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RESUMO

O presente artigo vem tratar das categorias emancipação política e humana na obra de Karl Marx e
alguns autores marxistas. Partindo do pressuposto que os sujeitos sociais são sujeitos históricos e
que os elementos que compõe as suas relações em sociedade perpassam por todas as esferas da
vida humana, entende-se que a sua compreensão é fundamental, para que se perceba a dinâmica do
processo que visa a transformação social. Portanto, serão abordados aqui, aspectos que apontam
que a relação do Estado com os princípios da igualdade e da liberdade, e com o conjunto de Direitos
Humanos, segue uma perspectiva burguesa, com caráter limitado que expressa a aplicação prática
dos princípios neoliberais, e assim impossibilita a construção de uma sociedade humanamente
emancipada.

Palavras-chave: Emancipação política. Emancipação Humana. Marxismo. Direitos Humanos.
Liberdade.

ABSTRACT

This article deals with the political and human emancipation categories in the work of Karl Marx and
some Marxist authors. Based on the assumption that social subjects are historical subjects and that
the elements that make up their relationships in society permeate all spheres of human life, it is
understood that their understanding is fundamental, so that one can perceive the dynamics of the
process that aims the social transformation. Therefore, it will be approached here, aspects that
indicate that the relation of the State with the principles of equality and freedom, and with the set of
Human Rights, follows a bourgeois perspective, with a limited character that expresses the practical
application of neoliberal principles, and thus impossible to build a society that is humanly emancipated.

Keywords: Political emancipation. Human Emancipation. Marxism. Human rights. Freedom.

RESUMEN El presente artículo viene a tratar de las categorías emancipación política y humana en la
obra de Karl Marx y algunos autores marxistas. A partir del supuesto de que los sujetos sociales son
sujetos históricos y que los elementos que componen sus relaciones en sociedad pasan por todas las
esferas de la vida humana, se entiende que su comprensión es fundamental, para que se perciba la
dinámica del proceso que busca la transformación social. Por lo tanto, serán abordados aquí,
aspectos que apuntan que la relación del Estado con los principios de igualdad y de libertad, y con el
conjunto de Derechos Humanos, sigue una perspectiva burguesa, con carácter limitado que expresa
la aplicación práctica de los principios neoliberales, y así imposibilita la construcción de una sociedad
humanamente emancipada. Palabras clave: Emancipación política. Emancipación Humana. El
marxismo. Derechos humanos. Libertad.

1 INTRODUÇÃO

Os elementos apresentados no presente artigo surgiram a partir da questão judaica de Karl Marx,
escrita no final de 1843, esta obra representa uma afiada crítica a situação que os judeus viviam na
Alemanha e principalmente as ideias de Bruno Bauer acerca da situação tratada. Então, a obra trata,
em sua parte referente a questão dos judeus, dos aspectos da emancipação política e humana e
como elas se constituem, bem como as inúmeras contradições na teoria dos dois autores.

Desse modo, como emancipação remete a liberdade, abordaremos as diferença entre as categorias
da emancipação política e humana, os princípios que as fundam, as suas possibilidades de
aplicabilidade e os limites que se apresentam frente a sua efetivação.
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2 ACEPÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E HUMANA NA VIDA DOS INDIVÍDUOS EM KARL
MARX

Para Marx (2010), os judeus que viviam na Alemanha almejavam a emancipação política, mas em
contrapartida, Bauer dizia que, devido ao fato de que nenhum povo ainda tinha alcançado tal
liberdade na Alemanha, não era possível concede-las aos judeus. E para ele tal reivindicação não
deveria sequer ser levada em consideração tendo em vista que os judeus só se interessavam pela
sua própria liberdade, o que se configura assim o caráter egoísta do seu povo.

Porém, por reconhecerem o Estado, que era cristão, como seu estado de direito, que os judeus
lutavam pela emancipação política. Entretanto, o preconceito religioso, inerente ao Estado cristão,
impossibilitava que os judeus alcançassem a liberdade. Sendo assim, somente o rompimento com
essa essência do Estado cristão, tal avanço seria alcançado. Em relação a esse processo, Bauer
questionou porquê que o Estado deveria abandonar a sua religião – se desprendendo da essência
cristã - se o judeu não abandonaria a dele Para Bauer isso não fazia sentindo. Logo, na sua
perspectiva, a emancipação política para os judeus também não se justificava, pois enquanto o
Estado for cristão e o judeu judaico, ambos serão incapazes de conceder e receber a emancipação.

Desse modo, Bauer afirma que os judeus não merecem ser emancipados, tendo em vista que a
religião do Estado cristão é oposta ao judaísmo. As suas palavras são bem claras quando ele indaga:

Portanto, a título de que vós, judeus, almejais a emancipação Por causa da
vossa religião Ela é a inimiga mortal da religião do estado. Como cidadãos do
Estado Não há cidadãos do Estado na Alemanha. Como seres humanos Vós
não sois seres humano, e tampouco aqueles a quem apelais (MARX, 2010, p.
34).

Frente a isso, pode-se perceber que, para Bauer, os judeus não eram sequer considerados como
humanos, assim a luta do seu povo não tinha significado algum. Partindo dessa premissa, ele formula
a questão judaica de uma nova maneira, fundamentando-a no questionamento que procura responder
“como são constituídos o judeu a ser emancipado e o Estado cristão a emancipar” (MARX, 2010, p.
34).

