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 Abstract:A partir da análise do artigo “Batalha crítica contra o materialismo francês” de Marx na obra 
Sagrada Família, juntamente com a pesquisa feita por Olivier-René Bloch - “Marx, Renouvier et l'histoire du 

matérialisme” na Revue de la Pensée -, propomo-nos a encontrar já neste período de 1842 uma posição crítica de 

Marx em relação ao materialismo mecânico. O desafio consiste em tentar trazer à luz uma crítica materialista 

dialéctica do materialismo moderno que não se encontra expressamente tematizada, contudo são já grandes os 

indícios de que Marx pensa o materialismo de um modo diferente, na obra acima referida.   

 O contributo do próprio filósofo alemão nas posteriores Teses sobre Feuerbach de 1845, texto em que 

Marx se demarca do materialismo feuerbachiano e anúnica um materialismo novo, servirá também para fundamentar 

a crítica ao materialismo mecânico e perceber a divergência ontológica de base de ambos materialismos. 
 

  

 

 A leitura e reflexão em torno dos textos de Marx, em especial sobre problemática do 

materialismo dialéctico enquanto plataforma ontológica e ponto de partida para a crítica e exame 

histórico-filosófico, não pode ignorar que há efectivamente um percurso moroso feito por Marx 

até à clara reinvindicação de um materialismo “novo” em 1845, nas Teses de contra Feuerbach. 

Em constante debate com as filosofias do seu tempo, o filósofo alemão nunca toma claro partido 

por nenhuma delas; o contributo hegeliano é bem reconhecido no materialismo dialéctico, mas 

nunca esquecendo que aquele primeiro teve que passar sobre o crivo da crítica do materialismo 

de Feuerbach; também o materialismo de Feuerbach nunca foi referido por Marx como momento 

último e aperfeiçoado da filosofia e solução para os problemas reais da sociedade humana. 

 O termo materialismo aportou sempre uma carga negativa até 1845, associado ao 

egoísmo, ao individualismo, ao apego aos bens materiais, nos textos do jovem Marx, que não 

encontra nesta corrente uma solução capaz para as suas principais preocupações: saber o que 



determina a sociedade civil, qual é o fundamento objectivo da transformação humana, uma vez 

que a crítica não pode apenas parar o seu exercício no fenómeno religioso, a política tem também 

que se submeter ao exame racional e histórico.  

 O materialismo do século XVII e XVIII, radicado maioritariamente nas Ciências da 

Natureza, em particular na física, contribuiu em grande medida para o começo da crítica da 

religião. Separando-se a ciência de uma metafísica de peso que determinasse o campo e leis de 

acção daquela, afinca-se a convicção de que o plano transcendente e imaterial de nada serve o 

estudo e explicação do movimento natural dos corpos. É um importante passo para que, no 

decorrer dos séculos seguintes, se vá colocando em causa o papel da religião nos mais diversos 

domínios, científico, moral e político. Mas que opinião tem Marx em relação à história do 

materialismo? Será que podemos estabelecer alguma relação frutuosa entre o materialismo 

dialéctico e o materialismo mecânico? 

 Na obra Sagrada Família, redacção conjunta de Marx e Engels, publicada em 1844, o 

materialismo moderno é tema de um dos artigos da autoria de Marx, “Batalha crítica contra o 

materialismo francês”, artigo que se destina à refutação do tratamento que Bruno Bauer dá ao 

materialismo sendo a sua abordagem, na perspectiva de Marx, um “abismo” entre a história real 

e a história da “Crítica absoluta”, e propõe uma outra perspectiva histórica sobre o problema, o 

da história “profana”. Este será, portanto, o texto que ocupará a grande parte da nossa reflexão 

no que toca às considerações marxianas acerca do materialismo mecânico. 

