
Sobre	a	Questão	Judaica	
	

(1843)	



“Um	espectro	ronda	a	Europa…”	

•  	 Acompanhou	 e	 se	 envolveu	 de	 perto	 nos	
acontecimentos	polí4cos	
•  	 Revo lução	 F rancesa	 como	 g rande	
acontecimento	histórico	da	burguesia	
• 	Guerras	napoleônicas	e	difusão	das	ins4tuições	
liberais	pela	Europa	
• 	Revoluções	de	1830	e	1848	
• 	Comuna	de	Paris	(1871)	
	



Luta	 dos	 operários	 pelos	 direitos	 polí4cos	 em	 estágios	
diferentes	nos	países	da	Europa	
	
Car4smo	na	Inglaterra	
	
Movimentos	socialistas	na	França	mais	desenvolvidos	
	
Na	Alemanha…	
	
Ordem	social,	econômica	e	polí4ca	pré-moderna	
	
Pensamento	alemão	sob	influência	dominante	de	Hegel	
	
Movimento	operário	ainda	em	seus	primórdios	
	



Jovem	 e	 velho	 Marx.	 Polêmica	 em	 torno	 de	
con4nuidades	e	rupturas	em	seu	pensamento.	
	
1841-1843:	estudos	de	direito,	filosofia	e	história	
	
Revisão	crí4ca	de	Hegel	
Crí4ca	do	Estado	e	da	religião	
A4vidades	jornalís4cas	na	Gazeta	Renana	
Diversos	estudos	históricos	
Ar4gos	de	combate	e	comentários	de	imprensa	
	
Fase	 madura:	 análise	 e	 crí4ca	 da	 economia	
capitalista.	Economia	polí4ca.	
Obra	máxima:	O	capital	(1867)	



A	Questão	Judaica	(1843)	

•  Mudança	 para	 Paris	 em	 1843.	 Inflexão	 decisiva	 em	 seu	
pensamento.	

•  Primeiro	 contato	 com	 o	movimento	 operário	 organizado	 na	
França.	Contato	com	as	correntes	socialistas	revolucionárias	

•  Publicado	 nos	 Anais	 Franco-Alemães	 (revista	 de	 exilados	
alemães):	buscava	a	síntese	entre	a	filosofia	clássica	alemã	e	o	
materialismo	francês.	

•  Intenso	 debate	 entre	 os	 jovens	 hegelianos.	 Crí4ca	 ao	
idealismo	 de	 Hegel	 e	 à	 sua	 filosofia	 do	 Estado.	 Projeto	 de	
ação	polí4ca.	



	
•  Crí4ca	ao	 idealismo	alemão.	Crí4ca	a	Hegel	e	
aos	jovens	hegelianos.		

•  Contraponto:	concepção	materialista.		
	
“Até	 aqui	 os	 filósofos	 apenas	 interpretaram	 o	
mundo	 de	 diferentes	 maneiras;	 trata-se	 agora	
de	transformá-lo”	(Tese	XI	sobre	Feuerbach)	
	



Materialismo:	concepção	filosófica	
	
Marx	 discute	 as	 perspec4vas	 materialistas	
desenvolvidas	até	então,	destaca	os	progressos	
realizados	e	aponta	seus	limites.	
	
Tese	1	sobre	Feuerbach:	“o	principal	defeito	de	
todo	 materialismo	 (…)	 é	 que	 o	 objeto,	 a	
realidade,	o	mundo	sensível,	só	são	apreendidos	
sob	a	 forma	de	objeto	ou	de	 intuição,	mas	não	
como	 a4vidade	 humana	 sensível,	 enquanto	
práxis	de	maneira	não	subje4va”.	
	



•  O	 idealismo	não	 desenvolve	 o	 pensamento	 a	
par4r	 do	 objeto,	 mas	 desenvolve	 o	 objeto	
segundo	 um	 pensamento	 previamente	
concebido	na	esfera	abstrata	da	lógica.	



•  Pensamento	dialé4co	

•  Procedimento	 da	 derivação	 dialé4ca:	 ocorre	 a	 par4r	 das	
contradições	 internas	 dos	 fenômenos.	 Transitoriedade	 de	
tudo	o	que	existe.	

•  Procedimento	 lógico	 inaugurado	de	 forma	sistemá4ca	por	
Hegel.	

•  Cada	fenômeno	contendo	em	si	e	engendrando	sua	própria	
negação.	