E a resposta dada pelo próprio Bauer, foi formulada a partir de uma crítica a religião judaica
embasada nas suas diferenças com o cristianismo, ou seja, de acordo com Marx (2010), Bauer reduz
a questão judaica na Alemanha somente aos antagonismos religiosos existentes entre os judeus e a
religião proclamada pelo Estado. Assim, ele afirma que tanto os judeus, que buscam a emancipação,
quanto o Estado, que deve emancipar, precisaria abandonar as suas respectivas religiões para que tal
liberdade fosse alcançada.

Tendo em vista que, o que se configura como grande impedimento para a emancipação do judeu é a
essência cristã e limitada do Estado e, pelo fato de um não se desprender da outra, o Estado, mesmo
sendo cristão, permite que os judeus vivam de maneira isolada ao cristianismo, considerado tal
permissão como um privilégio para os judeus, que, por outro lado acreditam estar usufruindo de um
direito oriundo da sua crença, pelo fato de serem um povo escolhido, que terão um futuro privilegiado
em comparação aos outros povos da humanidade.

Em decorrência disso, o judeu se relaciona com o Estado cristão como um estrangeiro, por se
sentirem alheios e estranho a Ele, e o Estado, por sua vez, concede esse “privilégio” para os judeus,
porém por outro lado os punem fazendo com que eles sintam as demais esferas isoladas, não
somente pela forma que vivem, mas principalmente por se oporem a religião do Estado na Alemanha.
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Essas limitações postas pelo Estado são diretamente determinantes para as condições limitadas nas
quais os judeus vivem, porém, para Bauer a questão judaica não depende das condições postas pelo
Estado, e sim da relação contraditória entre religião e emancipação política. Assim, ele acredita que,
tanto quem almeja a emancipação (judeu), quanto quem deve concede-la (Estado cristão) precisa se
libertar da religião.

Todavia, de acordo Marx (2010), a questão é bem mais complexa, pois, mesmo que o judeu deixasse
de ser judeu para se tornar um cidadão comum, ele continuaria sendo judeu. Isso ocorreria porque a
sua essência judaica sempre prevaleceria sobre os deveres da humanidade e da política, portanto ele
permaneceria inserido na vida estatal, enquanto o Estado fosse cristão, somente de maneira
aparente.

Para exemplificar o quanto a forma de Estado interfere na liberdade dos indivíduos, Marx (2010)
compara a questão judaica na França e na Alemanha: no primeiro país, o Estado não professa
nenhum tipo de religião, lá a base para a sua forma de governo é uma constituição, mas essa se
expressa de maneira aparente, pois, na sua essência, são os privilégios religiosos que determinam as
diferenças entre o cidadão e homem livre, opressores e oprimidos. Já na Alemanha, o Estado embasa
suas ações na sua religião, punindo, portanto, os judeus por não a seguirem.

Desse modo, podemos perceber que a questão judaica deve ser formulada com base no Estado que
o judeu se encontra. No caso da Alemanha, como o Estado professa uma religião, ou seja, não possui
o caráter político, a questão judaica é uma questão teológica, e a crítica deve ser direcionada a
religião do cristianismo e do judaísmo. Enquanto na França, a questão judaica deve ser voltada para o
constitucionalismo devido a forma parcial e aparente que é dada a emancipação política lá existente.

Para Bauer, a superação política significa a superação total da religião, ou seja, por todos os
indivíduos, assim o Estado que continuasse professando-a não teria condições de se envolver com as
coisas reais. “Bauer exige, portanto, por um lado, que o judeu renuncie ao judaísmo, que o homem
em geral renuncie à religião, para tornar-se emancipado como cidadão (MARX, 2010, p. 36).

Todavia, de acordo com Marx (2010), é preciso reconhecer que as religiões são apenas “[...] estágios
distintos do desenvolvimento do espírito humano” (p.34, grifos do autor), e não o próprio espírito
humano em si. Portanto, a religião pode ser superada, já que a maior incompatibilidade entre os
judeus e os cristãos é o antagonismo religioso. Desse modo, é inegável afirmar que tanto os judeus
quanto os cristãos precisam superar a religião, passando a considera-las a apenas como um estágio
da vida humana e não como a vida em si. Nessa direção, Marx (2010, p. 36) aponta algumas
questões ao defrontar-se com Bauer:

[...] quem deve emancipar Quem deve ser emancipado A crítica tinha uma
terceira coisa a fazer. Ela devia perguntar: de que tipo de emancipação se
trata Quais são as condições que tem sua base na essência da emancipação
exigida Tão somente a crítica a emancipação política mesma poderia construir
a crítica definitiva à questão judaica e sua verdadeira dissolução na “questão
geral da época.”

Com base na passagem acima, indaga-se que não bastava somente analisar quem emanciparia e
quem seria emancipado, a questão deveria ser pautada no tipo de emancipação que estava se
propondo e quais as condições para que ela se efetivasse.

Se tratando da emancipação política, deve-se considerar que ela ocorre quando o Estado deixa de
professar a religião como sendo sua, e passa a ter apenas o próprio Estado como seu o seu espírito.
No entanto, por preocupar-se apenas com o abandono da religião pelos cidadãos, Bauer não
conseguiu alcançar tal ponto da discussão, desse modo, introduziu na questão judaica algumas
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contradições que fogem da essência da emancipação política,

[...] diante disso, vemos o erro de Bauer no fato de submeter a crítica tão
somente ao “Estado cristão”, mas não o “Estado como tal”, no fato de não
investigar a relação entre emancipação política e emancipação humana [...]
(MARX, 2010, p. 36, grifos do autor).

