
 

Marx, Crítica da dialética e da filosofia hegeliana em geral 

Referência: Marx, Karl. Crítica da Dialética e da Filosofia Hegeliana em Geral. in ________. 

Manuscritos Econômico-filosóficos. Trad. de Jesus Raniere, São Paulo: Boitempo, 2004. 

Temas: Fenomenologia e Um Erro Duplo em Hegel. 

Objetivo: Analisar a filosofia hegeliana especificamente no que concerne ao método por ser 

considerá-la especulativo e ressaltar sua grande contribuição para a crítica filosófica. 

Tese I: Hegel concebe o pensamento como abstração da Natureza e do Homem Efetivos; Concebe o 

pensamento como pura especulação que encontrará em sua suprassunção, isto é, no saber absoluto, 

sua existência efetiva 

Corolário I: Hegel teria considerado as forças de produção essenciais do homem 

(antropológica, fenomenológico, psicológico, ético, artístico, religiosa) como formas de 

pensamento não efetivas, somente como forças abstratas. 

Corolário II: O poder do estado e a riqueza essências objetivas da relação humana com a 

natureza são entendidas no bojo da dialética hegeliana como essências estranhadas 

(Alienadas) da essência Humana; como seres de pensamentos existentes somente no puro 

pensar; 

Corolário III: Toda história da auto-produção humana (exteriorização e retirada da 

Exteriorização) é na verdade a história da auto-produção do pensa abstrato 

Tese II: Embora a Fenomenologia apresente a crítica ainda velada em obscuridades (abstrações?) é 

onde o pensamento de Hegel contribui com a crítica ; 

Corolário I: A grandeza da Fenomenologia é que Hegel concebe aí o Trabalho como princípio 

motor da auto-produção do homem; 

Pontos Para a Discussão : 

“ Assim o Espírito filosófico nada mais é do que o espírito pensante [a partir] do interior de 

estranhamento-de-si, isto é, espírito estranhado do mundo , [espírito] que se concebe 

abstratamente. A Lógica (...) é o pensar exteriorizado que, por essa razão, faz abstração da natureza 

e do ser humano efetivo; o pensar abstrato.” (Marx – 2004 – pag 120) 

“ Fenomenologia é, pois, a crítica oculta (verborgene)em si mesma obscura e mistificadora; mas na 

medida que mas na medida que ela retém o estranhamento do homem – ainda que este último 

apareça apenas na figura do espírito – encontram-se nelas todos os elementos da crítica muitas 
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vezes preparados e elaborados de modo que suplantam largamente o ponto de vista hegeliano.” 

(Marx – 2004 - pag 122 – grifado no texto ) 
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