•  Dinamismo,	contradição,	movimento	da	história.	

•  Tese	–Anitese	-	Síntese	



•  Marx	reteve	de	Hegel	o	princípio	dialé4co,	seu	
núcleo	racional.	

•  Começou	 a	 elaborá-lo	 como	 o	 princípio	
dinâmico	do	materialismo.	

•  Marx	 incorpora	 a	 dialé4ca	 de	 Hegel,	 o	 que	
viria	a	resultar	na	concepção	revolucionária	do	
materialismo	como	filosofia	da	prá4ca.	



Diferenças	entre	a	dialé4ca	de	Marx	e	Hegel	
	
“Por	sua	fundamentação,	meu	método	dialé4co	
não	só	difere	do	hegeliano,	mas	é	também	a	sua	
anitese	 direta.	 Para	 Hegel,	 o	 processo	 de	
pensamento,	 que	 ele,	 sob	 o	 nome	 de	 idéia,	
transforma	 num	 sujeito	 autônomo,	 é	 o	
demiurgo	 do	 real,	 real	 que	 cons4tui	 apenas	 a	
sua	 manifestação	 externa.	 Para	 mim,	 pelo	
contrário,	 o	 ideal	 não	 é	 nada	 mais	 que	 o	
material,	 transposto	 e	 traduzido	 na	 cabeça	 do	
homem”	(O	Capital,	Livro	1)	
	



•  Materialismo	dialé4co:	 forma	de	conceber	os	
fenômenos	 que	 atribui	 centralidade	 às	
condições	 econômicas,	materiais,	 às	 relações	
sociais	 reais	 e	 obje4vas	 man4das	 pelos	
homens.	À	sua	vida	sensível,	à	práxis.		

•  Fenômenos	 pensados	 em	 sua	 existência	
obje4va,	 fora	da	cabeça	dos	homens,	em	seu	
dinamismo	e	em	suas	contradições.	



•  Materialismo	 histórico:	 aplicação	 dos	
princípios	do	materialismo	dialé4co	ao	estudo	
da	 vida	 social,	 aos	 fenômenos	 da	 vida	 da	
sociedade,	ao	estudo	desta	e	de	sua	história.	

•  Materialismo	 histórico:	 teoria	 sociológica	
geral:	 instância	 econômica	 como	 a	 base	 da	
vida	social	dos	homens.	

•  Movimento	 da	 afirmação	 e	 negação	
corresponde	ao	motor	da	história.	



•  Reprodução	material	do	homem	é	o	primeiro	
ato	histórico.	

•  Sociabilidade	 e	 a4vidade	 material	 como	
condição	da	vida	humana.	

•  Centra-se	 no	 ser	 social,	 nas	 suas	 relações	 e	
não	 no	 indivíduo	 isolado.	 Só	 existem	 os	
homens	 em	 relações	 uns	 com	 os	 outros	 em	
determinadas	 épocas	 e	 lugares.	 Não	 existe	 o	
homem	universal.	



“Ao	contrário	da	filosofia	alemã,	que	desce	do	céu	para	a	terra,	
aqui	 é	 da	 terra	 que	 se	 sobe	 ao	 céu.	 Em	 outras	 palavras,	 não	
par4mos	 do	 que	 os	 homens	 dizem,	 imaginam	 e	 representam,	
tampouco	 do	 que	 eles	 são	 nas	 palavras,	 no	 pensamento,	 na	
imaginação	 e	 na	 representação	 dos	 outros,	 para	 depois	 se	
chegar	aos	homens	de	 	carne	e	osso;	mas	par4mos	dos	homens	
em	sua	a4vidade	real,	é	a	par4r	de	seu	processo	de	vida	real	que	
representamos	 também	 o	 desenvolvimento	 dos	 reflexos	 e	 das	
repercussões	 ideológicas	 desse	 processo	 vital.	 E	 mesmo	 as	
fantasmagorias	existentes	no	cérebro	humano	são	sublimações	
resultantes	necessariamente	do	processo	de	 sua	 vida	material,	
que	podemos	constatar	empiricamente	e	que	repousa	em	bases	
materiais”	(Marx	e	Engels,	A	ideologia	alemã,		1845-1846).	



•  Materialismo	histórico:	crí4ca	ao	idealismo	e	à	ideologia	
burguesa.	