Ademais, ele questionava: os judeus teriam mesmo o direito de almejar a emancipação política Diante
disso, Marx (2010, pp. 36-37), redireciona o questionamento em contrapartida, indagando se “[...] o
ponto de vista da emancipação política tem o direito de exigir dos judeus a supressão do judaísmo e
do homem de modo geral a supressão da religião”

Então, Marx (2010) aponta que, para que haja uma relação política entre, não só o judeu, mas todo
indivíduo religioso e o Estado, é preciso que este último tenha a sua forma política plenamente
desenvolvida, o que se configura através da revogação do cristianismo.

Somente a partir daí que a crítica a essa relação deixa de ser teológica, uma vez que o Estado passa
a se apresentar em sua forma política, portanto, “[...] a crítica transforma-se, então, em crítica ao
estado político. Justamente no ponto em que a questão deixa de ser teológica, a crítica de Bauer
deixa de ser crítica” (MARX, 2010, p. 37), tendo em vista que ele criticava apenas a religião.

Embora o Estado político tenha se dissociado da religião, a maioria da humanidade continua religiosa,
e isso ocorre porque, conforme Marx (2010), a religião passa a fazer parte da esfera privada da vida
humana, o que se constitui como prova de que a religião não contradiz a “plenificação do Estado”
(p.37), pelo contrário, ela nasce das carências deixadas por ele. Vejamos como esse processo ocorre:
o indivíduo busca na religião o preenchimento de alguma lacuna das diferentes esferas de sua vida
real, lacunas essas que são deixadas pelo Estado político através da não efetivação das políticas
públicas, que, ao não funcionarem, dão base para a existência e desenvolvimento da religião, tendo
em vista que o indivíduo busca suprir, através do poder que acredita ter o plano irreal, as deficiências
do plano material causadas pelo Estado político, “[...] para nós, a religião não é mais a razão, mas
apenas o fenômeno de limitação mundana” (MARX, 2010, p 37).

As diferentes maneiras de desenvolvimento da vida dos indivíduos como por exemplo, o nascimento,
a formação e o trabalho, são determinadas pelas condições que o Estado põe no progresso de suas
atividades políticas. Entretanto, como aponta Marx (2010), esses determinantes não são levados em
consideração pelo próprio Estado, quando Ele considera cada membro da sociedade como
participantes igualitários da soberania nacional, sem levar em consideração as diferentes condições
entre eles, permitindo assim que, tanto a propriedade privada, como a formação e a atividade laboral,
por exemplo, atuem à maneira delas, e efetivem, no interior das relações estatais, as suas essências
particulares, de modo que a essência privada dessas categorias tornem-se a universalidade do
Estado. Este processo contradiz o caráter da coletividade universal que deveria ser inerente a
Instituição que tem o papel de representar o interesse dos sujeitos sociais, ficando evidente assim, os
limites da emancipação política.

As contradições existentes entre a vida individual do gênero humano e a vida material, formam a
essência do Estado político em sua forma plena. Essas duas esferas, do público e do privado, estão
presentes em todas as partes que constituem a vida humana, assim:

[…] o homem leva uma vida dupla não só mentalmente, na consciência, mas
também na realidade, na vida concreta; ‘ele leva uma vida celestial e uma vida
terrena, a vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente
comunitário, e a vida na sociedade burguesa, na qual ele atua como pessoa
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particular, encara as demais pessoas como meios, degrada a si próprio à
condição de meio e se torna um joguete na mão de poderes estranhos a ele’.
(MARX, K. 2010, p.40)

No interior da forma estatal o homem é privado “de sua vida individual real” e é tido como um ente
genérico que pertence a uma universalidade irreal a ele, criada pela sociedade burguesa. Devido a
isso, o indivíduo burguês não se reconhece como membro do Estado, levando assim uma vida estatal
de forma aparente.

A emancipação política não se configura na forma plena de emancipação humana, mas é “a forma
definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui” (MARX, 2010, p. 41).
Ainda que em seu último estágio, ela consiste na dissociação com a religião na esfera pública, na
medida em que ela deixa de ser a essência do Estado e passa a ser o espírito da sociedade
burguesa, se concentrando no egoísmo do indivíduo, que causa a sua separação dele com os demais
membros da sociedade. A separação do homem religioso e do cidadão é a própria emancipação
política, por isso o indivíduo sempre viverá uma vida dupla, desse modo, podemos afirmar que a
ascensão da emancipação política para a humana depende diretamente da abolição da religião, pois
a partir daí o egoísmo humano gerado por ela, seria igualmente abolido.

O Estado que classifica a religião, categoria irreal no mundo material, como fundamento das demais
esferas da sociedade burguesa e permanece recorrendo a ela para dar respostas as problemáticas da
sociedade, é considerado como incompleto, não se configurando assim, como um Estado de fato,
tendo em vista que esse tipo de posicionamento põe o cristianismo em um patamar privilegiado no
processo de criação da humanidade, transformando assim, as questões políticas em religiosas e vice
e versa. Por outro lado, o Estado que apenas elenca a religião como um pressuposto que serve para
suprir e não fundamentar as deficiências deixadas por ele, é considerado como completo.

