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Aos marxistas revolucionários.

À classe operária e demais trabalhadores assalariados de 
todo o mundo.

À juventude das ocupações de escolas e universidades, 
pela lição de luta.

Aos demais oprimidos. Sem luta contra todas as formas 
de opressão não há luta contra a exploração; sem luta contra a 
exploração capitalista não há verdadeiramente luta pelo fim de 

todas as opressões. 
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Dá-se com a doutrina de Marx, nesse momento, aquilo que, 
muitas vezes, através da História, tem acontecido com as doutrinas 
dos pensadores revolucionários e dos dirigentes do movimento liber-
tador das classes oprimidas. Os grandes revolucionários foram sempre 
perseguidos durante a vida; a sua doutrina foi sempre alvo do ódio 
mais feroz, das mais furiosas campanhas de mentiras e difamação 
por parte das classes dominantes. Mas, depois da sua morte, tenta-se 
convertê-los em ídolos inofensivos, canonizá-los por assim dizer, cer-
car o seu nome de uma auréola de glória, para “consolo” das classes 
oprimidas e para o seu ludibrio, enquanto se castra a substância do 
seu ensinamento revolucionário, embotando-lhe o gume, aviltando-o. 
A burguesia e os oportunistas do movimento operário se unem pre-
sentemente para infligir ao marxismo um tal “tratamento”. Esquece-se, 
esbate-se, desvirtua-se o lado revolucionário, a essência revolucioná-
ria da doutrina, a sua alma revolucionária. Exalta-se e coloca-se em 
primeiro plano o que é ou parece aceitável para a burguesia (V. I. 
LENIN, O Estado e a Revolução).

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 
dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A 
classe que tem à sua disposição os meios para a produção material 
dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, 
pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as 
ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual. As 
ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal [ideell] das 
relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes con-
cebidas como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam 
dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. Os indiví-
duos que constituem a classe dominante também têm, entre outras 
coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que 
dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época 
histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão, e, portanto, 
entre outras coisas, dominam também como pensadores, como pro-
dutores de ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias do 
seu tempo; que, portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da 
época (MARX e ENGELS, A Ideologia Alemã).
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13Marx e Engels: uma introdução 

1 - Introdução
É fato, no entanto, que a arma da crítica não pode substituir a 
crítica das armas, o poder material tem de ser derrubado pelo 
poder material, no entanto, também a teoria se transforma em 
poder material assim que se apodera das massas (MARX, Intro-
dução à Crítica da filosofia do Direito de Hegel).

Em 2017, o Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX), sediado na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (FACED/UFBA), completa dez anos de existên-
cia. Foi uma década de intensa atividade intelectual e de ações 
no sentido de apoiar os movimentos e lutas sociais. Realizamos 
também estudos de obras de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich 
Engels (1820-1895) ao longo dessa trajetória, culminando com 
o livro primeiro de O Capital, a obra máxima do socialismo 
científico (marxismo). Chegamos ao presente ano, concluindo 
duas dezenas de turmas nos cursos de Introdução ao Marxismo 
e de Introdução à Economia Política. Centenas de estudantes, 
professores, trabalhadores e ativistas dos movimentos sociais 
passaram pelos cursos ministrados no LEMARX e tiveram acesso 
aos principais elementos da teoria social, econômica e política 
fundada pelos pensadores alemães. 

No intuito de facilitar a assimilação desse conhecimento 
do marxismo, elaboramos, em 2011, textos em uma linguagem 
simples e acessível aos cursistas. Os textos foram publicados 
pela primeira vez no site do grupo com os títulos Aspectos da 
vida e da obra de Marx e Engels, e Marx e Engels: socialismo 
científico, luta de classes e organização política. Entretanto, 
sentimos posteriormente necessidade de reelaborar esses tex-
tos, aprimorando as suas principais ideias e conclusões sobre 
a formação e o desenvolvimento do socialismo científico na 
obra dos fundadores do marxismo. Levamos em consideração 
os questionamentos realizados pelos cursistas ao longo desses 
anos de cursos realizados no LEMARX. Foi assim que nasceu o 
presente livro. Ele é uma reelaboração, o desenvolvimento e o 
aprofundamento dos textos acima mencionados.
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14 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

Dessa forma, disponibilizamos aos leitores no presente li-
vro uma síntese dos aspectos teóricos e políticos mais importan-
tes da vida e da obra dos fundadores do socialismo científico. 
O texto destina-se, particularmente, aos estudantes, professores, 
militantes e ativistas do movimento sindical e popular interessa-
dos no estudo introdutório do marxismo e na militância socia-
lista. Publicamos anteriormente dois livros sobre o marxismo, 
quais sejam: Marx atual: a vigência do marxismo e os desafios 
da luta socialista (2013) e O marxismo depois de Marx e En-
gels: conquistas teóricas, políticas e programáticas no século XX 
(2015)1.  Esse terceiro livro completa os dois livros anteriormen-
te publicados pelos autores. Sintetiza os estudos no âmbito do 
LEMARX e reflete necessariamente a militância socialista dos 
autores fora e dentro da educação, como parte da luta mais geral 
pela superação da ordem capitalista e construção do socialismo. 

O primeiro livro, publicado em 2013, tratava de demons-
trar a atualidade do pensamento de Marx diante dos ataques de 
certo número de intelectuais favoráveis ao capitalismo e legi-
timadores da exploração do trabalho pelo capital. O segundo 
livro, de 2015, procurou analisar o desenvolvimento do marxis-
mo no século XX, pela obra dos principais pensadores revolu-
cionários, em particular V. I. Lenin, Leon Trotsky e Rosa Luxem-
burgo. Registramos as conquistas do socialismo científico nos 
planos teóricos, políticos e programáticos no século passado. 

Nesse terceiro livro, o núcleo do estudo é a relação entre 
o desenvolvimento do marxismo (socialismo científico) e a ati-
vidade política revolucionária de Marx e Engels na segunda me-
tade do século XIX, isto é, a busca dos fundadores do marxismo 
por dotar os trabalhadores, por meio do movimento operário 
e socialista, de uma concepção de história, da sociedade bur-
guesa moderna e dos indivíduos, orientadora da prática política 
revolucionária e de constituir, ao mesmo tempo, o proletariado 

1Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx atual: a vigência do mar-
xismo e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013; O marxismo depois de 
Marx e Engels: conquistas teóricas, políticas e programáticas no século XX. Salvador: 
LEMARX/Expogeo, 2015.
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15Marx e Engels: uma introdução 

em partido político independente dos partidos da burguesia, do 
Estado e dos governos capitalistas, como parte da tarefa histórica 
de sepultar o modo de produção capitalista e a correspondente 
sociedade burguesa, que se ergue sob essa base material. 

O estudo foi realizado a partir da obra e do contexto his-
tórico em que viveram os fundadores do marxismo e de textos 
publicados sobre a obra dos dois pensadores, de modo que di-
reciona frequentemente os leitores às fontes do marxismo e aos 
textos de autoria de Marx e Engels no século XIX, base de toda a 
teoria marxista que se desenvolveu posteriormente (século XX) e 
que continuará a se aperfeiçoar ao longo do século XXI. 

Em virtude da riqueza de acontecimentos da vida revolu-
cionária e intelectual dos dois pensadores alemães, muita coisa 
relevante foi preterida. O leitor pode, não obstante, aprofundar 
os conhecimentos, fazendo o estudo das biografias existentes e 
de obras especializadas sobre os debates no âmbito do pensa-
mento marxista a partir dos mais variados temas e fenômenos 
sociais, políticos, econômicos e culturais. Nesse texto, centrare-
mos a análise na evolução da teoria revolucionária marxista em 
sua necessária articulação com a luta de classes e a organização 
política do proletariado.