•  A	 ideologia	 	 como	 consciência	 equivocada,	 falsa,	 da	
realidade.		

•  Os	 ideólogos	 acreditam	 que	 as	 idéias	 modelam	 a	 vida	
material,	 concreta,	 dos	 homens,	 quando	 se	 dá	 o	
contrário:	 de	 maneira	 mis4ficada,	 fantasmagórica,	
enviesada,	 as	 ideologias	 expressam	 situações	 e	
interesses	 radicados	 nas	 relações	 materiais,	 de	 caráter	
econômico,	 que	 os	 homens,	 agrupados	 em	 classes	
sociais,	estabelecem	entre	si.		



•  Não	são,	portanto,	a	idéia	Absoluta,	o	Espírito,	os	
conceitos	 de	 Liberdade	 e	 Jus4ça,	 que	movem	 e	
transformam	as	sociedades.		

•  Os	 fatores	dinâmicos	das	 transformações	 sociais	
devem	 ser	 buscados	 no	 desenvolvimento	 das	
forças	produ4vas	e	nas	 relações	que	os	homens	
são	 compelidos	 a	 estabelecer	 entre	 si	 ao	
empregar	 as	 forças	 produ4vas	 por	 eles	
acumuladas	a	fim	de	sa4sfazer	suas	necessidades	
materiais.		



“Será	 preciso	 grande	 inteligência	 para	 compreender	 que,	
ao	 mudarem	 as	 relações	 de	 vida	 dos	 homens,	 as	 suas	
relações	sociais,	a	sua	existência	social,	mudam	também	as	
suas	representações,	as	suas	concepções	e	conceitos;	numa	
palavra,	muda	a	sua	consciência?”	(Marx	e	Engels,	A	ideologia	
alemã,		1845-1846).	
	
“Que	demonstra	a	história	das	ideias	senão	que	a	produção	
intelectual	 se	 transforma	 com	 a	 produção	 material?	 As	
ideias	dominantes	de	uma	época	sempre	foram	as	ideias	da	
classe	 dominante”	 (Marx	 e	 Engels,	 A	 ideologia	 alemã,		
1845-1846).	
	



Produção	 material	 e	 produção	 intelectual.	
Ideologia.	

-  “A	 classe	 que	 dispõe	 dos	meios	 da	 produção	
material,	dispõe,	ao	mesmo	tempo,	dos	meios	
da	 produção	 intelectual”…	 “as	 ideias	
predominantes	 são	 apenas	 a	 expressão	 ideal	
das	 relações	 apresentadas	 sob	 a	 forma	 de	
ideias”	

-  Luta	de	classes:	no	plano	material	e	no	plano	
das	ideias.	

	



•  Con fo rme	 a	 t e s e	 f undamen t a l	 do	
materialismo	histórico,	a	base	e	as	origens	de	
todos	 os	 fenômenos	 deveriam	 ser	 buscadas	
na	ciência	das	relações	materiais	de	vida	—	a	
Economia	Polí4ca.		

•  Tratar	 todo	problema	co4diano	par4cular	em	
ligação	 direta	 com	 a	 totalidade	 histórico-
social.	



	
	
	
	

•  Hegel:	história	da	humanidade	como	processo	
de	 desenvolvimento	 da	 razão.	 Estado	
moderno	seria	o	ápice	desse	processo.	

•  Estado	como	encarnação	da	racionalidade.		

•  Estado	 como	 o	 universal,	 esfera	 separada	 e	
superior	aos	interesses	par4culares	(privados),	
representados	na	sociedade	civil.	



•  Segundo	 Marx,	 Hegel	 tratou	 do	 universal	
apenas	 pela	 lógica,	 como	 mera	 forma.	 Esta	
forma	tem	origem	em	uma	sociabilidade	real.	
Nessas	relações	sociais	devem	ser	buscadas	as	
origens	e	as	explicações	para	o	Estado.	

•  Não	é	o	Estado,	como	pensava	Hegel,	que	cria	
a	 sociedade	 civil:	 ao	 contrário,	 é	 a	 sociedade	
civil	que	cria	o	Estado.	



•  Na	luta	de	classe,	a	burguesia	é	obrigada	a	dar	
às	 suas	 ideias	 a	 forma	 de	 universalidade,	 de	
representá-las	 como	 sendo	 as	 únicas	
razoáveis,	as	únicas	universalmente	válidas.	