Conforme Bauer, no Evangelho está descrito que o Estado não deve se fundamentar na religião, ou
caso contrário à sua forma estatal será dissolvida por completo. Porém, desconsiderando tal
premissa, o Estado cristão se apropriou do Evangelho, e passou a expressa-lo na forma estatal
aparente e não em sua forma em si. Por isso, de acordo com Marx (2010), o povo do estado cristão é
um “não povo”, no sentido de que todas as formas pelas quais fundam e desenvolvem a sua vida são
determinadas por um poder superior irreal a eles. Em busca da legitimação desse poder superior, a
religião designa alguns indivíduos para realizarem a intermediação com o povo, esses são conhecidos
como “os escolhidos” e acabam se separando dos demais indivíduos da sociedade.

Ao separar o espírito do Evangelho das suas escrituras, o Estado cristão comete um ato “irreligioso”,
posto que, ao professar o cristianismo as suas ações deveriam condizer ao que está escrito na bíblia,
mas na vida real acontece de forma contrária, pois o que realmente importa para o Estado cristão é a
alienação do indivíduo e não a sua forma humana em si. Do mesmo modo, para Ele a crença no céu
e em Deus, bem como a fé, é o que prevalece nas relações, fator que comprova que a religião não é
um poder secular, tendo em vista que a sua forma é totalmente impossibilitada de se apresentar
enquanto poder secular, pois a sua própria construção se dá através da não secularidade.

Como a sociedade burguesa é embasada no espírito religioso, os indivíduos do Estado político se
tornam religiosos quando exercem a sua cidadania, ao mesmo instante que se distanciam cada vez
mais uns dos outros, pois estes mesmos princípios que fundam e impulsionam a sociedade são
responsáveis por promover a cisão dos povos. Acerca desse aspecto, Marx (2010) aponta que, as
contradições que emergem quando um cidadão professa uma religião em sua vida particular e vai
exercer alguma atividade na vida genérica, é apenas uma pequena parte da grande contradição entre
o Estado político e a sociedade burguesa e que embora o Estado tenha se emancipado da religião a
humanidade ainda continua presa a ela. Assim, Marx afirma que o fato de os judeus terem alcançado
a emancipação política sem a sua desvinculação com a sua religião (judaísmo), impossibilita desta
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emancipação ser considerada como emancipação humana.

Com base nisso, devemos partir então para outro questionamento: tendo alcançado a emancipação
política, poderiam ser incluídos os judeus, na luta em busca dos Direitos Humanos Para Bauer, a
obtenção de tais direitos além de depender da renúncia da fé, é fruto de diversas lutas da
humanidade, as quais objetivam a superação das inúmeras formas de injustiças e regalias,
concedidas a uma parte dos indivíduos que nascem em condições privilegiadas e, para ele, devido ao
fato do povo judeu viver de forma isolada e não participar ativamente dessas lutas, não merece
acessar tais direitos. Bauer acrescenta ainda que, a essência do judaísmo predomina sobre a humana
de modo que a tendência desta segunda será de sempre retroceder em face da primeira.

Porém, Marx (2010) prova o contrário quando afirma que o acesso aos Direitos Humanos não
depende da desvinculação mencionada por Bauer, tendo em vista que a formação de tais direitos se
dá através da sua relação com outros aspectos que compõem a sociedade. Assim, os Direitos
Humanos “[...] são exercidos somente em comunhão com outros. O seu conteúdo é constituído pela
participação na comunidade, mais precisamente na comunidade política, no sistema estatal” (MARX,
2010, p.47). Desse modo, por um lado, eles estão vinculados aos direitos dos cidadãos, os quais, por
sua essência, também dispensam a desvinculação com a religião, e por outro, estão ligados, de igual
maneira, aos direitos do próprio homem, onde:

“[...] se encontra a liberdade de consciência, o direito de praticar qualquer
culto. O privilégio da fé é expressamente reconhecido, quer seja como direito
humano ou como consequência de outro direito humano, a liberdade” (MARX,
2010, p. 47, grifos originais).

Com isso, Marx (2010) mostra que não há incompatibilidade entre religião e Direitos Humanos, tendo
em vista que o direito de possuir uma religião, de professa-la e de praticar o seu culto, é um privilégio
que está elencado entre os Direitos Humanos. Assim, da mesma maneira que esses direitos estão
ligados a religião eles se relacionam também com a sociedade burguesa, tendo em vista que a sua
forma basilar é composta por princípios religiosos. Portando, é na relação entre Estado político e
sociedade burguesa que se concentra a razão pelo qual o membro desta sociedade é classificado
como humano e porque os seus direitos são denominados Direitos Humanos. A constituição da
relação entre Estado e sociedade burguesa se dá porque o conjunto desses direitos representam os
indivíduos formados pela sociedade burguesa, ou seja, indivíduos egoístas que se separam cada vez
mais de suas respectivas comunidades e dos interesses da coletividade.

Sendo assim, os Direitos Humanos servem à sociedade burguesa e são pautados na liberdade que
limita o desenvolvimento dos indivíduos, que não trata da relação entre os homens e sim dele isolado
consigo mesmo, apenas como membro da sociedade burguesa.

