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O Estado, por conseguinte, não existiu sempre. 
Houve sociedades que passaram sem ele e 
que não tinham a menor noção de Estado e 
nem de poder governamental. A um certo 
grau do desenvolvimento econômico, 
implicando necessariamente na divisão da 
sociedade em classes, o Estado tornou-se 
uma necessidade [...](ENGELS)



POR QUE O ESTADO TORNOU-SE UMA NECESSIDADE?



EMERGÊNCIA DA PROPRIEDADE PRIVADA 

DIVISÃO DA SOCIEDADE EM CLASSES SOCIAIS



RETOMANDO O PERCURSO DA HISTÓRIA

SOCIEDADE  PRIMITIVA
Propriedade Comum da terra

Organização social baseada em uma mesma linhagem ou 
origem (clan)

Predomínio dos costumes, da autoridade, da tradição e do 
respeito ao chefe do clã

Poder, frequentemente, reconhecido às mulheres



SOCIEDADE  ESCRAVISTA
Divisão fundamental

Divisão  entre proprietários de escravos e escravos

Típico da Antiguidade clássica -séc. VIII a.c a séc. V d.c

As leis legitimavam a escravidão

Toda a Europa e  a  maioria dos povos do mundo 
passaram por essa etapa



OBSERVAÇÃO!

Na  maioria dos países a escravatura, no decurso do 
seu desenvolvimento, evoluiu para a servidão.



SOCIEDADE  FEUDAL

Divisão fundamental

Proprietários de terras e  servos

Tem origem na decadência do Império Romano

Predomínio da opressão de classe e da dependência

Fragmentação do poder nas mãos dos senhores feudais



Transição do Modo de Produção Feudal para 
o Modo de Produção Capitalista

Capitalismo Comercial

Desenvolvimento do poder econômico da burguesia, 
sem, contudo, o controle do poder político

Emergência dos Estados Absolutos (Monarquia)



SOCIEDADE  CAPITALISTA

Divisão fundamental

Burgueses e Proletários

Submissão do Trabalho ao Capital

Complexificação do Estado



CONSTATAÇÃO

A compreensão do desenvolvimento histórico da 
humanidade é essencial para análise dos 
problemas econômicos, sociais, políticos e 
religiosos de cada época.



O Estado, por conseguinte, não existiu sempre. 
Houve sociedades que passaram sem ele e que 
não tinham a menor noção de Estado e nem de 
poder governamental. A um certo grau do 
desenvolvimento econômico, implicando 
necessariamente na divisão da sociedade em 
classes, o Estado tornou-se uma necessidade 
[...](ENGELS)

RECAPITULANDO...



Algumas características do Estado 

EXÉRCITO PERMANENTE

POLÍCIA

BUROCRACIA

DIVÍDA PÚBLICA



Marx e a Crítica a Filosofia do Direito de 
Hegel (1844)

Resultado das investigações...

As relações jurídicas, bem como as formas de Estado não 
podem ser explicadas por si mesmo, nem pela chamada 
evolução geral do espírito, essas relações têm, ao 
contrário, suas raízes nas condições materiais de 
existência, em suas totalidades [...] (MARX, 2008, p.45)



A ideologia Alemã (1846)

Primeiro livro escrito em conjunto por Marx e Engels 
onde ambos se propõem a fazer um acerto de contas  
com a sua antiga consciência filosófica (filosofia alemã).

Rompimento com o chamado hegelianismo de esquerda 



Até 1846  Marx refere-se a Proudhon como o “mais penetrante” e o 
“mais consequente” dos escritores socialistas    

A Miséria da Filosofia (1847): resposta a obra de Proudhon, Sistemas 
das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria (1846)  é
elaborada a partir de um balanço feito por Marx do resultados dos seus 
estudos econômicos (1847-1847)

Crítica a visão Prodhoniana que a revolução social poderia ser 
alcançada através de formas pacíficas

A Miséria da Filosofia: crítica de Marx a 
Proudhon (1847)



O Manifesto do Partido Comunista (1848)

Emerge  da Liga dos Comunistas (Associação 
Internacional de Operários) a partir da ocasião do 
Congresso realizado em Londres, em novembro de 
1847).

Constitui-se no Programa detalhado, teórico e 
prático, do partido



Contribuições

A história de todas as sociedades até hoje 
existentes é a história da luta de classes (Marx 
e Engels, 1998, p.40)



O executivo no Estado moderno não é senão um 
comitê para gerir os negócios comuns de toda 
a classe burguesa (MARX e ENGELS, 1998, p.42)



O que caracteriza o comunismo não é a abolição 
da propriedade em geral, mas a abolição da 
propriedade burguesa (MARX e ENGELS, 1998, 
p.52)



O comunismo não priva ninguém do poder de se 
apropriar de sua parte dos produtos sociais; 
apenas suprime o poder de subjugar o trabalho 
de outros por meio dessa apropriação (MARX e 
ENGELS, 1998, p.54)



A ação comum do proletariado, pelo menos nos 
países civilizados é uma das primeiras 
condições para a sua emancipação (MARX e 
ENGELS, 1998, p.56)



Mensagem a Liga dos Comunistas (Março de 
1850)

O nosso interesse e a nossa tarefa são tornar permanente 
a revolução até que todas as classes mais ou menos 
possidentes estejam afastadas da dominação, até que o 
poder de Estado tenha sido conquistada pelo proletariado, 
que a associação dos proletários não só num país mais em 
todos os países dominantes do mundo inteiro, tenha 
avançado a tal ponto que tenha cessado a concorrência 
dos proletários nesses países e que pelo menos, estejam 
concentradas nas mãos dos proletários as forças 
produtivas decisivas (MARX, 1982, p.182)



