas bases naturais e da sua modificação provocada pelos homens no decurso da 
história” (Marx e Engels, 1980, p.18). Com base na tese de que a existência humana 
depende decisivamente da produção e de que esta se encontra na base do processo de 
constituição do ser dos homens, esse dois autores colocam o intercâmbio com a 
natureza, a reprodução das condições materiais da própria vida, como a premissa 
fundamental de toda a vida social e, em particular, da vida espiritual. Assim, derrogam a 
prioridade tradicionalmente concedida à atividade intelectual na compreensão da 
história.  

Tal derrogação significa que atribuem centralidade ao trabalho na constituição 
do homem como ser social e histórico. Significa que eles tomam toda a vida real, 
incluindo aquilo que se manifesta no mundo das idéias e das instituições sociais, como 
um processo de produção cujo fulcro vem a ser o modo como os homens, entre si 
relacionados, entram em relação com o mundo natural. Nesse sentido, a estrutura sócio-
política está assentada, de algum modo, na estrutura da produção. A produção de idéias 
está condicionada pela atividade material de apropriação da natureza.  

E, nesse caminho, vão bem longe. Pois procuram negar qualquer verdadeira 
autonomia e capacidade própria de elaboração ao pensamento em relação à existência 
prática, centrada sempre na vida econômica. Diante dessa base prática – dizem –, “a 
moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia... perdem imediatamente toda 
aparência de autonomia” (Marx e Engel, 1980, p. 26). Propõem, ao invés, que a sua 
independência aparente consiste em ilusão, pois o vôo próprio do pensamento pressupõe 
o solo donde parte, vindo a ser sempre um afastamento enganoso do saber da prática. 
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Derivam, de fato, todas as manifestações espirituais do homem como ser histórico 
diretamente da reprodução social.  

 
“A produção de idéias, de representações e da consciência está em 

primeiro lugar, direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio 
material dos homens; é a linguagem da vida real. As representações, o 
pensamento, o comércio intelectual dos homens surge aqui como emanação 
direta do seu comportamento material. O mesmo acontece com a produção 
intelectual quando esta se apresenta na linguagem das leis, política, moral, 
religião, metafísica, etc. de um povo. São os homens que produzem as suas 
representações, as suas idéias, etc., mas os homens reais, atuantes e tais como 
foram condicionados por um determinado desenvolvimento das forças 
produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até as formas 
mais amplas que estas possam tomar” (Marx e Engels, 1980, p. 25).  

 
Para Marx e Engels, nesse texto, não se pode separar abstratamente história e 

natureza, pois o homem se encontra sempre “perante uma natureza que é histórica e 
uma história que é natural” (Marx e Engels, 1980, p. 31). Eis que a unidade do homem e 
da natureza existiu sempre e de modo evidente na atividade produtiva, apresentando-se 
sob formas diversas ao longo da história, dependendo do grau de desenvolvimento da 
capacidade humana de apropriação da natureza. Ora, essa unidade apenas pode ser 
quebrada ilusoriamente pelo pensamento quando este dá primazia à produção de idéias 
em relação à produção material. Nesse sentido, à história tal como pensada pelos 
ideólogos alemães falta uma base concreta na vida prática.  

Para encontrar essa base materialista, invertem a mencionada primazia, 
afirmando primeiro que a condição básica de “toda existência humana, de toda a 
história... é a produção da própria vida material” (Marx e Engels, 1980, p. 33). Ao 
executarem essa tarefa cotidiana, em segundo lugar, os homens produzem novas 
necessidades, as quais formam a base do progresso e da temporalidade histórica. Em 
complemento, notam que a produção da própria vida não ocorre sem a produção de 
novos homens, novas gerações e que isto vem a ser o terceiro pressuposto da história: a 
permanente reprodução das relações sociais por meio da família. Esta é então tratada 
como o embrião do modo de produção, uma noção central que vai permitir pensar, 
como se sabe, a história como um todo – ou seja, a história universal – de um modo 
materialista, sem o fio condutor do desenvolvimento do espírito.  