•  Ideologia:	 apresentação	 de	 interesses	
par4culares	como	universais.	

•  Burguesia	 cria	 um	 mundo	 à	 sua	 imagem	 e	
semelhança.	“Direitos	do	homem”.	

•  Cria	 a	 ideia	 de	 um	 indivíduo	 a-histórico,	
universal	 (estado	 de	 natureza,	 direitos	
naturais,	universais)	



•  O	 capitalismo	 e	 a	 economia	 de	 mercado	 são	
apresentados	 como	 sistema	 econômico	 mais	
compaiveis	 com	 disposições	 “universais”	 dos	
homens	 (egoísmo,	 compe4ção).	 Noção	 de	
natureza	humana	(homem	a	-	histórico).	

•  Camufla	o	 fato	de	que	os	processos	históricos	e	
as	 condições	 socioeconômicas	 condicionam	 a	
ação	dos	indivíduos.	

•  Sociedade	 como	 produto	 da	 ação	 recíproca	 dos	
homens,	sob	condições	que	não	foram	escolhidas	
por	eles.	



Estado	
•  Junta	 que	 administra	 os	 negócios	 da	
burguesia.	 Estreita	 relação	 entre	 burguesia	 e	
ordem	jurídica/polí4ca.	

•  Ques4onamento	 da	 neutralidade	 e	 da	
universalidade	do	Estado	

-  Toda	 forma	 de	 produção	 forja	 suas	 próprias	
relações	jurídicas	e	suas	formas	de	governo.	

	



“A	Questão	Judaica”	

•  Revolução	Francesa:	paradigma	

•  Reconhece	 os	 avanços	 realizados	 à	 burguesia	 e	
seu	caráter	emancipatório	em	relação	ao	An4go	
Regime	(cada	um	é	o	que	tem	no	bolso).	

•  Processo	 incompleto.	 Limitou-se	 à	 emancipação	
polí4ca	que,	na	verdade,	foi	emancipação	da/em	
relação	à	polí4ca.	

	



•  Crí4ca	do	Estado	moderno.	

•  Crí4ca	 da	 sociedade	 civil	 moderna	 em	 seus	
pressupostos	filosóficos,	estruturas	polí4cas	e	
fundamentos	econômicos.	

•  Problema	 da	 emancipação	 polí4ca	 x	
emancipação	humana.	



•  A	Revolução	 Francesa	e	 a	 consolidação	da	oposição	entre	
Estado	e	sociedade	civil.	

•  Feudalismo:	 sociedade	 civil	 4nha	 um	 caráter	 polí4co	 com	
as	ordens,	guildas,	corporações.	

•  Após	 a	 Revolução,	 o	 Estado	 se	 torna	 a	 esfera	 encarnada	
dos	assuntos	gerais.	

•  Separação	 entre	 idealismo	 do	 Estado	 (interesse	 geral,	
assunto	 público)	 e	 o	 materialismo	 da	 sociedade	 civil	
(indivíduos	egoístas	entregues	à	sua	vida	privada).	

•  Desaparecimento	do	caráter	polí4co	da	sociedade	civil.	

•  Emancipação	 polí4ca	 =	 emancipação	 da	 sociedade	
burguesa	frente	à	polí4ca.	



•  Insuficiências	 da	 democracia	 polí4ca:	
emancipa	 uma	 parte	 da	 sociedade	 que	
domina	a	outra	parte.	

•  Só	 é	 capaz	 de	 realizar	 a	 igualdade	 no	 plano	
das	 ilusões,	 nas	 formas	 do	 Estado	 e	 da	
ideologia.	



•  Afinidade	 entre	 a	 religião	 e	 o	 Estado:	 ambos	 são	
mediadores	do	homem	com	o	seu	ser	genérico.	

•  Cristo:	mediador	entre	o	homem	e	sua	divindade.	

•  Estado:	mediador	entre	o	homem	e	o	homem	universal.	

•  “O	Estado	é	um	mediador	entre	o	homem	e	a	liberdade	do	
homem”.	

•  Estado:	 intermediário	 através	 do	 qual	 os	 indivíduos	
vislumbram	 a	 sua	 própria	 liberdade,	 as	 possibilidades	
infinitas	do	seu	ser	genérico.	

•  Como	 Cristo,	 o	 Estado	 passa	 a	 simbolizar	 o	 homem	
universal.	