 Contudo, antes de mergulhar no texto propriamente dito, colocámos as seguintes 

questões: Marx estudou a fundo o materialismo moderno? Leu as fontes? De onde retirou ele as 

elações acerca do materialismo francês e do materialismo inglês dos séculos XVII e XVIII ? 

Podemos então considerar que é na Sagrada Família, de 1844, que podemos encontrar o 



interesse e uma opinião formada do materialismo? 

 Para responder a estas questões, recorremos a um artigo, publicado na Revue de la 

Pensée,  em 1977, intitulado “Marx, Renouvier et l'histoire du matérialisme” da autoria de 

Olivier Bloch que levou a cabo a tarefa de descobrir por qual dos manuais de filosofia moderna, 

editados e lidos no tempo de Marx, o filósofo alemão teria estudado para levar a cabo a sua 

análise d'A Sagrada Família. A fonte utilizada foi o Manuel de philosophie moderne, de Charles 

Renouvier, editado em 1842. Através da comparação dos textos dos autores, Marx e Renouvier, 

Olivier Bloch demonstrou que muitas das afirmações do primeiro são, na verdade, o resumo de 

posições de Renouvier no seu Manuel de philosophie moderne, principalmente no que diz 

respeito à história da filosofia, isto é, numa certa descrição cronológica de filósofos e as suas 

respectivas influências: o materialismo mecânico devém de Descartes, séc. XVII, assim como a 

separação metafísica e física é levada a cabo pelo francês; paralelamente, a nova metodologia 

científica baseada na experiência sensível, subordinada a um método racional, proposta por 

Bacon, é também tratada como fundadora do materialismo, desenvolvida por Locke e Hobbes, de 

modo mais sistmático e com consequências no plano social e político, nas palavras do filósofo 

alemão “Assim como o materialismo cartesiano desemboca na ciência da natureza propriamente 

dita, a outra tendência do materialismo francês vai dar directamente ao socialismo e ao 

comunismo”1; há uma preferência evidente pelo desenvolvimento do materialismo inglês, que 

priveligia uma dimensão mais vitalista matéria e de uma epistemologia sensualista, contra a 

matematização e o movimento estritamente mecânico do materialismo francês, decorrente de 

uma metafísica que, apesar de estar “impregnada com um conteúdo positivo, profano”2 como diz 

Marx, seria necessariamente derrubada no séc. XVIII, uma vez que consagrava a sua separação 

                                         
1 Sagrada Família, p. 196, Editorial Presença. 
2 Sagrada Família, p. 190, Editorial Presença 



do plano científico, isto é, físico. 

 A semelhança das formulações de Marx n'A Sagrada Família e os excertos de Renouvier 

colocados em evidência por Olivier Bloch são notáveis e podem levar a crer, numa leitura mais 

ingénua da obra de 1844, que Marx limitou-se a copiar, com suaves alterações, as teses do 

manual, o que constituiria uma verdadeira injustiça. Não podemos esquecer que o propósito 

principal desta obra é destacar o desfazamento real do pensamento filosófico seu contemporâneo 

da história tal como se passou, isto é, a idealidade caduca com que Bruno Bauer conduzia as 

suas análises “críticas” acerca da história do pensamento filosófico. Portanto, há uma importante 

tarefa de colocar em evidência o verdadeiro contributo do materialismo moderno, partindo da sua 

raíz no mecanicismo, como momento necessário para a crítica e superação da influência da 

teologia no domínio da ciência e, progressivamente, da filosofia. Este é um dos originais 

contributos de Marx à leitura da modernidade; a originalidade marxiana n'A Sagrada família é 

esse entrecruzar da luta interna da filosofia moderna com ela mesma, em vários momentos, e o 

destaque influência do atomismo antigo, o qual conhecia bem. 