O socialismo científico ou marxismo é uma concepção de 
história e de sociedade elaborada a partir das condições mate-
riais de existência econômico-sociais e da dinâmica da luta de 
classes na moderna sociedade capitalista, tendo surgido em me-
ados do século XIX, em uma Europa convulsionada por levantes 
revolucionários burgueses e pelo recente protagonismo político 
da classe operária em processo de diferenciação de classe e de 
organização política.

O pensamento de Marx e Engels foi resultado de profun-
das e contraditórias transformações a partir do início da Revolu-
ção Industrial, nas últimas décadas do século XVIII e primeiras 
do XIX, das revoluções democrático-burguesas, particularmente 
na França e na Inglaterra, do surgimento das classes sociais mo-
dernas (burguesia e proletariado) e da luta entre elas em torno 
do excedente econômico (mais-valia) e das questões políticas 
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16 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

centrais, e, portanto, das relações de produção capitalistas (fun-
dadas na exploração do trabalho assalariado pelo capital, sob a 
base da propriedade privada dos meios de produção), corres-
pondentes a certo nível de desenvolvimento das forças produti-
vas (meios de produção e força de trabalho). 

Como parte do socialismo científico os fundadores do 
marxismo forjaram e empregaram o método do materialismo 
histórico-dialético com o objetivo de superar os obstáculos er-
guidos pelas formas dominantes de pensamento, de investigar 
as formações econômico-sociais pré-capitalistas, de desvelar o 
conteúdo de classe e o processo de exploração do proletariado 
no capitalismo e de defender a organização política da classe 
operária e demais explorados e oprimidos sob a estratégia da 
revolução proletária e dos métodos da luta de classes. Nesse 
sentido, o marxismo necessariamente está vinculado à luta de 
classe do proletariado, e tem como horizonte a superação do 
capitalismo e constituição do socialismo como via para a socie-
dade sem classes: o comunismo. 

O socialismo científico compreende o conjunto das ideias 
elaboradas por Marx e Engels, como sua base teórico-política, 
mas não se limita evidentemente às obras dos seus fundadores. 
O socialismo científico, depois da morte de Marx e Engels, foi 
desenvolvido, aprofundado e expandido pelos marxistas revo-
lucionários do século XX e, certamente, continuará a ser obje-
to de estudo, análise e aplicação criadora no século XXI. Com 
base nas aquisições do pensamento humano e na experiência 
de luta do proletariado e dos oprimidos em todos os continentes 
e países, marxistas como V. I. Lenin, Leon Trotsky, Rosa Luxem-
burgo, Antonio Gramsci, Georg Lukács e tantos outros revolu-
cionários procuraram destacar o caráter crítico e transformador 
da teoria marxista, sempre vinculada à luta concreta no seio do 
movimento operário e socialista internacional. 

Para Lenin – grande pensador marxista e dirigente da Re-
volução de Outubro de 1917 na Rússia -, o pensamento de Marx 
e Engels representou uma nova visão social, econômica e polí-
tica da história da humanidade e da sociedade capitalista que, 
como todas as concepções anteriores ao próprio marxismo, não 
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nasceu do nada, teve de se amparar nas descobertas e investi-
gações mais significativas no campo da filosofia e dos variados 
campos das ciências sociais e da natureza. 

O contexto histórico em que Marx e Engels viveram já ha-
via concebido a Filosofia Alemã (em particular as formulações 
de G. W. F. Hegel e Ludwig Feuerbach), a Economia Política 
inglesa (especialmente, as obras de Adam Smith e David Ricar-
do), além das investigações históricas sobre a grande Revolução 
Francesa e Inglesa e as ideias formidáveis dos primeiros socia-
listas franceses (Sant-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet, Au-
guste Blanqui) e ingleses (a exemplo de Robert Owen).

Não poderíamos deixar de ressaltar o largo desenvolvi-
mento das ideias científicas em diversos campos das ciências 
naturais ao longo do século XIX, que mostraram claramente as 
transformações ocorridas na natureza e na vida ao longo do 
tempo. De fato, a ciência da época de Marx e Engels havia avan-
çado nos estudos sobre magnetismo, eletricidade, na descoberta 
da célula e na teoria da evolução. Também avançaram bastante 
as pesquisas no campo da biologia, geologia e física. A própria 
publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 
1859, chamou prontamente a atenção da comunidade científica 
internacional e causou profundo impacto no desenvolvimento 
do pensamento científico das ciências naturais. 

Marx e Engels, sempre atentos aos resultados dos estudos 
científicos, tomaram rapidamente conhecimento dos vários 
desdobramentos no campo das ciências naturais e das desco-
bertas que mostravam claramente que a natureza e a vida es-
tavam em constante mudança e transformação. Evidentemen-
te, Marx e Engels não estudavam acriticamente essas teorias; 
procuraram, quase sempre, apontar os seus avanços e limites. 
Marx e Engels eram profundamente dialéticos, jamais contem-
porizaram com o evolucionismo vulgar, nem com os apologis-
tas do capitalismo e da sociedade de classes. Sabiam que na 
natureza e na sociedade ocorrem períodos de desenvolvimen-
to gradual e de grandes rupturas e explosões. Mas jamais ne-
garam a importância das suas fontes e do avanço das ciências 
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18 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

na composição de suas próprias ideias sobre a sociedade e a 
natureza.2 

Em Os Princípios Fundamentais do Marxismo, Plekhanov 
sintetizou o significado do marxismo ou socialismo científico:

O marxismo é toda uma concepção do mundo. Em poucas pa-
lavras, é o materialismo contemporâneo que representa o mais 
alto grau daquela concepção do mundo, cujas bases foram lan-
çadas, na velha Hélade, por Demócrito, assim como pelos pen-
sadores jônios, seus precursores. (...) O mérito principal de ter 
recuperado e formulado os princípios fundamentais do mate-
rialismo moderno pertence incontestavelmente a Karl Marx e a 
seu amigo Friedrich Engels. Os aspectos histórico e econômico 
dessa concepção do mundo, a qual se designa comumente por 
materialismo histórico, assim como o conjunto, a ele ligado, das 
concepções sobre os problemas, o método e as categorias da 
economia política, sobre o desenvolvimento econômico da so-
ciedade e, muito particularmente da sociedade capitalista, são 
quase que exclusivamente a obra de Marx e Engels.3

O caráter revolucionário do marxismo, aduz Plekhanov, 
despertou a mais áspera oposição da burguesia e dos seus repre-
sentantes políticos e ideológicos:

Contra ele se dirige direta e resolutamente o interesse da classe 
atualmente dominante, a cuja influência se submete necessaria-
mente a maior parte dos estudiosos de nossos dias. A dialética 
materialista “que não se inclina diante de nada e considera as 
coisas sob seu aspecto transitório” não pode gozar da simpatia 
da classe conservadora que é atualmente, no Ocidente, a bur-
guesia. Ela é a tal ponto contrária ao estado de espírito desta 
classe que se apresenta naturalmente a seus ideólogos como 
algo intolerável e inconveniente, como algo que não é digno 
nem de “pessoas honestas” em geral, nem em particular dos 
“respeitáveis homens de ciência”. Não é de admirar que cada 
um destes “respeitáveis” sábios se considere moralmente obri-
gado a afastar de si toda suspeita de simpatia pelo materialismo.4