Marx (2010) nos chama atenção para o caráter limitado de alguns direitos que servem como base
para a constituição do conjunto dos Direitos Humanos, o direito à liberdade, por exemplo, é um deles.
Ele serve a sociedade burguesa na medida em que consiste na aplicação prática da liberdade
individual, defendendo, assim, a liberdade da propriedade privada. Ou seja, ele liberta o indivíduo
para que o mesmo desfrute do patrimônio de forma individual, sem levar em consideração as
questões que estão postas na sociedade, preocupando-se apenas com o seu desenvolvimento e
enxergando os outros indivíduos como oponentes.

A igualdade como direito também é pensada com o mesmo objetivo, uma vez que ela é aplicada para
garantir que todos os indivíduos sejam igualmente livres, na perspectiva da liberdade individual.

Igual processo ocorre com o direito à segurança, no sentido de que ela é colocada somente para
proteger o desenvolvimento individual dos membros da sociedade burguesa, os seus direitos
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(principalmente o da liberdade e da igualdade) e a sua propriedade. Assim, a segurança, bem como a
liberdade e a igualdade, atua com o objetivo de sustentar e desenvolver o caráter egoísta da
sociedade burguesa.

Com base nesses aspectos, Marx (2010), afirma que os Direitos Humanos não têm a capacidade de
ultrapassar esse caráter egoísta que separa uns indivíduos dos outros e da própria comunidade, por
isso, é tirada do sujeito a possibilidade de se tornar um ente genérico. Assim, as relações existentes
entre os indivíduos serão ligadas pela “[...] necessidade natural, a carência e o interesse privado, a
conservação da sua propriedade e de sua pessoa egoísta” (MARX, 2010, p. 50).

Inegavelmente pode-se afirmar, com base na obra de Marx aqui já citada inúmeras vezes, que o
cenário em que se dá a emancipação política é bastante contraditório, pois, ainda que ela represente
uma libertação para um povo, o seu caráter é limitado, posto que o objetivo de quem emancipa não é
o de libertar e sim de conservar a hegemonia da sociedade burguesa, pondo o homem cada vez mais
a serviço dos seus interesses.

A vida política deve ser a forma pela qual os direitos dos indivíduos se efetivem, porém, na sociedade
burguesa, ela se apresenta como uma forma de subsídio aos interesses da classe hegemônica,
entrando assim em contradição com o seu dever ser e logo, perdendo a sua finalidade. Desse modo,
a vida política contribui para o enfraquecimento dos Direitos Humanos, uma vez que, dispensa as
finalidades, que seriam a plena efetivação desses direitos.

Portanto, a emancipação política representa, o fim da sociedade que era guiada pelo poder soberano,
na mesma medida que se apresenta como uma revolução: a revolução da sociedade burguesa. Esta
se configurou com o fim do sistema feudal e, a partir de então, “[...] os elementos da vida burguesa,
como, p. ex., a posse ou a família ou o modo de trabalho, foram elevados à condição de elementos da
vida estatal [...]” (MARX, 2010, p. 37-38) e passaram a determinar as formas com as quais o Estado
iria se relacionar com o indivíduo, bem como, fragmentar a sua totalidade formando assim “[...]
sociedades particulares dentro da sociedade.” (grifos meus)

Através desse processo, a burguesia exclui os indivíduos das relações entre as partes que formam o
Estado, e logo torna o seu interesse particular em interesse público, na medida em que transforma a
sua atividade e consciência individual em finalidade estatal, separando-a do povo. Essa forma de
transformação do Estado representou também a transformação da sociedade burguesa, de maneira
que a tornou isenta das responsabilidades políticas, tornando-a totalmente livre para desenvolver o
seu caráter egoísta.

Os pressupostos que davam base à sociedade feudal foram desenvolvidos no indivíduo particular e
egoísta; na sociedade burguesa esse mesmo sujeito se constitui também como base para o Estado
político que, por sua vez, o considera, de igual maneira, como fundamento para os Direitos Humanos.
Assim, a valoração dos elementos espirituais e materiais são colocados à frente da liberdade do
indivíduo.

Marx (2010) nos mostra que, inegavelmente, podemos perceber as limitações da emancipação
política quando ela não consegue libertar o homem, mas apenas conceder para ele liberdade limitada,
que respeite os limites da sociabilidade burguesa. Tendo em vista que:

[...] o homem não foi libertado da religião. Ele ganhou a liberdade de religião.
Ele não foi libertado da propriedade. Ele ganhou a liberdade de propriedade.
Ele não foi libertado do egoísmo do comércio. Ele ganhou a liberdade de
comércio (MARX, 2010, p. 53).

Ainda de acordo com Marx (2010), o homem em sua forma natural nada mais é do que o sujeito
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egoísta e apolítico, fruto da sociedade burguesa, composto por uma forma que não o permite ter
consciência, pois ele está submetido a um poder que é alheio a ele. Tal realidade poderia ser mudada
por meio de uma revolução política se ela não tivesse como base os elementos que compõem a vida
burguesa (o trabalho, as necessidades, o direito), ou seja, a vida individual. Porém, como a realidade
condiz ao contrário, o homem enquanto membro da sociedade burguesa continuará apenas como
homem natural, apolítico, que se diferencia do homem como cidadão, o homem político. “O homem
real só chega a ser reconhecido na forma do indivíduo egoísta, o homem verdadeiro, só na forma de
citoyen abstrato” (MARX, 2010, p. 53 grifos do autor).