 A esta conclusão chega também Olivier Bloch, referindo-se ao contributo de Marx como 

“formulas brilhantes e incisivas, substituem as formulações gerais, mais ténues e mais trabalhosas 

do Manual” e ainda “colocando positivamente aquilo que Renouvier coloca como negativo, 

retirando do lado do humanismo o que Renouvier associou ao egoísmo”. Deste modo, e contra a 

apreciação de Bauer, o autor d'O Capital, não tem já do materialismo a mesma opinião que tinha 

em 1842, ou seja o materialismo não é princípio do egoísmo, mas que implica conclusões 

comunistas, contrariando a leitura neo-hegeliana. 

 A interpretação da história do materialismo francês, nas suas duas vertentes, sob o ponto 

de vista “prosaico”, como Marx recorrentemente lhe chama, é efectivamente um meio para 



demonstrar a displicencia histórica com que Bauer crítica a filosofia das Luzes e a própria 

Revolução. O artigo que antecede o que agora tomamos como ferramenta de reflexão, evidencia 

o idealismo com que Bauer interpreta a Revolução francesa, tomando como sua reinvindicação a 

necessidade de um sistema universal do Estado para manter a coesão dos diferentes átomos 

egoístas, nas palavras de Marx. Ora, não é inocente, parece-nos, a introdução do tema do 

atomismo no tratamento das aspirações de carácter burguês da Revolução francesa, como refere 

o filósofo alemão, “O indivíduo egoísta da sociedade burguesa pode, na sua representação não 

sensível e na sua abstracção sem vida, inchar-se até se tomar por um átomo, isto é, por um ser 

sem a mínima relação, bastando-se a si mesmo (…) e até o seu profano estômago lhe recorda 

todos os dias que o mundo exterior não é vazio, que é pelo contrário o que, no verdadeiro 

sentido, enche.”. Nesta passagem dirigida à leitura de Bauer, que não foi capaz de perceber que 

a Revolução francesa foi resultado de um conjunto de interesses mais fortes na sociedade civil e 

a reinvindicação do meio de concretização desses interesses, ou seja, o Estado. A sociedade 

burguesa, no entender de Marx, apenas é composta de átomos, isto é, indivíduos livres, como 

representação, na imaginação colectiva, consagrada nos Direitos do Homem, quando em 

realidade existia uma teia de relações e interesses reais dos indivíduos entre si que ganhava 

então uma expressão maior e reinvidicava uma sociedade burguesa e um Estado moderno que 

fosse capaz de desenvolver os seus interesses. 

 Como já foi visto anteriormente, e reforçado por Marx no artigo acerca do materialismo 

francês, o atomismo grego foi um ingrediente importante para o materialismo moderno, sendo 

este materialismo a expressão, antes de uma ruptura filosófica com a metafísica teológica, uma 

ruptura com o feudalismo que a acompanhava, e consagra, no plano filosófico, o reconhecimento 

do movimento próprio da matéria, desde Descartes até ao materialismo inglês subsequente. 



 Nestes textos da Sagrada Família, há ainda outro aspecto a sublinhar, senão o mais 

importante para a compreensão do pensamento de Marx, a saber, o indício de uma nova 

compreensão de materialismo que deixa entrever em algumas passagens do artigo, tais como: “Se 

o homem forma todos os seus conhecimentos, sensações, etc., do mundo sensível, e da 

experiência no seio desse mundo, o que é então importante é organizar o mundo empírico de tal 

modo que o homem aí ganhe experiência e assimile o que é verdadeiramente humano”3, e ainda, 

“Se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias 

humanamente.”4. Aqui observamos que ao contributo do materialismo francês, isto é da 

dependência do homem da experiência com o seu meio, junta-se-lhe uma dimensão prática 

transformadora que não se encontra nos outros materialismos, uma dimensão de 

relacionalibilidade material que vai muito além daquela que o materialismo moderno, quer 

mecânico, quer sensualista, estabelece entre o sujeito e a matéria. 

Estas passagens são efectivamente um sinal de que Marx estava já a pensar o materialismo de um 

modo diferente, e de que no tratamento materialista da história do materialismo coloca já 

posições que são verdadeiramente suas e não as dos movimentos filosóficos estudados no artigo. 