•  Emancipação	polí4ca	é	insuficiente.	

•  Reivindica		a	emancipação	humana.	

•  Crí4ca	 aos	 Direitos	 do	 Homem	 e	 do	 Cidadão:	
autonomização	do	Estado	e	priva4zação	dos	indivíduos.	

•  Crí4ca	 da	 separação	 do	 homem	 e	 do	 cidadão.	 O	 homem	
genérico	é	o	indivíduo	egoísta.	

•  Os	direitos	humanos	“não	exprimem	a	iden4dade	entre	os	
homens,	 mas	 sim	 a	 separação	 do	 homem	 em	 relação	 ao	
homem.	 Expressam,	 portanto,	 uma	 concepção	 nega4va	
que	 vê	 na	 liberdade	 do	 outro	 não	 a	 realização,	 mas	 um	
limite	da	liberdade	individual”	(Frederico,	1995,	p.	98).	



•  Direitos	 humanos	 fixam	 os	 direitos	 civis	 do	 homem	
egoísta	 entregue	 aos	 seus	 interesses	 par4culares	 na	
sociedade	civil	e	indiferente	à	vida	comunitária.	

•  Membros	atomizados	da	sociedade	civil.	

•  “Assim,	de	um	lado,	passou	a	exis4r	o	indivíduo	egoísta	
que	 leva	na	 sociedade	burguesa	uma	vida	 contrária	à	
sua	 natureza	 humana	 (já	 que	 vê	 o	 seu	 semelhante	
como	meio	para	obter	seus	interesses	privados	e,	com	
isso,	 degrada-se	 a	 si	 próprio),	 e,	 de	 outro,	 o	 cidadão	
vivendo	a	sua	condição	de	ser	social	de	forma	ilusória	
e	 imaginária	 no	 Estado	 polí4co”	 (Frederico,	 1995,	 p.	
98).	



•  Emancipação	humana:	correspondência	entre	o	cidadão	abstrato	e	
o	 homem	 individual.	 Ser	 genérico	 solidário	 com	 os	 seus	
semelhantes.	

•  A	emancipação	polí4ca	é	a	emancipação	do	indivíduo	em	relação	à	
polí4ca.	 Ser	 humano	 como	 animal	 que	 só	 pode	 isolar-se	 em	
sociedade	(Grundrisse,	2011	p.	40).		

•  Sociedade	 civil	 como	 princípio	 realizador	 do	 individualismo,	
existência	individual	é	o	fim	úl4mo.	

•  Emancipação	 polí4ca:	 transforma	 a	 vida	 polí4ca	 em	 um	 meio	 a	
serviço	da	vida	civil	burguesa	e	o	homem	enquanto	cidadão	em	um	
servidor	do	homem	enquanto	indivíduo	egoísta.		

•  O	 homem	 que	 se	 comporta	 como	 ser	 comunitário	 é	 degradado	
abaixo	da	esfera	enquanto	se	comporta	como	ser	parcial	(egoísta).	

•  A	emancipação	humana	só	se	consegue	com	a	supressão	do	Estado	
enquanto	momento	de	expressão	da	alienação	do	homem.	



“Toda	 emancipação	 consiste	 em	 reabsorver	 o	
mundo	humano,	as	situações	e	relações,	no	próprio	
homem.	 (...)	 Somente	 quando	 o	 homem	 real,	
individual	 reabsorva	 em	 si	 mesmo	 o	 abstrato	
cidadão	e,	como	homem	individual,	exista	no	nível	
de	 espécie	em	 sua	 vida	 empírica,	 em	 seu	 trabalho	
individual,	 em	 suas	 relações	 individuais;	 somente	
quando,	havendo	reconhecido	e	organizado	as	suas	
‘forças	próprias’	como	forças	sociais,	 já	não	separe	
de	 si	 a	 força	 social	 em	 forma	 de	 força	 polí4ca;	
somente	 então	 se	 terá	 cumprido	 a	 emancipação	
humana”.	



-  Alienação:	a	força	produ4va	da	sociedade,	
“que	nasce	da	cooperação	de	vários	
indivíduos	condicionados	pela	divisão	do	
trabalho”,	aparece	para	os	proletários	como	
“uma	força	estranha	situada	fora	deles,	de	
cuja	origem	e	fim	nada	sabem,	que	não	
podem	mais	dominar”,	que,	pelo	contrário,	os	
domina.	

	