Desse modo, Marx (2010) conclui que: a emancipação política classifica o homem como membro da
sociedade burguesa, logo como indivíduo egoísta, e por outro lado como cidadão, pessoa moral.
Porém, não permite que o homem se torne um ente genérico, pois somente a emancipação humana
possibilitará isso; contudo, emancipar humanamente os indivíduos só será plenamente possível
quando o homem conseguir organizar as suas forças próprias para fazer delas forças sociais e assim,
conseguir reduzir o mundo humano, e suas relações, ao próprio homem enquanto cidadão abstrato,
livre das amarras da sociedade burguesa.

3 LIMITES PARA A SOCIEDADE ATINGIR UM ESTÁGIO HUMANAMENTE EMANCIPADO

Para tratar desse tema, foi tomado como base principal as obras de Ivo Tonet, por ele se tratar de um
marxista contemporâneo que relaciona a categoria da emancipação humana com tantas outras e
principalmente com a educação. Os seus escritos versam ainda sobre as possibilidades que a
humanidade possui de viver em uma sociedade plenamente livre e a relação existente entre
emancipação humana e comunismo.

Para Marx, estas duas categorias eram classificadas enquanto sinônimas, tendo em vista que, uma
busca a liberdade e a outra um novo modelo de sociedade. No entanto, no decorrer da sua obra,
Tonet opta pelo uso do termo emancipação humana, devido a sua relação direta com a liberdade.
Conforme ele, pensar uma nova forma de sociabilidade que supere a capitalista tem sido uma tarefa
bastante delicada, devido as alterações tão intensas e ponderosas que esse ideário sofreu, advindas
de interpretações equívocas da obra de Marx, como por exemplo a de:

Considera-la como uma utopia, como um ato de fé, como a idealização de
uma sociedade paradisíaca [...] como uma forma de sociabilidade totalmente
totalitária, que suprime as diferenças e a liberdade do indivíduo e, por isso
mesmo, o reino da intolerância [...] (TONET, I. 2001, p. 79).

Por conta de distorções como essas que, Tonet busca mostrar os propósitos completamente racionais
que dão base e possibilitam a efetivação da emancipação humana, os quais nascem da apreensão da
realidade, ocorrendo de forma objetiva e não neutra.

Conforme Tonet (2001), as lutas que objetivam a construção de uma sociedade justa e igualitária, são
travadas pela classe explorada e existem desde do princípio da história da humanidade - assim como
os escritos que também pautam esse objetivo, e trazem em seus textos como deveria ser esse
modelo societário que posse fim a exploração e dominação – porém, todas as formas de buscar essa
transformação se esbarravam em um comum empecilho: a imaturidade do ser social. Esse fator se
configurava em um estágio no qual o indivíduo não conseguia compreender a sua natureza e
entender tudo que está a sua volta como processo decorrente da vida humana.

Além disso, ainda de acordo com o citado autor, a concepção liberal classificava as desigualdades
sociais como fenômeno inerente a natureza humana e, devido a isso, pensar uma sociedade justa e
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sem as gritantes disparidades sociais, não passava de um ideário inatingível.

Conforme essa concepção liberal, o exercício do direito à liberdade e a igualdade não poderia ocorrer
de forma concomitantemente, dessa forma, a evidência de um anularia o outro. Portanto, para os
liberais, o direito sempre foi considerado mais importante, a liberdade era privilegiada e a igualdade
posta para o campo do esquecimento. O que não podemos deixar de salientar aqui é que, a liberdade
em questão é aquela pregada pelo liberalismo, ou seja, a que versa apenas sobre a manutenção da
propriedade privada.

Somente quando a sociedade atingi o estágio de maturidade social, a teoria marxista cria, uma nova
concepção do ser social, e nela o indivíduo tem condições de romper radicalmente com a tradição
liberal passando a obter a possibilidade de pensar essa problemática da sociedade de uma maneira
diferente. Esse avanço se dá graças a maturidade que o ser social atinge ao entrar nesse novo
estágio, onde o indivíduo consegue perceber as determinações sociais as quais permitem que a
sociedade seja entendida “[...] como resultado de sua própria atividade e não de forças naturais ou
sobrenaturais” (TONET, 2001, p. 81). Outro fator que contribui para esse avanço no modo de
enxergar a sociedade, é o amadurecimento das duas classes antagônicas, burguesia e proletariado.

Conforme Tonet (2001), Marx acredita que a história da humanidade é dividida em dois grandes
momentos, o da pré-história, que é a época que as classes sociais ainda existem; e o da história, que
é quando elas passam a ser extintas. Essa divisão é feita por Marx, porque, para ele, a liberdade
marca esses dois períodos, no primeiro, que estamos vivenciando, tem-se a liberdade criada pelo
liberalismo, como já citada aqui, e no segundo trata-se de uma liberdade de caráter emancipador, que
permite que o homem se expresse como ele realmente é. E é nesse sentindo que Tonet trabalha com
a categoria emancipação humana, tendo como objetivo mostrar, a partir da obra de Marx,

[...] qual o significado desta categoria, vale dizer, qual o seu ato fundante; qual
a sua natureza; quais as relações desse ato fundante com as outras
dimensões sociais; como se dará a relação entre o indivíduo e a comunidade;
qual a relação entre o que Marx chama de “reino da necessidade” e “reino da
liberdade”; qual o sentido da liberdade nesta forma de sociabilidade e quais
suas relações com a categoria de igualdade; quais as condições de
possibilidade para que ela se realize; porque ela é uma alternativa possível e
não meramente especulativa e, enfim, porque ela representa a melhor
alternativa para a sociedade (TONET, 2001, p 81-82).