2Engels registrou o desenvolvimento do pensamento científico de sua época em obras 
de grande importância para o marxismo como Dialética da Natureza e Anti-Duhring. 
Cf. ENGELS, Friedrich. Dialética da natureza. Lisboa: Editorial Presença, 1974; Anti-
-Duhring. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990.
3PLEKHANOV, G. Os Princípios Fundamentais do Marxismo. São Paulo: Hucitec, 
1989, p. 7.
4Idem, p. 68.
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Lenin, por sua vez, observou que o marxismo é “o sistema 
das ideias e da doutrina de Marx. Marx continuou e completou 
as três principais correntes de ideias do século XIX, que perten-
cem aos três países mais avançados da humanidade: a filosofia 
alemã, a economia política clássica inglesa e o socialismo fran-
cês, ligado às doutrinas revolucionárias francesas em geral”.5 
Ressaltou a profunda “lógica e unidade notáveis das ideias de 
Marx (qualidades reconhecidas mesmo pelos adversários), cujo 
conjunto constitui o materialismo e o socialismo científico con-
temporâneos como teoria e programa do movimento operário 
de todos os países civilizados”.6  

Realçou, também, que a descoberta da concepção mate-
rialista da história 

ou mais exatamente, a aplicação consequente, a extensão do 
materialismo ao domínio dos fenômenos sociais, eliminou os 
dois defeitos essenciais das teorias históricas anteriores. Em 
primeiro lugar, estas últimas apenas consideravam no me-
lhor dos casos os móbeis ideológicos da atividade histórica 
dos homens, sem investigarem a origem desses móbeis, sem 
apreenderem as leis objetivas que regem o desenvolvimento 
do sistema das relações sociais e sem discernirem as raízes 
destas relações no grau de desenvolvimento da produção ma-
terial. Em segundo lugar, as teorias anteriores desprezavam 
precisamente a ação das massas da população, enquanto que 
o materialismo histórico permite, pela primeira vez, estudar 
com a precisão das ciências naturais as condições sociais da 
vida das massas e as modificações destas condições. A “so-
ciologia” e a historiografia anteriores a Marx acumulavam, no 
melhor dos casos, fatos em bruto, recolhidos ao acaso, e só 
expunham certos aspectos do processo histórico. O marxismo 
abriu caminho ao estudo global e universal do processo de 
nascimento, do desenvolvimento e do declínio das formações 
econômicas e sociais examinando o conjunto das tendências 
contraditórias, reconduzindo-as às condições de existência e 
de produção, claramente determinadas, das diversas classes 
da sociedade, afastando o subjetivismo e a arbitrariedade na 
escolha das ideias “diretrizes”, ou na sua interpretação, desco-
brindo a origem de todas as ideias e das diferentes tendências, 

5LENIN, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: 
Global editora, 1979, p. 15.
6Idem, ibidem.
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sem exceção, no estado das forças produtivas materiais. Os 
homens são os artífices da sua própria história, mas o que é 
que determina os móbeis dos homens e mais precisamente das 
massas humanas? Qual a causa dos conflitos entre as ideias e 
as aspirações contraditórias? Qual é a resultante de todos estes 
conflitos do conjunto das sociedades humanas? Quais são as 
condições objetivas da produção da vida material nas quais se 
baseia toda a atividade histórica dos homens? Qual a lei que 
rege a evolução destas condições? Marx dedicou a sua atenção 
a todos estes problemas e traçou a via para o estudo científico 
da história concebida como um processo único, regido por 
leis, por mais prodigiosa que seja a sua variedade e todas as 
suas contradições.7 

Destacou, ainda, a profunda articulação dialética entre te-
oria e prática no marxismo. A prática política sem uma delimi-
tação teórica e programática se torna cega, sem objetivos ou 
uma estratégia clara, sem uma análise firme de cada situação 
histórica e a tática apropriada. Mas, acrescenta Lenin, sem prá-
tica revolucionária a teoria se empobrece, esvazia-se, torna-se 
especulativa, sem nexo com a realidade viva da luta de classes. 
Não à toa, Lenin foi um grande pensador marxista e experiente 
estrategista da luta de classes do proletariado internacional.

Trotsky disse, certa vez, que o socialismo científico po-
deria ser entendido como a expressão do desenvolvimento his-
tórico concreto, que, além de constituir um método capaz de 
possibilitar a compreensão científica da realidade (as leis do 
desenvolvimento da história humana e da sociedade capitalis-
ta), servia fundamentalmente como um guia para a ação polí-
tica revolucionária da classe operária e demais explorados na 
luta pelo fim da sociedade capitalista, baseada na exploração 
do trabalho humano, e sua substituição por uma sociedade 
emancipada e livre: o socialismo. Para os líderes da Revolução 
de Outubro de 1917, na Rússia, o socialismo científico era, 
portanto, uma síntese entre a elaboração teórica e a obstinada 
prática sociopolítica revolucionária. Mais precisamente, o “so-

7Idem, p. 23-24.
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cialismo científico é a expressão consciente do processo histó-
rico inconsciente, ou seja, da tendência elementar e instintiva 
do proletariado de reconstituir a sociedade sobre princípios 
comunistas”.8 

O líder da Revolução Russa, ao lado de Lenin, não tinha 
dúvida quanto ao papel do marxismo como uma arma teórica e 
prática na luta pelo socialismo:

O que caracteriza antes de tudo um revolucionário proletário? 
Ninguém é obrigado a participar de um partido revolucioná-
rio. Mas se participa, tem que considerar o partido de maneira 
séria. Se ousarmos chamar os trabalhadores para fazerem uma 
mudança revolucionária da sociedade, assumimos uma respon-
sabilidade que devemos considerar muito seriamente. E o que é 
a nossa teoria, senão o instrumento para a nossa ação? A teoria 
marxista é este instrumento, porque até hoje não encontramos 
nada melhor.9 

Como falamos anteriormente, o presente livro se destina 
especialmente aos que se iniciam no estudo do marxismo e aos 
militantes e ativistas dos movimentos sociais. E a academia? É 
possível a utilização deste livro na formação teórico-política? 
De fato, é difícil enquadrar os fundadores do marxismo nos li-
mites da atividade acadêmica. Muitos teóricos tentaram realizar 
essa proeza e fracassaram. Tiveram de lapidar até o máximo a 
teoria marxista a fim de separar, como se fosse possível, o Marx 
revolucionário, político, dirigente da classe operária, do Marx 
filósofo, pensador, teórico, rompendo, dessa forma, a unidade 
característica do marxismo entre a teoria e a prática. Também 
não é possível mais ignorá-los completamente, como tentaram 
inúmeros intelectuais burgueses de sua época e do nosso tem-
po. Marx e Engels foram grandes cientistas e pensadores das 
ciências sociais. Disso, nenhum pensador honesto da burguesia 
poderia ter dúvidas, ainda que muitos deles procurassem igno-
rar as ideias e posições políticas marxistas ou manterem com 
Marx e Engels apenas um diálogo silencioso, implícito.

8TROTSKY, Leon. Em defesa do marxismo. São Paulo: Sandermann, 2011, p. 146.
9Idem, p. 234-235.
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Mantidos no ostracismo pela intelectualidade burguesa e 
pequeno-burguesa acadêmica do final do século XIX e boa parte 
do século XX, as ideias e análises dos fundadores do marxismo 
irrompiam continuamente durante os períodos de intensificação 
da luta de classe e de acirramento da luta revolucionária em 
todos os países, dos mais adiantados aos mais atrasados do pon-
to de vista capitalista. A explicação está em que o pensamento 
desenvolvido por Marx e Engels reflete de maneira crítica e pro-
funda as tendências de desenvolvimento da história social e do 
capitalismo, em particular. 