   O tom eminentemente crítico das afirmações de Marx no final do artigo dão conta da 

insuficiência do materialismo que o antecede. A valorização da crítica da religião e das 

instituições políticas feudais que conduziu o materialismo mecânico é suplantada pela insatisfação 

com as consequências reais da filosofia do século XVIII. Apesar de ser reconhecido o importante 

contributo das teses sensualistas de que as ideias, representações, etc. resultam somente da 

realidade sensível, ou seja, do reconhecimento de que a materialidade é a única produtora de 

objectos e, portanto, de que a ciência lhe diz respeito somente aquela realidade e não outra, o 

                                         
3 Sagrada Família, p. 196 
4 Sagrada Familia, p. 196. 



reconhecimento do homem como um produto da natureza e determinado por ela na sua 

experiência sensível, todos estes aspectos são importantes e são resultado do avanço do 

materialismo dos séculos XVII e XVIII, mas não resposta à problemática que preocupa Marx 

neste período, isto é, como pensar a transformação humana no quadro da materialidade. 

 Em rigor, o problema de Marx com os materialismos que o antecedem é um problema 

essencialmente ontológico, e tentaremos mostrar de como o materialismo expressou-se na 

história da filosofia como uma alternativa gnoseológica, mas nunca ontológica.  

 No que toca ao materialismo mecânico, com a sua primeira expressão em Descartes, e de 

um ponto de vista ontológico, a materialidade é resultado da vontade divina e reduzida a uma 

única qualidade a extensão, neste caso nem podemos verdadeiramente dizer que a matéria é 

constituinte do Ser, uma vez que o filósofo francês deixára claro nas suas Meditações sobre 

filosofia primeira que a única verdadeira substância é Deus. É esta a metafísica que rapidamente 

é abandonada no século XVIII, mas há ainda o “conteúdo positivo”, palavras de Marx já aqui 

referidas, que se mantém que é a relativa autonomia da matéria no plano epistemológico, ao físico 

e ao cientista bastam os corpos e o seus movimentos próprios, na sua obra de física Le Monde, 

por Natureza Descartes somente entendia as três leis do choque dos corpos eternas e imutáveis. 

 O materialismo sensualista inglês, como também já foi dito, toma a materialidade como 

entidade produtora de objectos para um sujeito, ela existe na medida que existe um sujeito que a 

capte e que a represente, é verdade que a experiência sensível determina o indíviduo, mas este é 

condição necessária para a efectivação da dimensão objectiva. Não há, portanto, no 

“materialismo”, de que nos fala a história profana, uma efectiva tentativa de encontrar explicar 

essa capacidade de apropriação e transformação real humana no seio da própria materialidade, 

mas antes procura a confirmação da sua efectividade no seio de uma consciência. 



 Não é senão uma visão muito limitada do materialismo uma vez que o consagra  e 

constitui essencialmente uma forma ainda idealista de conceber a materialidade, uma vez que 

esta apenas é reconhecida pelo sujeito enquanto objecto do seu conhecer, a sua função 

primordial é constituir objectos de conhecimento para uma estrutura cognitiva da qual depende 

para ter sentido. Ora, esta concepção está longe de se aproximar de uma concepção materialista 

do Ser como plataforma ontológica única.  

 Julgamos não ser por acaso que o filósofo alemão compara, no início deste artigo, 

Feuerbach ao materialismo do século XVIII. Tal como o materialismo do século XVIII de cariz 

anti-metafísico foi uma consequência necessária da cisão criada pela própria metafísica, pela 

dualidade espírito-corpo, também o materialismo de Feuerbach foi a decorrência necessária e a 

crítica que se impunha à filosofia especulativa de Hegel que, ao tentar conciliar o dualismo da 

filosofia moderna, caíu de novo no Espiritualismo, diluindo a materialidade ou o real, na 

manifestação do Espírito. De facto, num artigo que Marx elabora uma abordagem profana, leia-se 

materialista dialéctica, acerca da história do materialismo e a única referência que faz de 

Feuerbach é o seu combate à filosofia especulativa. 