Com isso entendemos que, para Marx, apreender o ato que está na base da emancipação humana é
de extrema importância para que se entenda esta categoria, tendo em vista que tal apreensão
garantirá a captação do seu caráter materialista, Tonet (2001), que é o que a faz ser possivelmente
real e não uma mera desejável forma de sociedade.

Com isto queremos dizer que, para compreender os lineamentos gerais dessa
forma de sociabilidade que chamamos, com Marx, de emancipação humana,
devemos começar por identificar o ato fundante [...] este ato fundante é
chamado por Marx de trabalho associado [...] (TONET, 2001, p. 83).

A ação desenvolvida através do trabalho se configura na fundamentação ontológica do ser social,
além de se apresentar como condição natural e eterna da vida humana. Assim, através do trabalho,
além de transformarem a si e a sua realidade, os indivíduos estabelecem a forma que irão se
relacionar uns com os outros. Devido a isso, Marx considera que o trabalho associado é a única forma
de trabalho onde os indivíduos conseguem se organizar, pois, através dele, e da comunhão de suas
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forças individuais, estabelecem relações que permitem deter o controle imposto sobre eles.

A junção dessas forças se dá de maneira consciente, tendo em vista que, elas se articulam, se
multiplicam e são postas em ação por meio de uma decisão livre e não por uma imposição de algum
poder alheio a elas com interesses totalmente divergentes aos seus.

Assim, na forma de trabalho associado o sujeito não está à disposição da natureza, como era na
sociedade primitiva, tendo em vista o baixo desenvolvimento das forças produtivas, ele também não
está sujeito à exploração, nem sequer estão sujeitos uns aos outros, como ocorre nas outras “[...]
formas históricas concretas do trabalho [...] escravistas, servis e assalariadas [...]” (TONET, 2001, p.
87). Diferentemente do trabalho associado, mesmo que o indivíduo já tivesse alcançado a
independência da natureza, a forma com a qual o trabalho fora dividido, fez com que os indivíduos
ficassem sujeitos uns dos outros (TONET, 2001). Sendo então, o trabalho condição natural eterna da
vida humana, ele não deixa de fazer parte do reino das necessidades, pois, de acordo com Tonet
(2001, p. 88):

[...] ter necessidades, no sentido genérico de carências, faz parte da própria
essência do ser humano, portanto não é algo de negativo. Ser homem é ter
necessidades, satisfazê-las, criar novas necessidades e novamente
satisfazê-las, num movimento sem fim.

Porém, é preciso distinguir o reino das necessidades do sistema capitalista e este mesmo reino, em
uma forma de sociabilidade que o tenha superado, tendo em vista que, com o capital, como aponta
Tonet (2001), o produtor é dominado pelo produto e este, estabelece quais objetivos pretendem
alcançar. Enquanto que, a partir do momento que ele tenha sido superado, os destinos da produção,
será determinado com base nas necessidades dos indivíduos e, quem produz, não enquanto
indivíduo isolado, mas como “[...] representante do gênero humano como expressão de uma força
geral assumida conscientemente pelos indivíduos [...]” (TONET, 2001, p. 88), é quem os define.

O trabalho emancipado, além de ser pautado na liberdade, é controlado conscientemente pelo
indivíduo durante todo processo e, as forças que são empregadas nele, visa atender as necessidades
dos sujeitos sociais e não ao desenvolvimento do capital, com o objetivo de que esses sujeitos se
autoconstruam em sua essência cada vez humana.

Após definir o meio fundante para a efetivação da emancipação humana, é preciso entendermos
quais as suas possibilidades, portanto, Tonet (2001) parte de algumas questões essenciais, as quais
visam responder se é possível que o humano transforme de maneira radical a sua realidade, ou se
isso não passa de uma utopia sem nenhuma forma basilar concreta. E ainda, quais seriam as
condições necessárias para a efetivação dessa possibilidade tão esperançosa para a sociedade.

Segundo Tonet (2001), a tese dominante versa sobre a impossibilidade desse acontecimento, e até
os fatos empíricos que se desdobram ao longo da história a reforça, assim ela ganha uma enorme
sustentação. Mas, deve-se atentar enquanto a esses fatos empíricos, pois eles não têm sustentação
suficiente para justificar de forma definitiva alguma hipótese, é tanto que, como Tonet afirma, os
argumentos que são usados para fundamentar esta tese são buscados fora dela em outro campo.

O homem é dotado pela natureza de determinados atributos que precedem a existência ontológica do
seu ser, e esta natureza é determinada pela propriedade, em primeiro lugar, e logo após pela
liberdade, igualdade e racionalidade. Assim, em sua natureza, ele é, antes de qualquer outra coisa
proprietário privado, ficando impossibilitado assim de ser um ente sociável.

Sendo que, nesta síntese, reconhece-se que o homem não pode deixar de
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viver em sociedade, mas o eixo de sua existência social é dado pela defesa de
seus interesses particulares e, pois, pela sua oposição aos outros homens
(TONET, 2001, p 94).

Tonet aponta que essa situação, na qual o sujeito humano é colocado, é um estado irreversível, que
nem mesmo as teorias onde alguns autores que afirmaram a bondade inerente a natureza humana,
tende a muda-la, como Roseau por exemplo, quando ele mesmo considerou que a sociedade que
corrompe o homem e que está sociedade não pode ser mudada.