Diferentemente de muitos pensadores da moda, que se 
permitem especular sobre o mundo das ideias, procurando en-
caixar mecanicamente a realidade em seus próprios esquemas 
de interpretação especulativa, Marx e Engels foram incansáveis 
e destemidos revolucionários socialistas que, vinculando teoria 
e prática política, atuaram para organizar a classe operária inter-
nacional por meio da constituição do proletariado em partido 
político independente dos partidos da burguesia.

Ao defender os interesses gerais dos trabalhadores, obje-
tivavam desenvolver a sua consciência de classe e, por inter-
médio da luta por suas reivindicações elementares (salários, 
condições de trabalho, direitos sociais, emprego, moradia, ter-
ra, entre outras), chocar-se com os governos e Estado burguês, 
até a tomada do poder do Estado e a constituição do proletaria-
do como classe politicamente dominante, apoiado na maioria 
explorada (campesinato, classe média arruinada), construindo 
um verdadeiro governo operário e dos demais explorados e 
oprimidos como resultado da revolução socialista e da quebra 
da máquina do Estado burguês, erguendo o Estado proletário, 
iniciando um período de transição do capitalismo ao socialis-
mo e, deste, à sociedade sem classes, Estado e alienação: o 
comunismo.

Nessa luta, Marx e Engels tiveram de travar, sem tréguas, 
um confronto quase permanente com as várias vertentes do so-
cialismo utópico, com o objetivo de elevar o socialismo a uma 
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concepção científica da história e da sociedade capitalista. Mes-
mo reconhecendo a importância e o alcance das intuições ge-
niais dos socialistas utópicos e dos primeiros líderes socialistas 
proletários, realizaram a sua crítica procurando avançar a teoria 
e a prática revolucionárias. Batalharam no seio do movimento 
operário e socialista para transformar a Liga dos Justos (uma or-
ganização secreta de emigrados alemães, vinculada aos ideais 
da Revolução Francesa) em uma autêntica organização revolu-
cionária socialista, a Liga dos Comunistas. Também fundaram 
a Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), conhecida 
como a Primeira Internacional. 

Por sua vez, lutaram no seio do Partido Socialdemocrata 
Alemão, o principal partido operário europeu da época, para 
conduzi-lo à direção correta, à luta socialista, contra as ten-
dências reformistas e conciliadoras, que, de uma forma ou de 
outra, procuravam deformar o programa do proletariado de 
superação do capitalismo, adaptando-se à luta por reformas 
limitadas e pela humanização da sociedade capitalista – como 
se isso fosse possível -, o que resultou na secundarização e 
abandono da luta revolucionária. Engels teve, depois da morte 
de Marx, um papel fundamental na conformação da Segunda 
Internacional.10 

10Tal como ocorre hodiernamente na esquerda brasileira e internacional, o partido 
operário alemão recém-fundado – Partido Operário Socialdemocrata Alemão –, do 
qual Marx e Engels eram os principais inspiradores, sofria constantes pressões sociais, 
políticas e econômicas da sociedade capitalista, que se expressavam internamente nas 
tendências ao reformismo e ao revisionismo, no sentido da adaptação do programa e 
das ideias revolucionárias aos limites do capitalismo, da democracia e do Estado bur-
guês, isto é, à perspectiva de melhorar, reformar e humanizar a sociedade burguesa e 
não de superá-la integralmente pela revolução proletária, que implicava no trabalho 
penoso de organização do proletariado em partido político capaz de mobilizar as 
massas na luta por suas reivindicações elementares, articulando-as à estratégia do so-
cialismo. Contra as tendências reformistas Marx escreveu a obra Crítica do Programa 
de Gotha, em 1875, que só seria publicada posteriormente. Engels, por sua vez, es-
creveu a Crítica do Programa de Erfurt (1891). Cf. especialmente MARX, Karl. Crítica 
do Programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012. 
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Depois da morte de Marx e Engels, muitas transforma-
ções ocorreram na economia, na política e na ciência, entre 
outros setores da vida social. No final do século XIX e, mais 
claramente, a partir da eclosão da Primeira Guerra Mundial, a 
socialdemocracia europeia e internacional (como eram chama-
dos os partidos operários de influência marxista antes da dege-
neração socialdemocrata) não suportou as pressões sociais da 
sociedade burguesa, cindindo-se em duas alas bem diferentes: 
os marxistas revolucionários e os reformistas, oportunistas e 
revisionistas.11 

O germe do reformismo e do revisionismo, expresso no 
seio da socialdemocracia internacional por Eduard Bernstein 
no final do século XIX e começos do século XX, particularmen-
te no Partido Operário Socialdemocrata Alemão (do qual Marx 
e Engels fizeram parte) fulminou posteriormente o maior parti-
do operário marxista da Europa, transformando-o em apêndice 
da democracia formal, representativa, parlamentar e burguesa, 
e das instituições capitalistas. Transformaram-se em revisionis-
tas, no sentido de converter o marxismo revolucionário em 
uma teoria reformista, mutilando ou destruindo a sua essência 
revolucionária e anticapitalista, e, por outro lado, em reformis-
tas, restringindo as suas posições e práticas políticas à busca 
por humanizar a sociedade burguesa por meio de reformas.

Esse processo teve seu ponto culminante em agosto de 
1914, quando os parlamentares socialdemocratas da Alema-
nha e de outros países, na iminência da Primeira Guerra Mun-
dial, votaram nos parlamentos europeus a favor dos créditos de 

11Entre essas duas correntes fundamentais do movimento operário (marxismo revo-
lucionário e o reformismo socialdemocrata) do século XX não deixaram de florescer 
tendências centristas (vacilantes entre o marxismo e o reformismo). Cf. as análises 
de LENIN, V. I. Marxismo e revisionismo. In: Obras Escolhidas, v.1. São Paulo: Alfa-
-ômega, 1979; O Imperialismo, fase superior do capitalismo. São Paulo: Centauro, 
2005; O Estado e a revolução. São Paulo: Hucitec, 1987; A falência da II Internacio-
nal. São Paulo: Kairós, 1979; A revolução proletária e o renegado Kautsky. São Paulo: 
Sundermann, 2005; Esquerdismo, doença infantil do comunismo. São Paulo: Global 
Editora, 1981.
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guerra (orçamento), possibilitando aos governos das potências 
imperialistas iniciarem a guerra de conquista e submeter os 
explorados e oprimidos de todos os continentes e países à polí-
tica de rapina das nações imperialistas (Europa, Japão e Estados 
Unidos), além da divisão do mundo em esferas de influência 
política, econômica e financeira. Uma verdadeira traição à in-
dependência de classe do proletariado e ao internacionalismo 
proletário, princípios tão caros à tradição revolucionária mar-
xista.

