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Resumo Ideologia alemã 

     O livro a Ideologia Alemã, o autor Marx debate as criticas sobre Feuerbach, discutindo 

sobre o materialismo feuerbachiano e o idealismo hegeliano. Neste resumo será abordados 

os pontos chaves e de grande importância em tópicos. 

• .Instrumento de produção natural: um exemplo é o campo cultivado, os 

indivíduos estão subordinados à natureza a propriedade é fundiária, um domínio 

imediato e natural, os indivíduos estão unidos por algo que pode ser a família, tribo ou 

o próprio solo. 

A troca é entre os homens e a natureza, uma troca em que o trabalho de um é 

trocado pelo produto do outro. O homem basta ter uma inteligência media, há uma 

comunidade, existe ali uma pequena indústria sem repartição de trabalho entre os 

indivíduos. 

• Instrumento de produção criados pela civilização: os indivíduos estão 

subordinados a um produto do trabalho, a propriedade surge como domínio do 

trabalho, a principalmente acumulado do capital. 

Os indivíduos são independentes uns dos outros e se mantem unidos devido as 

trocas, troca essa feita entre os próprios homens. A divisão entre o trabalho corporal 

e intelectual já está efetuada. As relações são materiais baseadas no dinheiro, existe 

a indústria, e o trabalho é dividido através dela. 

Passa-se a existir uma necessidade da propriedade privada que só é possível 

com a grande indústria. 

Há a oposição entre a cidade e o campo da barbárie à civilização, e a abolição 

disso só poderá ocorrer é existência comunitária. 

Nas cidades, o capital era natural que consistia em alojamento, instrumentos e 

uma clientela natural hereditária. A divisão de trabalho efetuava-se de forma 

espontânea, cada trabalhador deveria estar apto a executar todo um ciclo de trabalho. 

• A divisão de trabalho entre as cidades teve como consequência o nascimento 

das manufaturas. 

As manufaturas tornaram-se recurso para os camponeses contra as corporações 

que os excluíam ou pagavam mal. 

O comercio passa a ter um significado político, as nações entram numa 

concorrência, numa luta comercial que se fez através de guerras, de direitos 



  

alfandegários e proibições. As corporações começam a declinar em contato com as 

manufaturas. 

• O movimento do capital caracteriza-se pela interdição de exportar ouro e prata, 

o nascimento do comercio do dinheiro, dos bancos, das dívidas de Estado, do papel-

moeda, das especulações sobre os fundos e as ações, agiotagem e desenvolvimento 

do sistema monetário em geral. 

A construção de habitações tornou-se indispensável com o desenvolvimento da 

propriedade privada. 

Do ponto de vista filosófico, o desenvolvimento dos indivíduos nas condições de 

existência comum das ordens e classes, pode-se imaginar que o gênero ou homem 

se desenvolveu nesses indivíduos ou que eles desenvolveram o homem, o que traz 

sérias afrontas. 

Aos indivíduos já não subordinados à divisão do trabalho, os filósofos 

representaram-nos como um ideal a que opuseram a designação de “homem”, e 

compreenderam todo o processo que acabamos de expor como sendo o 

desenvolvimento do “homem”. 

O termo sociedade civil surgiu no século XVIII, quando as relações de propriedade 

se desligaram da comunidade antiga e medieval. A sociedade civil enquanto tal só se 

desenvolve com a burguesia, todavia, a organização que constituiu sempre a base do 

Estado e do resto da superestrutura idealista, tem sido constantemente pelo menos 

nome. 

A primeira forma da propriedade é, tanto no mundo antigo como na idade média, 

a propriedade tribal, principalmente condicionada entre os romanos pela guerra, e 

entre germanos, pela criação de gado. 

Já a propriedade privada propriamente dita começa tanto para os antigos como 

para os povos modernos, com a propriedade mobiliaria. Dado que a propriedade 

privada emancipou da comunidade, o Estado adquiriu uma existência particular junto 

da sociedade civil e fora dela, mas esse Estado não é mais do que a forma de 

organização que os burgueses constituem pela necessidade de garantirem 

mutuamente a sua propriedade e os seus interesses, tJanto no exterior como no 

interior. 

O direito privado desenvolve-se, conjuntamente com a propriedade privada, como 

resultado da dissolução da comunidade natural. Entre os Romanos, o 

desenvolvimento da propriedade privada e do direito privado não teve qualquer 



  

consequência industrial ou comercial pelo fato de o seu modo de produção não se ter 

modificado. Direito privado exprime as relações de propriedade existentes como o 

resultado de uma vontade geral. 

O próprio jus utendi et abutendi exprime, por um lado. O fato de a propriedade 

privada se tornar completamente independente da comunidade e, por outro, a ilusão 

de que essa propriedade privada, repousa sobre a simples vontade privada, sobre a 

livre disposição das coisas. 

De cada vez que o desenvolvimento da indústria e do comercio criou novas formas 

de troca, por exemplo companhias de seguras e outras, o direito viu-se regularmente 

obrigado a integra-las nos modos de aquisição da propriedade. 

A proposito desta subdivisão ideológica no interior de uma classe: I. Autonomia 

da profissão como consequência da divisão do trabalho: cada qual considera a sua 

profissão como verdadeira. Sobre a ligação do seu trabalho com a realidade, iludem 

–se necessariamente dada a natureza desse trabalho. 

Ideia do direito. Ideia do Estado. Na consciência vulgar o assunto é posto às 

avessas. 

Os indivíduos sempre partiram de si mesmos, as suas relações correspondem ao 

processo real da sua vida. A que se deve ao fato de as suas relações ascenderam à 

autonomia e se chocarem com eles próprios? De os poderes dos indivíduos se 

tornaram todos poderosos perante esses mesmo indivíduos? Isso deve-se à divisão 

do trabalho, cujo grau depende da força produtiva desenvolvida em cada momento. 

 

 