 
“A produção da vida, tanto da própria através do trabalho como a alheia 

através da procriação, surge agora como uma relação dupla: por um lado, como 
uma relação natural e, por outro, como uma relação social. (...) Segue-se que um 
determinado modo de produção ou estádio de desenvolvimento industrial se 
encontra permanentemente ligado a um modo de cooperação ou a um estado 
social determinado (...); segue-se igualmente que o conjunto das forças 
produtivas acessíveis aos homens determina o estado social e que se deve 
conseqüentemente estudar e elaborar a ‘história dos homens’ em estreita 
correlação com a história da indústria e da troca” (Marx e Engels, 1980, p. 35).  

 
Só depois de assentarem firmemente a história na vida material vão tratar do 

papel do pensamento no seu processo de constituição. Afirmam, então, que um 
pressuposto importante da história é a consciência e a linguagem, esclarecendo logo que 
a primeira não pode ser pensada como “consciência pura” e que a segunda não pode 
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tratada como um mundo aparte do mundo real. A consciência pressupõe a linguagem e 
esta última vem a ser, para eles, a “consciência real, prática” da espécie humana. Ela só 
existe para os indivíduos particulares porque existem também para uma coletividade de 
indivíduos que tem uma vida comum. “A consciência é, pois, um produto social e 
continuará a sê-lo enquanto houver homens” (Marx e Engels, 1980, p. 36). Em primeiro 
lugar, vem a ser consciência do homem comum que se atém a um mundo sensível 
imediato que envolve coisas e outros homens com os quais se relaciona. É, ademais, 
consciência da natureza que se apresenta ao homem “como uma força francamente 
estranha, todo-poderosa e inatacável” (Marx e Engels, 1980, p. 36). Em adição, é 
consciência da necessidade de que é preciso entabular relações com os semelhantes, 
tomando ciência de que a vida é coletiva, de que se vive em sociedade. 

 A consciência primitiva – mencionam – é gregária. Mas ela se desenvolve 
conforme cresce a população, aumenta a capacidade de apropriação da natureza, surgem 
novas necessidades, num processo expansivo que se sustenta com base na divisão do 
trabalho. Primitivamente, a divisão do trabalho consistia apenas na distinção de funções 
inerente à reprodução biológica, uma base sobre a qual, aos poucos, evolve a divisão de 
funções na reprodução da vida como um todo por meio do trabalho.  

A evolução da divisão do trabalho tem um momento crucial, aquele em que se 
opera uma divisão entre o trabalho material e intelectual. É claro que, para eles, essa 
divisão tem um papel importante na criação das condições sociais necessárias para o 
aumento incessante da produtividade do trabalho. Reconhecem essa divisão como uma 
condição do aparecimento das classes e da exploração do homem pelo homem. Porém, 
não mencionam que ela propicia o início de um amadurecimento da capacidade 
intelectual da espécie, o qual não aconteceria de outro modo. Enfatizam apenas o lado 
negativo dessa divisão mostrando que, a partir desse momento, “a consciência pode 
supor-se algo mais do que a consciência da prática existente (...), encontra-se em 
condições de se emancipar do mundo e passar a formação da teoria ‘pura’, teologia, 
filosofia, moral, etc.” (Marx e Engels, 1980, p. 37).   

A família é origem da divisão do trabalho e esta, por sua vez, é a origem de 
agrupamentos humanos cada vez maiores. Da família, depois de um longo tempo e 
passando por diversos estágios, emerge a sociedade civil e esta é “o verdadeiro cenário 
de toda a história”. Inicialmente, a sociedade está formada por esferas de interação 
limitadas, as quais congregam um número apreciável de indivíduos. Porém, essas 
esferas também interagem entre si, atuam umas sobre as outras, aumentando de tamanho 
no decorrer da evolução. À medida que isto acontece, o isolamento primitivo das 
diversas esferas é destruído pelo aperfeiçoamento do modo de produção, pela circulação 
e pela divisão do trabalho que agora não distingue apenas indivíduos, mas nações e as 
regiões. Daí resulta espontaneamente – dizem eles – a constituição da civilização 
moderna, daí que “a história se transforma em história mundial” (Marx e Engels, 1980, 
p. 45). A transformação da história em história universal não advém, pois, pelo evolver 
do trabalho do espírito ou “de qualquer outro fantasma metafísico”, mas decorre da ação 
puramente material que pode ser apreendida empiricamente.  