Com a passagem completa da socialdemocracia interna-
cional ao campo da burguesia e do capitalismo, o marxismo re-
volucionário e a socialdemocracia se tornaram definitivamente 
correntes antagônicas e inconciliáveis ao longo do século XX. V. 
I. Lenin, Rosa Luxemburgo, Leon Trotsky, entre outros, destaca-
ram-se por combater o revisionismo reformista no seio do mo-
vimento socialista internacional, sob a bandeira do marxismo 
revolucionário. Nessa batalha teórico-política, tiveram, portan-
to, de elevar o marxismo ao nível dos grandes acontecimentos 
da história da primeira metade do século XX e das descobertas 
das ciências.12

No plano econômico-social, o capitalismo de livre-con-
corrência da época de Marx e Engels foi substituído em fins do 
século XIX e começos do século XX pelo capitalismo em sua 
etapa imperialista, marcada pelo domínio dos grandes oligo-
pólios e monopólios que tomaram conta da economia mun-
dial, e pelo capital financeiro (resultado da fusão entre o capi-

12E foram muitas as contribuições filosóficas, econômicas, políticas e sociais dos gran-
des marxistas do século XX. Cf. LENIN, V. I. Cadernos sobre a dialética de Hegel. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2011; Materialismo e Empiriocriticismo. Lisboa: Edições 
Avante!, 1982; TROTSKY, Leon. O ABC do materialismo dialético. In: Política. São 
Paulo: Ática, 1981; Escritos de Trotsky sobre a teoria da evolução, dialética e mar-
xismo. Brasília: Editora Kiron, 2012. Cf. também SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREI-
RA, Francisco. Marx atual: a vigência do marxismo e os desafios da luta socialista. 
Salvador: Arcádia, 2013; O marxismo depois de Marx e Engels: conquistas teóricas, 
políticas e programáticas no século XX. Salvador: LEMARX/Expogeo, 2015.
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tal bancário e o capital industrial) , que passou a condicionar a 
dinâmica do capitalismo.13 

Irromperam duas guerras mundiais imperialistas e confli-
tos regionais com milhões de mortos, feridos e mutilados. Ex-
plodiram crises revolucionárias derrotadas e revoluções vitorio-
sas, além da luta pela independência contra o colonialismo e a 
opressão das potências imperialistas na África, Ásia e América 
Latina. Ocorreram também inúmeras crises cíclicas da econo-
mia internacional e se desenvolveu a crise estrutural do capi-
talismo, comprovando sobejamente a tese marxista do caráter 
decadente do capitalismo em sua fase imperialista, época de 
guerras, revoluções e contrarrevoluções. 

No momento atual, marcado por uma profunda crise do 
modo de produção capitalista e da sociedade burguesa nele as-
sentada, coloca-se a necessidade de superação da crise de dire-
ção política revolucionária tanto nos países como na esfera in-
ternacional, com a construção das organizações revolucionários 
nos diversos países e de uma sólida organização internacional 
(em nosso caso, a reconstrução da IV Internacional, fundada em 
1938 por Leon Trotsky, em função da degeneração do Partido 
Bolchevique e da III Internacional pelo estalinismo). 

13Sobre a caracterização da fase atual do capitalismo, consultar: LUXEMBURGO, 
Rosa. A acumulação de capital. São Paulo: Nova Cultural, 1985; MANDEL, Ernest. 
Introdução ao marxismo. Lisboa: Antídoto, 1978; A crise do capital. São Paulo: En-
saio, 1985; O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1985; Tratado de eco-
nomía marxista. México: Era, 1969; SWEEZY, Paul M. Teoria do desenvolvimento 
capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1962; BARAN, Paul A. A economia política do 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1977; BARAN, P. A. e SWEEZY, P. M. Ca-
pitalismo monopolista. Rio de Janeiro: Zahar, 1974; DOBB, Maurice. A evolução do 
capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1976; BUKHARIN, Nicolai. ABC do comunismo. 
Bauru-SP: Edipro, 2002; A economia mundial e o Imperialismo. São Paulo: Abril Cul-
tural, 1984; ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio 
de Janeiro: Eduerj: Contraponto, 2001; SALAMA, Pierre e VALIER, Jaques. Uma intro-
dução à economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; MÉSZÁROS, 
István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 
2002; COGGIOLA, Osvaldo. O Capital contra a história: gênese e estrutura da crise 
contemporânea. São Paulo: Xamã, 2002; NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Eco-
nomia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006; BEER, Max. História 
do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
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Para tanto, é preciso ao mesmo tempo assimilar com afin-
co a concepção marxista, não só nas suas fontes, isto é, a obra 
de Marx e Engels, mas de toda a experiência teórico-prática acu-
mulada ao longo do século XX e início do atual. Significa tam-
bém compreender os avanços e retrocessos teóricos, políticos e 
programáticos que marcaram os processos revolucionários, em 
particular a Revolução Russa de 1917.14

É evidente que a situação do movimento socialista e ope-
rário hodierno não é nada confortante. Apesar de a crise estrutu-
ral do capitalismo ter avançado, e, com ela, o aprofundamento 
da miséria, destruição da natureza, fome, opressão e exploração 
do capital sobre o trabalho, com consequências nefastas para os 
trabalhadores de todos os países, a esquerda socialista interna-
cional e, em nosso país, sofreu um duro golpe com a desagrega-
ção da União Soviética e do Leste Europeu no final da década 
de 1980 e início dos anos 1990, simbolizada pela grande im-
prensa na queda do Muro de Berlim, em 1989, e da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991.15

14Para isso, é fundamental a leitura das obras de V. I. Lênin, como também de outros 
grandes marxistas do século XX, como Leon Trotsky e Rosa Luxemburgo. Além disso, 
é preciso analisar todo o processo de deformação e degeneração da União Soviéti-
ca, do Partido Bolchevique e da III Internacional pelo estalinismo. Cf. LÊNIN, V. I. 
Últimos escritos e diários das secretárias. São Paulo: Sundermann, 2012; TROTSKY, 
Leon. História da Revolução Russa. São Paulo: Sundermann, 2001; A revolução traí-
da. São Paulo: Centauro, 2007; A revolução desfigurada. São Paulo: Centauro, 2007; 
A revolução permanente. São Paulo: Expressão Popular, 2012; A revolução perma-
nente na Rússia. Lisboa: Antídoto, 1977; Em defesa do marxismo. São Paulo: Sunder-
mann, 2011; Da Noruega ao México: os crimes de Stalin. Rio de Janeiro: Laemmert, 
1968; Bolchevismo e Stalinismo. Brasília-DF: Edições Centelha Cultural, 2011.  
15Sobre a União Soviética da era Stalin e décadas seguintes, ver: DEUTSCHER, Isa-
ac. A revolução inacabada: Rússia 1917-1967. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1968; A Rússia depois de Stalin. São Paulo; Agir, 1956; Ironias da História: ensaio 
sobre o comunismo contemporâneo. São Paulo: Civilização Brasileira, 1968; Stalin: 
uma biografia política. São Paulo: Civilização Brasileira, 2006; Trotsky. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 1968; BROUÉ, Pierre. História da Internacional Comunista 
(1919-1943). São Paulo; Sundermann, 2007; A primavera dos povos começa em Pra-
ga. São Paulo: Kairós, 1979; União Soviética: da revolução ao colapso. Porto Alegre: 
UFRGS, 1996; A revolução espanhola. São Paulo: Khronos, 1992; HOBSBAWM, 
Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
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A classe dominante em todos os países capitalistas apro-
veitou para desencadear uma campanha teórica, política e ide-
ológica contra o marxismo e o comunismo, procurando evi-
dentemente identificar o socialismo, o marxismo e a sociedade 
comunista defendidos por Marx e Engels com o regime político 
da burocracia estalinista da União Soviética. A débâcle da URSS 
era, para a burguesia internacional, a própria derrocada da te-
oria marxista e da possibilidade de construção do socialismo. 
Para os seus ideólogos e políticos, a experiência da URSS havia 
comprovado na prática a inviabilidade do socialismo e o esva-
ziamento das análises de Marx e Engels e, portanto, de todos os 
grandes revolucionários do século XX, que atuaram sob a ban-
deira do marxismo revolucionário. 