 O combate de Feuerbach é reconhecido por Marx como esse momento importante de 

ruptura, mas a verdade é que não deixa de ser mais um retorno ao paradigma do materialismo 

anti-dialéctico, de cariz sensualista, dependente de uma dualidade que resiste, naquilo que 

ontologicamente constitui a materialidade. 

  O materialismo de Feuerbach é fundamentado na base na necessidade do homem na 

representação de objectos para se revelar a si mesmo, como essência de género. O homem 

torna-se consciente de si através do marco da representação do entendimento. A construção do 

homem consciente de si processa-se através da mediação dos objectos na representação, diz 



Feuerbach “ O homem nada é sem objecto (...) Mas o objecto ao qual um sujeito se refere 

essencial e necessariamente não é senão a essência própria, mas objectiva, desse sujeito.”5. O 

que quer dizer que é na comunidade desta actividade de representação comum, que os homens 

se representam, simultaneamente, como género, como essência objectiva. 

 Por este materialismo se caracterizar pela colocação do sujeito em dependência da 

representação de objectos, Marx dá-lhe o nome de materialismo contemplativo, pois, não é 

capaz de integrar a acção humana numa mesma plataforma. Na verdade, Feuerbach 

ontologicamente mantém uma posição ainda idealista. Com uma solução parecida com a kantiana, 

o alemão define o homem ainda com um ser dualista, composto por cabeça e coração, a 

materialidade do ser, em Feuerbach, surge somente como objecto para uma consciência, como 

nos diz nos Princípios da filosofia do Futuro: “ A matéria é o objecto essencial da razão. Se não 

houvesse matéria, a razão não teria estímulo nem material para pensar, não teria conteúdo. Não 

se pode abandonar a matéria sem abandonar a razão, reconhecer a matéria sem reconhecer a 

razão”6. Vemos aqui consagrada uma interdependência das duas esferas ontológicas, ainda 

separadas por uma imediatez da representação sensível e empírica, que o alemão pensava ser o 

que assegurava a existência dessas duas dimensões do Ser.  

 O ponto de vista do materialismo novo apresentado por Marx nas Teses sobre Feuerbach, 

de 1845, um ano depois de A Sagrada Família, é a necessária crítica do materialismo velho do 

ponto de vista da dialéctica, e Feuerbach foi a sua última grande figura, pois não soube preservar 

de Hegel seu maior contributo filosófico, a dialéctica como lógica do Ser. Essa é a essencial 

crítica de Marx não só ao materialismo mecânico, como a todo o dito materialismo que não é 

capaz de acolher em si a história, a transformação, a prática, ossificando dualismos. 

                                         
5  Feuerbach,  Essência do Cristianismo,p. 13. 

6  Feuerbach, Princípios da filosofia do Futuro, trad. port. Adriana Veríssimo Serrão, §17, pp. 118-119. 



 Tomemos, por fim, em atenção o que foi dito por Marx n'A Sagrada Família e o que diz o 

mesmo na Nona Teses de Teses sobre Feuerbach : “O máximo que o materialismo contemplativo 

consegue, isto é, o materialismo que não compreende o mundo sensível como actividade prática, 

é a visão dos indíviduos isolados na “sociedade civil”. Não estará Marx a dizer-nos que o 

materialismo de Feuerbach é  no fundo o mesmo que nos é descrito na Sagrada Família como o 

modo de ser do burguês, ou melhor, o modo como “indíviduo egoísta da sociedade burguesa” se 

toma a si próprio? O materialismo contemplativo é ainda a filosofia da sociedade burguesa? 

  

 

 

 

 

 

 

  