Assim, com base em estudos de antropologia histórica realizados no espírito da 
ciência moderna, Marx e Engels formulam uma apresentação da temporalidade social 
que tem por propósito contrariar a idéia de uma filosofia da história. Pois, não há 
segundo eles nenhum princípio metafísico pressuposto que se realiza na história, que 
vem a ser posto por seu próprio evolver histórico, sob diversas formas de organização 
social. Para fazê-lo, para derrubar o idealismo, eles opõem à história construída 
especulativamente um modo de organizar história que está baseado, de modo crucial, na 
prática concreta dos homens.    
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Essa apresentação está centrada, como se sabe, numa sucessão dos modos de 
produção. Assim, ela tem por base os modos pelos quais se resolveu no correr do tempo 
o problema constante da produção material, fonte primeira de toda a vida social. Cada 
modo de produção define-se pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas e pelas 
relações de produção que lhe são pertinentes. O processo de crescimento da capacidade 
de apropriação da natureza fornece, portanto, o fio condutor da história. Sob 
determinadas relações de produção, há uma tendência para que surjam novas forças 
produtivas que incrementam esse poder; num certo momento desse processo, entretanto, 
surgem entraves que paralisam o progresso da dominação da natureza, de tal modo que 
as novas descobertas podem mesmo se transformar em forças destrutivas. As relações 
de produção, dentro das quais crescem as forças produtivas, definem classes sociais as 
quais lutam entre si pela partilha do produto social. E essa luta é a fonte principal do 
dinamismo do processo histórico. A crise que advém do travamento da criação de 
riqueza num dado modo de produção propicia o advento da revolução e esta, se vem e 
se vem a ser bem sucedida, engendra um novo modo de produção.  

Para combater a especulação, Marx e Engels confiam na prática e no 
conhecimento assentado na prática. Nesse caminho, procuram eliminar toda finalidade 
do processo histórico. Objetam, por exemplo, ao modo de organizar os fatos que se vale 
da “especulação para fazer da recente o fim da história anterior” (Marx e Engels, 1980, 
p. 44). Pois, tal modo de pensar transforma o processo histórico “numa pessoa ao lado 
de outras pessoas” (Marx e Engels, 1980, p. 44). Argumentam que todas as concepções 
históricas anteriores se recusaram a reconhecer esta base real da história e, por isso, 
descreveram-na como um processo regido por uma norma que se situa fora dela. “A 
filosofia da história de Hegel” – completam – “é o último resultado conseqüente, levado 
à sua expressão mais pura, de toda esta forma de escrever a história, típica dos 
alemães...” (Marx e Engels, 1980, p. 51). Mas não se poderia pensar em uma finalidade 
universal que fosse uma antecipação a ser preenchida no próprio processo pelo qual os 
homens fazem a sua própria história? 

Ao eliminarem qualquer finalidade, eles eliminam também a possibilidade de 
que se possa atribuir qualquer sentido normativo ao curso da história. E isto está muito 
patente numa sentença muito conhecida e comentada pelos estudiosos de A ideologia 

alemã: “Para nós” – dizem aí –, “o comunismo não é um estado que deva ser 
implantado, nem um ideal a que a realidade deva obedecer. Chamamos comunismo ao 
movimento real que acaba com o atual estado de coisas” (Marx e Engels, 1980, p. 42). 
Ora, essa dupla recusa tem uma conseqüência inesperada. Antes de mencioná-la, note-se 
que Marx, em O Capital, define o comunismo não como um estado a ser alcançado ou 
um ideal a ser perseguido, mas negativamente, como um pressuposto que deve ser 
posto. Para tanto, é indicado por características que se opõem às características do 
capitalismo: sociedade transparente, relações conscientes e racionais com a natureza e 
entre os homens, homens livremente socializados, planejamento, etc. 

Note-se que o comunismo ocupa aqui o mesmo lugar lógico que a liberdade na 
dialética hegeliana. Para Hegel, esta última é posta pela astúcia da razão; para Marx de 
O Capital, o comunismo é posto pela revolução. Para Hegel, pois, a liberdade é posta de 
modo não intencional por ações intencionais (trata-se, evidentemente, de uma 
apropriação no horizonte da dialética da concepção de mão invisível de Adam Smith, a 
qual aparece em A riqueza das nações num contexto meramente evolutivo). Para Marx, 
o comunismo tem de ser posto intencionalmente.        