Os efeitos teóricos, políticos, ideológicos e prático-orga-
nizativos foram profundos e deletérios. Setores importantes da 
esquerda e das organizações políticas que antes se reivindica-
vam do socialismo ou da classe operária abandonou por com-
pleto as ideias socialistas (ou simplesmente desapareceram) e, 
hoje, passaram para o lado da classe dominante, constituindo-
-se, inclusive, em alternativas ao gerenciamento do Estado e 
dos negócios gerais da burguesia, quando não se converteram 
simplesmente em apologistas da democracia formal burguesa 
e das instituições políticas da atual sociedade, em uma tenta-
tiva infrutífera de humanizar uma sociedade decadente e em 
processo avançado de crise estrutural. Os pós-modernistas e o 
neoliberalismo têm, a partir de agora, o caminho livre na aca-
demia e nos grandes meios de comunicação para defenderem 
suas posições. Francis Fukuyama podia, sem pudor, gritar alto 
o “fim da história”.16 

Para essa esquerda adaptada à lógica da sociedade capita-
lista não se trata mais de transformar pela raiz o modo de pro-
dução capitalista e a sociedade burguesa, superar a propriedade 

16Sobre a crítica marxista do pós-modernismo e do neoliberalismo, analisar as se-
guintes obras: ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999; WOOD, Ellen Meiksins (org.). Em defesa da História: marxismo e 
pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
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privada e construir o socialismo pela luta de classes. Trata-se de, 
no máximo, alargar as instituições democráticas e reformar o ca-
pitalismo, mesmo que limitadamente. Embora, em teoria, ainda 
afirmem ser socialistas ou comunistas, na prática, abandonaram 
por completo a luta social da classe operária e dos demais as-
salariados pela emancipação frente ao capital. Entroncaram-se 
na máquina política estatal burguesa, ocupando cargos em mi-
nistérios e secretarias, nas alianças com partidos da classe do-
minante (no caso do Brasil, também com os partidos das velhas 
oligarquias), enfim, adaptaram-se às instituições da sociedade 
capitalista.

Outra parte significativa da esquerda, que ainda preserva 
uma linguagem socialista, continua com uma visão etapista do 
socialismo, reproduzindo, no período atual, a estratégia teoriza-
da e colocada em prática pelo estalinismo durante décadas e que 
significou a submissão do proletariado à política das burguesias 
nacionais (ditas progressistas) e a derrota de inúmeras situações 
revolucionárias antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Fa-
la-se de um novo projeto burguês de desenvolvimento nacional, 
por meio da democracia e das instituições estatais burguesas, 
quando nos encontramos em plena crise mundial do capitalis-
mo e quando a burguesia já demonstrou, uma montanha de ve-
zes, que é incapaz de resolver as tarefas democráticas penden-
tes nos países de desenvolvimento capitalista atrasado (questão 
agrária, desenvolvimento das forças produtivas, unidade e so-
berania nacionais, independência frente ao imperialismo, entre 
outras) e que, ao contrário, tornou-se um profundo obstáculo à 
necessidade de organização política da classe operária na sua 
luta, em aliança com os demais explorados e oprimidos, pela 
sua emancipação. 

Trata-se da mesma política de alianças com a burguesia 
em numerosos países e da convivência pacífica com o imperia-
lismo, praticadas pelo estalinismo por décadas, que levou à des-
truição da Revolução Russa de 1917, da Terceira Internacional 
e do Partido Bolchevique (depois chamado Partido Comunista 
da União Soviética – PCUS), construídos por Lenin e pela classe 
operária com grandes dificuldades. 
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A estratégia do “socialismo em um só país” e da “revolu-
ção por etapas”17, arquitetada pelo estalinismo, na prática, sig-
nificou um profundo retrocesso na teoria e na experiência do 
movimento socialista e do marxismo, que é necessariamente 
internacionalista e revolucionário. Do ponto de vista político, 
resultou no processo de restauração das relações de produção 
capitalistas na URSS, Leste Europeu e outros países onde ocorre-
ram revoluções e a burguesia foi expropriada.

Não obstante todo o estrago produzido pela débâcle da 
URSS no movimento socialista internacional, uma pequena, 
mais significativa, parcela da esquerda nacional e internacional 
continua a resistir à debandada conservadora, levantando alto a 
bandeira do marxismo e da revolução socialista internacional. 
Essa parcela da esquerda tenta assimilar, em meio ao retrocesso 
ideológico e político das últimas décadas, as ideias, a política, 
o programa e a experiência do movimento socialista e operário 
internacional e nacional. Ela tem clareza de que nenhuma trans-
formação pela raiz será feita por dentro do Estado burguês e 
das instituições capitalistas, muito menos respeitando o sagrado 
direito de propriedade da burguesia, mas por força de um pro-
cesso revolucionário.

A transformação real terá de se dar nas ruas, pela organi-
zação, mobilização e luta do proletariado e demais explorados, 
por meio da atividade direta das massas (manifestações, ocupa-
ções, greves, piquetes, assembleias) a partir de um programa e 
de reivindicações, que articulem as necessidades mais elemen-
tares e imediatas do conjunto dos explorados e oprimidos com 

17“Socialismo em um só país” - defesa da falsa teoria de que o socialismo pode ser 
construído plenamente em um só país, isolado da economia e da luta de classes 
mundial; “revolução por etapas” – supõe que o processo revolucionário nos países 
capitalistas atrasados se divide em duas etapas separadas no tempo, a primeira de-
mocrático-burguesa, dirigida pela burguesia progressista e apoiada pelo proletariado 
e seu partido; a segunda, socialista, depois de um largo desenvolvimento do capita-
lismo e da democracia burguesa. Na prática, do ponto de vista tático, significava a 
conformação de alianças com a chamada “burguesia progressista” e seus partidos nos 
diversos países, levando processos revolucionários a um beco sem saída, até a sua 
completa liquidação, abrindo caminho à contrarrevolução.
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a estratégia da revolução socialista. Ou seja, terá de ocorrer por 
intermédio da luta de classes nacional e internacional.

O ascenso da luta de classes em todos os continentes, em 
resposta às consequências nefastas da crise mundial do capita-
lismo, como a miséria, o desemprego, a fome, a violência esta-
tal, os conflitos bélicos, a destruição do meio ambiente, enfim 
o avanço da barbárie social, com manifestações de rua, ocupa-
ções de prédios e praças, greves gerais, entre outras expressões 
da atividade direta das massas, demonstra claramente que ape-
nas através da luta das massas, sob a direção da classe operária, 
é possível mudar a realidade e sepultar o capitalismo decadente. 

No Brasil, as manifestações de junho-julho de 2013, com 
milhares de estudantes e setores da população, as inúmeras gre-
ves no setor público e privado, as manifestações de 2014, a re-
tomada das ocupações estudantis em 2016 e a greve geral de 28 
de abril de 2017, com a paralisação da produção, do comércio, 
dos setores bancários e finaceiros, do serviço público e parte do 
setor privado, mostram também o caminho para transformar o 
país, como parte da transformação internacional.

É preciso que as massas, organizadas politicamente, pela 
sua própria experiência se choquem com o Estado e os governos 
capitalistas para que se desenvolva a consciência política da ne-
cessidade de destruição da ordem burguesa e da constituição de 
um governo próprio dos explorados, como expressão do domí-
nio de classe do proletariado (o que Marx chamava de “ditadura 
do proletariado”, na verdade, a democracia verdadeiramente 
operária para a esmagadora maioria, diferentemente da demo-
cracia burguesa atual, que é expressão do domínio de classe de 
uma minoria da sociedade capitalista), como fase transitória à 
sociedade sem classes, o comunismo.