Para nós não pode tratar-se da transformação da 
propriedade privada, mas apenas do seu aniquilamento, não 
pode tratar-se de encobrir oposições de classes mas de 
suprimir as classes, nem de aperfeiçoar a sociedade 
existente, mas de fundar uma nova (MARX, 1982 p.182)



Durante a luta e depois da luta, os operários têm de 
apresentar em todas as oportunidades as suas 
reivindicações próprias a par das reivindicações dos 
democratas burgueses (MARX, 1982, p.184)



Contribuição da Mensagem da Liga dos 
Comunistas

• Necessidade de criação de um Partido Proletário 
independente

• Necessidade de união entre proletariado urbano e 
proletariado rural

• Emergência da tese da Revolução em permanência 



A Luta de classes em  França (1850)

Explicação materialista de todo um período da história 
francesa e a elaboração de teses para a tática 
revolucionária do proletariado

Demonstra a necessidade da conquista do poder político 
pela classe operária

Marx utiliza, pela primeira vez, a expressão “Ditadura do 
proletariado”

Formulação da ideia de aliança da classe operária com o 
campesinato 



O 18 Brumário de Louis Bonaparte (1852)

Análise concreta dos acontecimentos revolucionários na França 
entre 1848-1851.

Analogia que Marx faz ao Golpe de Estado realizado por Napoleão 
Bonaparte 

Contribuições para o marxismo 

Desenvolvimento da teoria da luta de classes e da revolução 
proletária



Constatação 

Todas as revoluções aperfeiçoavam esta máquina (O 
Estado), em vez de a destruir. Os partidos que lutavam 
alternadamente  pela dominação (ex: republicanos puros e 
legitimistas) consideravam a tomada de posse deste 
imenso edifício do Estado como a presa principal do 
vencedor (MARX, 1982, p. 501-502)



A emergência da I Internacional (1864)

Associação Internacional dos trabalhadores emerge da 
necessidade da união das organizações operárias de 
diversos países europeus

A repressão e crescentes divergências internas 
enfraqueceram a Associação que foi extinta em 1876



A EXPERIÊNCIA DA COMUNA DE PARIS (1871)

Barricadas erguidas pelos communards em frente a La Madelaine 



GÊNESE DO TERMO COMUNA

Nome que se dava na França às cidades 
nascentes mesmo antes de conquistado a 
autonomia local e os direitos políticos[...]. 
(ENGELS, 1998, p. 42)



Contexto

A comuna de Paris de 1871 emerge do agravamento 
das contradições de classe entre o proletariado e a 
burguesia decorrente da dura derrota sofrida pela 
França na guerra contra a Prússia (1870-1871) 



Principais medidas

• Substituição do exército permanente pelo povo em armas
• Abolição do trabalho noturno
• Redução da jornada de trabalho
• Projetou-se a autogestão das fábricas
• O cargo de juiz se tornou eletivo
• O internacionalismo foi posto em prática
• A educação se tornou gratuita, e obrigatória



A Comuna de Paris foi a 1ª experiência de ditadura do 
proletariado na história e durou cerca de 72 dias: de 18 de 
Março a 28 de Maio de 1871 



Algumas causas da derrota da Comuna

• Ausência de um Partido da classe operária  formado pela doutrina 
da luta de classes

• Ausência de aliança combativa entre a classe operária e o 
campesinato

• Isolamento de Paris das outras zonas do País em conseqüência do 
bloqueio da cidade

• Aliança do governo Francês destituído com o governo Alemão para 
acabar com Comuna



Lição da Comuna de Paris    

A classe operária não se pode contentar com tomar o 
aparelho de Estado tal como ele é e o por a funcionar 
“autonomamente”



Engels e a obra:  A Origem da Família, da propriedade 
privada e do Estado (1884)

• O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, 
do exterior, à sociedade. [...]. É o produto da 
sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. 
É a confissão de que essa sociedade se embaraçou 
numa insolúvel contradição interna, se dividiu em 
antagonismos inconciliáveis de que não pode 
desvencilhar-se [....] 



CONTRIBUIÇÕES DE LENIN PARA O MARXISMO

1870 - 1924



O Estado e a Revolução (1917)

Para manter um poder público separado da 
sociedade e situado acima dela, são necessários os 
impostos e uma dívida pública ( LENIN, p.30,2007, )

O Estado Representativo Moderno é um instrumento 
de exploração do trabalho assalariado pelo capital 
(LENIN, 2007, p.30)



A República democrática é a melhor crosta 
possível do capitalismo

Sufrágio universal: instrumento de dominação 
da burguesia (LENIN, 2007, p.32)



O papel da violência na história

A substituição do Estado burguês pelo Estado 
Proletário não é possível sem uma revolução 
violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, 
a abolição de todo e qualquer Estado, só é
possível pelo definhamento ( LÊNIN, 2007, p.39)



De toda a história do socialismo e da luta política, 
Marx concluiu que o Estado está condenado a 
desaparecer, e que a forma transitória do Estado 
em vias de desaparecimento, a transição do 
Estado para a ausência do Estado será o 
‘proletariado organizado como classe dominante’”
(LENIN, 2007, p. 74)



[...] A doutrina da luta de classes foi concebida não por 
Marx, mas pela burguesia antes de Marx e, de maneira 
geral, é aceitável para a burguesia. Quem só reconhece a 
luta de classes não é ainda marxista e pode muito bem não 
sair dos quadros do pensamento burguês e da política 
burguesa. Limitar o marxismo a luta de classes é truncá-lo, 
reduzi-lo ao aceitável para a burguesia. Só é marxista  
aquele que estende o reconhecimento da luta de classes ao 
reconhecimento da ditadura do proletariado (LENIN, 2007, 
p.52).
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