De qualquer modo, ao invés de uma filosofia da história, Marx e Engels fazem 
em A ideologia alemã uma apresentação seqüencial da história. Esta se desenvolve e 
tem o comunismo como conseqüência possível; este advém em razão das contradições 
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do capitalismo e por meio das lutas da classe trabalhadora. Contudo, o comunismo não 
figura nessa apresentação como um pressuposto dialético, ou seja, como uma forma de 
socialização possível que ainda não existe, mas que é preciso fazer existir para que se 
resolvam certas contradições da presente sociedade. Ao contrário, ele é apresentado 
como um complemento da atividade prática cotidiana e da luta política na sociedade 
existente – não, evidentemente, como um mero produto espontâneo do curso da história. 
Porém, ao pensá-lo como decorrência do movimento real, da atividade transformadora 
inerente ao processo histórico, ele advém como um resultado que além de possível se 
impõe como necessário: o comunismo figura então como algo que vai acontecer. A 
recusa de toda finalidade e de toda normatividade produz, assim, um finalismo.  

Agora é preciso retomar um ponto anteriormente tratado. A atribuição de caráter 
reflexo às manifestações espirituais do homem social se mostra de um modo bem 
acentuado na concepção de ideologia que apresentam em A ideologia alemã.  

 
“E se em toda a ideologia os homens e as suas relações nos surgem 

invertidos, tal como acontece numa câmara escura, isto é apenas o resultado do 
seu processo de vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos 
objetos que se forma na retina é uma conseqüência do seu processo de vida 
diretamente físico” (Marx e Engels, 1980, p. 26). 
   
 Essa concepção de ideologia pode também ser comparada com aquela que se 

encontra em O Capital. Em A ideologia alemã, como conseqüência de uma teoria do 
conhecimento ingênua, ela significa ilusão ideal, figuração distorcida da realidade, 
mascara de uma verdade empiricamente evidente. Ora, o conhecimento imediatamente 
prático não é crítico e se move no terreno das aparências. Por isso, em O Capital, 
ideologia é ilusão real, aparência socialmente necessária, veracidade que mascara.  

 Em A ideologia alemã, a defesa de tal maneira de encarar a história é feita por 
meio de uma contraposição de hipóteses. Ou se aceita que as representações feitas pelos 
indivíduos “constituem a expressão consciente – real ou imaginária – das suas relações 
e das suas atividades reais, da sua produção, do seu comércio, do seu comportamento 
político e social”. Ou é preciso admitir a existência de “outro espírito, de um espírito 
particular, para além do espírito dos indivíduos reais, condicionados materialmente” 
(Marx e Engels, 1980, p. 25). Entretanto, mesmo se não se admite a existência desse 
outro espírito que teria primazia em relação aos homens reais na explicação da história, 
é preciso considerar que esses homens reais produzem um “espírito objetivo” que 
aparece para eles como outro. Ou seja, é preciso considerar que o fluxo de idéias, 
representações, concepções etc. produzidos socialmente tem certa autonomia e possui 
uma lógica própria de desenvolvimento que é  irredutível à lógica da produção material, 
ainda que assentada nela.   

Isto põe uma questão que exige resposta imediata: que espécie de conexão pode 
existir entre a produção do conhecimento e a produção da própria vida? Como se 
relacionam as categorias do pensamento com o desenrolar da realidade efetiva? Não há, 
como se sabe, um estudo abrangente de Marx sobre esse tema. Entretanto, com base no 
texto O método da Economia Política, é possível apresentar aqui uma tese geral sobre o 
devir do conhecimento. Busca-se, dizendo de outro modo, encontrar uma melhor 
compreensão da relação existente entre conhecimento e a práxis social?3  

                                                
3 Na verdade, a tese apresentada em seqüência encontra-se também informada por importantes 
considerações sobre a relação entre o saber e a prática, encontradas no livro Filosofia da práxis, de 
Vázquez (1977). 
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O conhecimento humano, nas suas formas mais elaboradas, está enraizado no 
saber acumulado na vida cotidiana que se afigura, para o homem comum, como o saber 
do concreto, como aquilo que é real e verdadeiro. A atitude natural do homem diante do 
mundo é tomar os objetos de sua atividade prática como dados que não suscitam ou 
exigem reflexão. Ele acredita simplesmente que sempre se encontra numa relação direta 
e imediata com um mundo formado por coisas e processos, os quais têm de dominar 
praticamente. Não vê que essa percepção do concreto tem algo de falso, pois os saberes 
práticos se constroem com base numa rede de relações sociais e se encontram 
enraizados num determinado terreno histórico, estando assim inerentemente marcados 
por idéias, valores, juízos e preconceitos tanto do presente como do passado.   