Diante da profunda crise mundial do capitalismo, a es-
querda revolucionária sente a necessidade inadiável de desen-
volver as ideias e o programa da revolução proletária no seio da 
classe operária, do campesinato, da juventude e setores médios 
arruinados. A crise, que explodiu em 2008, mostra claramente o 
avanço da barbárie capitalista. Por isso, a esquerda revolucioná-
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ria deve ter a clareza e a sede de continuar estudando as ideias 
marxistas e aprendendo com a realidade da luta de classes.18

É, sobretudo, a este setor da esquerda socialista e aos jo-
vens que se iniciam no estudo das concepções de Marx e En-
gels, que direcionamos o presente texto, embora possa ser uti-
lizado – como de fato tem sido feito –, no espaço universitário 
na formação teórico-política de estudantes, professores e demais 
trabalhadores. Nele falamos dos principais acontecimentos da 
vida dos fundadores do marxismo e dos avanços que propor-
cionaram à teoria social e ao movimento socialista. Também re-
metemos o leitor às fontes, ou seja, aos textos de Marx e Engels 
e aos autores que podem esclarecer muitas questões analisadas 
apenas de passagem no nosso texto.

É preciso destacar que alguns marxistas, estudando a evo-
lução da obra e da vida de Marx e Engels, tentaram estabelecer 
uma relação entre os textos da juventude e da maturidade dos 
fundadores do marxismo. O objetivo era fixar mais claramente o 
momento em que emergiu a concepção materialista da história, 
base das concepções marxistas sobre a história, as formações 
econômico-sociais pré-capitalistas, a sociedade burguesa, os in-
divíduos, as classes sociais e as possibilidades do socialismo. 
Como observa Netto:

A “obra do jovem Marx” compreende (além de Para a 
questão judaica, que o autor discute em seu prólogo), ainda, o 
seu trabalho de conclusão do curso de filosofia (Diferença en-
tre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, 1841), os 
textos divulgados na Gazeta Renana (1842-1843), o Manuscrito 
de Kreuznach (também conhecido como Crítica da filosofia do 
direito de Hegel, 1843, publicado postumamente), a Crítica da 
filosofia do direito de Hegel. Introdução (publicada, em 1844, 
no mesmo periódico que saiu Para a questão judaica), os famo-
sos Manuscritos econômico-filosóficos de Paris (ou Manuscri-

18Há, sem dúvida, com o aprofundamento da crise mundial do capitalismo e seus 
impactos nos diversos países e continentes, uma renovação no interesse de estudar 
as ideias marxistas. No campo das publicações sobre a obra de Marx e Engels e do 
marxismo em geral, temos notado um aumento no número de edições das obras dos 
fundadores do marxismo e de outros marxistas do século XX.
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tos de 1844, publicados postumamente) e, para alguns autores, 
também as duas colaborações com Engels (A sagrada família 
ou A crítica da crítica crítica, publicada em 1845, e A ideologia 
alemã, redigida entre 1845 e 1846 e publicada postumamente). 
Durante algum tempo, foi lugar-comum opor o “jovem Marx” 
ao “Marx da maturidade”. Estudiosos da obra marxiana, porém, 
rechaçam este “corte” (tornado célebre pelo marxista francês 
Louis Althusser), mostrando que, na arquitetura teórica de Marx, 
erguida ao longo de quatro décadas de trabalho intelectual, a 
existência de giros e inflexões não elude um fio condutor que 
lhe dá uma unidade essencial.19 

De fato, alguns autores identificaram esse momento em-
brionário e qualitativo – a origem do materialismo histórico 
– nos Manuscritos Econômico-Filosóficos (ainda em 1844), 
momento no qual, articulando filosofia e economia, Marx es-
boçou a primeira e original crítica de conjunto das categorias 
da economia política burguesa. Outros estabeleceram as Teses 
sobre Feuerbach (1845) e o manuscrito de A ideologia alemã 
(1845-1846) como o marco da nova concepção científica da 
história da humanidade, por conter mais claramente uma sín-
tese da concepção materialista da história. Por coincidência, 
tanto os Manuscritos Econômico-Filosóficos, quanto os manus-
critos de A ideologia alemã não foram publicados em vida por 
Marx e Engels.

O representante mais típico do denominado “corte episte-
mológico” é Louis Althusser. Vejamos como esse autor coloca 
o problema: 

19NETTO, José Paulo. Prólogo. In: MARX, Karl. Para a questão judaica. São Paulo: 
expressão Popular, 2009, p. 33. Cf. também: LÖWY, Michael. A teoria da revolução 
no jovem Marx. São Paulo: Boitempo, 2012; FREDERICO, Celso. O jovem Marx: 
1843 -1844: as origens da ontologia do ser social. São Paulo: Expressão Popular, 
2009; LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983; BOTTIGELLI, Emile. 
A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; LUKÁCS, Georg. O 
Jovem Marx e Outros Textos Folosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; ALTHUSSER, 
Louis. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1979; MÁRKUS, Gyorgy. Marxismo e 
Antropologia: o conceito de “essência humana” na filosofia de Marx. São Paulo: Ex-
pressão Popular, 2015; Teoria do conhecimento no jovem Marx. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1974; MCLELLAN, David. Marx y los jóvenes hegelianos. Barcelona: Martinez 
Roca, 1971; Karl Marx: vida e obra. Petrópolis-RJ: Vozes, 1990.
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1) Uma “censura epistemológica” intervém, sem nenhum equí-
voco, na obra de Marx, no ponto onde o próprio Marx a situa, 
numa obra não publicada em vida do autor, e que constitui a 
crítica de sua antiga consciência filosófica (ideológica): a Ideo-
logia Alemã. As Teses sobre Feuerbach, que não são mais que 
algumas frases, marcam o limite anterior extremo na antiga lin-
guagem – e, portanto, em fórmulas e em conceitos necessaria-
mente desequilibrados e equívocos – já aponta a nova cons-
ciência teórica. 2) Essa “censura epistemológica” compreende 
conjuntamente duas disciplinas teóricas distintas. Foi ao fundar 
a teoria da história (materialismo histórico) que Marx, com um 
só e único movimento, rompeu com a sua consciência filosófica 
ideológica anterior e fundou uma nova filosofia (materialismo 
dialético). (...) 3) Essa “censura epistemológica” divide assim o 
pensamento de Marx em dois grandes períodos essenciais: o 
período ainda “ideológico”, anterior à censura de 1845, e o pe-
ríodo “científico”, posterior à censura de 1845. Esse segundo 
período pode, ele próprio, ser dividido em dois momentos, o 
momento da maturação teórica e o momento da maturidade te-
órica de Marx. Para facilitar o trabalho filosófico e histórico que 
nos espera, eu desejaria propor uma terminologia provisória, 
que registre essa periodização. a) Proponho que se designem 
as obras do primeiro período, portanto todos os textos de Marx 
que vão de sua dissertação de doutorado aos Manuscritos de 
1844, inclusive A Sagrada Família, com a expressão já consa-
grada: Obras da Juventude de Marx. b) Proponho que se desig-
nem os textos da censura de 1845, isto é, as Teses sobre Feu-
erbach e a Ideologia Alemã, onde pela primeira vez aparece, 
ainda que com frequência numa forma parcialmente negativa 
e fortemente polêmica e crítica, a nova problemática de Marx, 
com a expressão nova: Obras da censura. c) Proponho que se 
designem as obras do período de 1845-1857 com a expressão 
nova: Obras da maturação. Se de fato podemos indicar a data 
crucial das obras de 45 (Teses sobre Feuerbach e Ideologia Ale-
mã) para a censura que separa a ideologia (anterior a 45) do 
científico (posterior a 45), devemos ter em vista que a sua muta-
ção não poderia produzir de vez, de forma acabada e positiva, 
a nova problemática teórica que ela inaugura tanto na teoria 
da história como na teoria da filosofia. A Ideologia Alemã é, de 
fato, o comentário amiúde negativo e crítico das diferentes for-
mas da problemática ideológica rejeitada por Marx. Foi neces-
sário um longo trabalho de reflexão e de elaboração positivas, 
um longo período que Marx empregou em produzir, formar e 
fixar uma terminologia e uma sistemática conceptuais adequa-
das ao seu projeto teórico revolucionário. Só pouco a pouco é 
que a nova problemática toma a sua forma definitiva. Por essa 
razão é que proponho que se designem as Obras posteriores a 
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1845 e anteriores aos primeiros ensaios de redação do Capital 
(cerca de 1855-57), portanto o Manifesto, a Miséria da Filosofia, 
Salários, Preços e Lucro etc. de as Obras da maturação teórica 
de Marx. d) Proponho então que designem todas as obras poste-
riores a 1857: Obras da maturidade. Teremos assim a seguinte 
classificação: 1840-1844: Obras da Juventude. 1845: Obras da 
censura. 1845-1857: Obras da maturação. 1857-1883: Obras 
da maturidade. 4) O período das Obras da Juventude de Marx 
(1840-1845), isto é, as suas obras ideológicas, pode, por sua 
vez, se subdividir em dois momentos: a) o momento racionalis-
ta-liberal dos artigos da Gazeta Renana (até 1842); b) o momen-
to racionalista-comunitário dos anos 42-45.20