Considerar que a natureza humana não faz parte da história nem da interação social atribui a ela a
impossibilidade de mudança que venha ser ocasionada pelos próprios homens. Marx questiona essa
teoria mostrando que o ser social é histórico e que toda natureza humana é passiva de mudanças,
assim, como salienta Tonet (2001, p. 95) ao afirmar que, “[...] para além dos fatos mais imediatos, se
existe uma natureza humana, ela também é construída pelos próprios homens e não recebida, como
dote, da natureza natural”.

De acordo cm Tonet (2001), ao analisar a categoria trabalho, Marx, o considera como: ato que,
ontologicamente, funda o ser social, e se configura como meio no qual o sujeito consegue tornar-se
um ser com a essência diferente do natural. “Deste modo, a história humana começa com este ato e
toda ela nada mais é do que o processo de autocriação do homem por si mesmo” (TONET, 2001, p.
95 grifos meus).

Com base nisso, Tonet (2001) afirma que o ser social é essencialmente um ser histórico, não
somente por sua capacidade de transformação, mas principalmente no sentido de que ele é “[...] o
resultado de seus próprios atos [...]” (TONET, 2001, p. 96). Portanto, o fato de atribuir a ele essências
antes mesmo da sua existência, as que são impostas como naturais ao humanos, resulta em
características que os sujeitos não possuem.

Por sua vez, a historicização integral do homem tem como consequência a
absoluta impossibilidade de sustentar a tese da imutabilidade estrutural desta
ordem social. Dela decorre que toda ordem social e qualquer ordem social em
sua totalidade são históricas porque são produzidas pelos próprios homens e,
portanto, só por interesse ideológico poderão ser declaradas imutáveis
(TONET, 2001, p 96).

Frente a esses aspectos, a possibilidade da emancipação humana vai avançando, levando em
consideração a confirmação de que o ser social é um ser histórico, o que exclui dele as hipóteses de
imutabilidade. Porém, com base em Tonet (2001), essa historização, embora seja indispensável, não
é suficiente para fundamentar as possibilidades para e efetivação da emancipação humana.

Assim, como a historização do ser social é fundamentada, por Marx, na categoria do trabalho, o
segundo determinante para a fundamentação da possibilidade de uma emancipação humana, é
embasado em tal categoria também. Trata-se, conforme Tonet (2001), da consciência e do
posicionamento que ela toma nesse processo histórico, tendo em vista que ela exerce um “[...] papel
fundamental na transformação da natureza, para fazer surgir, a partir daí o ser social” (TONET, 2001
p. 96).

Essa relevante capacidade de intervir na realidade é atribuída à consciência graças a sua constituição
ontológica. Isso não quer dizer que a consciência já tenha um caráter revolucionário, pois para esse
ser construído foi preciso que se desenvolvessem dois processos: primeiro, o aumento da
socialização do ser social, que, consequentemente fez com que a consciência do indivíduo
aumentasse, pois quanto mais eles socializavam, mais a sua consciência ficava consciente. E
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segundo, foi preciso que o ser social atingisse um estágio de amadurecimento, dado a ele somente na
sociedade capitalista, pois é nessa forma de sociabilidade que os indivíduos controlam as suas
próprias relações e não dependem de nenhuma ação da natureza para tal. Então,

[...] é neste momento que o ser social se põe para si mesmo com um ser
plenamente social, o que significa que é só neste momento que os homens
podem compreender o processo social como resultado de seus próprios atos e
apreender a dinâmica dele para orientar conscientemente a sua configuração
(TONET, 2001, p. 97).

Dessa maneira, torna-se inegável afirmar o papel de fundamental importância que a consciência
exerce nesse processo, e para ficar ainda mais claro Tonet (2001), nos traz o exemplo da própria
revolução burguesa, tendo em vista que esse foi um momento histórico em que uma intensa
transformação na forma da sociedade resultou em uma intensa transformação na consciência dos
indivíduos.

Se a consciência, traz benefícios para a ordem burguesa, ela também poderá contribuir com a radical
transformação da sociedade para o estágio de emancipação humana, por conta da sua característica
basilar que coloca o homem em uma posição de domínio sobre o processo de desenvolvimento da
história, tendo em vista que, a história da humanidade é fruto de um processo determinado pelo
conjunto de atos dos sujeitos sociais. “Por isso mesmo, o patamar da emancipação humana não
poderia ser o resultado de um inevitável processo histórico” (TONET, 2001, p. 97).

Tonet (2001) afirma que, a emancipação humana é considerada como a revolução do trabalho,
porque o seu alcance permitirá que os indivíduos superem essa forma de sociabilidade e passem
para um estágio de liberdade plena, transformando assim, a realidade na qual vivem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela emancipação humana objetiva a construção de uma sociedade plenamente justa e
igualitária, onde os ideais são pautados no interesse coletivo e bem comum de todos. O que, dentro
dos limites de uma sociabilidade burguesa, não é passível de realização.

Com base nos fundamentos apresentados aqui, é possível perceber a diferença entre a emancipação
política e humana e apreender ainda que, o desenvolvimento de uma categoria não implica na
realização da outra, pois uma serve aos ideais burgueses e está posta dentro dos princípios que
contribuem para a sua manutenção, ao mesmo tempo que a outra, é fundamentada na plena forma de
liberdade e consciência livre dos indivíduos.
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