Ao contrário do que parece, esse saber do cotidiano não é concreto, mas 
abstrato. Satisfaz-se com a aparência das coisas e não é capaz de apreender o mundo 
como totalidade. Mesmo se é freqüentemente eficaz para lidar com os problemas do 
mundo circundante cotidianamente, tem como característica central que fornece apenas 
uma representação fragmentada e caótica do todo.  

Para que o conhecimento se torne unitário, sistemático e coerente, é preciso que, 
a partir das noções usuais da prática ordinária, por meio de um intenso trabalho de 
depuração, generalização e análise, ele chegue a conceituações e relações simples, as 
quais então se mostram cruciais para a boa compreensão da realidade, para entender 
adequadamente como são as coisas são e como elas acontecem. Parafraseando Marx, 
pode-se ponderar que o conhecimento exige um trabalho de investigação que parte do 
concreto idealizado, mas caminha no sentido de encontrar abstrações cada vez mais 
depuradas, as quais, ainda assim, são determinações pertencentes ao todo investigado. 
Tendo chegado a esse ponto, o pensamento tem de fazer o caminho de volta, viajando 
do abstrato até encontrar de novo o concreto, porém, não desta vez “como uma 
representação caótica do todo, mas com uma rica totalidade de determinações e relações 
diversas” (Marx, 1978, p. 116).  

Marx diz, então, que “o último método é manifestamente o método 
cientificamente exato”, pois “o concreto é concreto porque é a síntese de muitas 
determinações, isto é, unidade do diverso”. Ou seja, ele diz que o conhecimento surge 
por meio de um processo de análise, que é sempre seguido por um processo de síntese. 
Note-se, entretanto, que nem a análise é aqui uma mera redução do todo às partes nem a 
síntese vem a ser uma mera agregação dessas partes num todo. Pois, se trata de 
compreender o real como totalidade, ou seja, como um complexo de partes que mantém 
relações recíprocas e que se definem também por meio delas. Assim, a análise deve 
preservar os nexos internos que unem e definem as partes e a síntese deve ser capaz de 
reconstruir a totalidade concreta. Daí, ele completa: 

 
“O concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como 

resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, 
portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No primeiro 
método, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas, no 
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por 
meio do pensamento. Por isso é que Hegel caiu na ilusão de conceber o real 
como resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em si, e se 
move por si mesmo; enquanto que o método que consiste em elevar-se do 
abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se 
apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é 
de modo nenhum o processo de gênese do próprio concreto” (Marx, 1978, p. 
116-117).  
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Ao tratar da gênese do concreto, Marx volta à temática encontrada em A 

ideologia alemã. Note-se, em primeiro lugar, que o concreto não é o mundo natural 
despido de toda e qualquer humanidade, uma abstração cientificista construída pelo 
materialismo vulgar para fundar o mecanicismo. É, ao contrário, o mundo natural 
humanizado que aparece já, mesmo para o homem comum, como um mundo 
significativo, mesmo se ele não tem consciência disso. Assim, por exemplo, a categoria 
econômica “valor de troca” não pertence somente ao mundo do pensamento, pois vem a 
ser uma categoria da linguagem espontânea que emerge das trocas, no mundo das 
mercadorias. Enquanto tal, nota Marx, ela expressa de modo unilateral um aspecto desse 
mundo, desse “todo vivo’, desse “concreto já dado”. E, por isso mesmo, remete-se a 
esse mundo que não é posto como tal pelo pensamento, mas sim, que é constituído pela 
atividade de toda uma população organizada de algum modo. É, pois, a atividade 
material e significativa dos homens em sociedade que gera o concreto e que funda o 
significado de toda categoria relevante para compreendê-lo. Não é assim que acontece, 
porém, de modo nenhum, o processo de gênese das concepções científicas e filosóficas.  
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