Essa forma de abordar a relação entre a obra da maturi-
dade e da juventude de Marx e Engels, bem como o percur-
so trilhado pelos fundadores do marxismo para romper com o 
idealismo filosófico de Hegel e dos jovens hegelianos, adotar a 
filosofia materialista, desenvolvê-la sob o ponto de vista dialé-
tico, elaborar a concepção materialista da historia e aplicá-la à 
análise da sociedade capitalista, embora seja legítima e interes-
sante teoricamente, devendo ser estudada com profundidade, 
não resolve os problemas, podendo, muitas vezes, até obscure-
cer o fundamental desse processo, na medida em que se deixa 
de encará-lo como um processo dialético, portanto, marcado 
por contradições, por continuidades e rupturas, por recuos, es-
tagnações e avanços. 

O mais importante é compreender o caráter dialético da 
evolução intelectual e a articulação do pensamento marxista 
com o movimento operário. Em outras palavras, entender como 
se deu o processo - e se trata de um processo dialético - de ela-
boração das ideias marxistas em necessária vinculação com a 
prática revolucionária de Marx e Engels, no contexto histórico 
em que viveram e desenvolveram a sua trajetória teórico-políti-
ca, e, com esta concepção - o marxismo, o socialismo científico 
-, como se projetaram nos embates da luta de classes no século 
XX e começos do século XXI.

20Cf. ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 
1967, pp. 23-25.
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É evidente, como os leitores observarão, que o marxismo 
plenamente amadurecido não brotou do nada, foi produto da 
luta política e teórica no seio do movimento operário interna-
cional, na contramão das tendências filosóficas e políticas utó-
picas - como, por exemplo, as diversas vertentes do socialismo 
europeu -, contra a influência das ideias burguesas, que tinham 
alguma penetração no seio do proletariado, visando a superação 
das ilusões democráticas dos trabalhadores no sistema capitalis-
ta e nas suas instituições jurídico-políticas, para que pudessem 
se organizar de forma independente em partido político e travar 
a luta de classes pelo socialismo. Esperamos que o texto contri-
bua de uma forma didática para o início dos estudos e, sobre-
tudo, para a formação política da militância socialista para lutar 
pela transformação da sociedade.
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2 – Marx e Engels:  
encontro para uma obra comum

Friedrich Engels, com quem mantive por escrito um intercâmbio 
permanente de ideias desde a publicação de seu genial esboço 
de uma crítica das categorias econômicas (nos Anais Franco-
-Alemães), chegou por outro caminho (compare o seu trabalho 
Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra) ao mesmo resul-
tado que eu; e quando ele, na primavera de 1845, veio instalar-
-se em Bruxelas, decidimos elaborar em comum nossa oposição 
contra o que há de ideológico na filosofia alemã; tratava-se, de 
fato, de acertar as contas com a nossa antiga consciência filosó-
fica (MARX, Para a crítica da economia política).

2.1. O marxismo como obra coletiva

Não há na história do pensamento social exemplo tão mar-
cante de colaboração científica, teórica, ideológica e política 
como a que ocorreu entre Karl Marx e Friedrich Engels. Não 
só foram ávidos pesquisadores nos mais variados campos das 
ciências sociais e, inclusive, dos conhecimentos e dos avanços 
das ciências da natureza, como foram verdadeiramente com-
panheiros de lutas políticas durante várias décadas no seio do 
movimento operário e socialista internacional.

Muitos debates foram realizados, ao longo de décadas 
de estudo, sobre as relações entre as contribuições pessoais 
e o papel de Marx e de Engels na formulação do socialismo 
científico. Nunca se colocou em questionamento o papel cen-
tral de Marx como pilar e sustentáculo teórico, político e ide-
ológico mais considerável do socialismo moderno. Nenhum 
pensador contemporâneo, socialista ou burguês, seria capaz 
de demonstrar o contrário. Quanto a Engels, as avaliações no 
século XX foram desproporcionais, chegando-se, inclusive, a 
atribuir-lhe uma suposta infiltração da influência positivista no 
seio do marxismo, o que teria, supostamente, causado uma 
deformação das ideias originais de Marx. Não concordamos 
com esse tipo de posição sobre a contribuição de Engels para 
a construção do marxismo e entendemos como pura especula-
ção tentar contrapor Marx a Engels.
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Embora os autores, que trataram sobre as obras dos dois 
revolucionários alemães, tendam a destacarem em primeiro lugar 
a participação decisiva de Marx na elaboração dos pilares teó-
ricos do socialismo científico como um todo, e, mesmo que al-
guns tentem atribuir a Engels um papel de “segundo violino” na 
composição da teoria marxista, na realidade, para fazer justiça 
histórica, o marxismo é produto da elaboração coletiva dos fun-
dadores do socialismo científico, portanto de Marx e de Engels. 
Posteriormente, foi enriquecido, aprofundado e aplicado criativa-
mente por outros marxistas, como, por exemplo, V. I. Lenin, Leon 
Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci e Georg Lukács. 

É verdade que Engels, por sua simplicidade, afirmou o se-
guinte em uma nota de rodapé em sua obra Ludwig Feuerbach e 
o fim da filosofia clássica alemã sobre sua contribuição pessoal 
na elaboração da concepção marxista:

Seja-me permitido aqui um pequeno comentário pessoal. Ulti-
mamente, tem-se aludido, com frequência, à minha participação 
nessa teoria; não posso, pois, deixar de dizer aqui algumas pala-
vras para esclarecer este assunto. Que tive certa participação in-
dependente na fundamentação e, sobretudo, na elaboração da 
teoria, antes e durante os quarenta anos de minha colaboração 
com Marx, é coisa que eu mesmo não posso negar. A parte mais 
considerável das ideias diretrizes principais, particularmente no 
terreno econômico e histórico, e especialmente sua formulação 
nítida e definitiva, cabem, porém, a Marx. A contribuição que 
eu trouxe – com exceção, quando muito, de alguns ramos es-
pecializados – Marx também teria podido trazê-la, mesmo sem 
mim. Em compensação, eu jamais teria feito o que Marx conse-
guiu fazer. Marx tinha mais envergadura e via mais longe, mais 
ampla e mais rapidamente que todos nós outros. Marx era um 
gênio; nós outros, no máximo, homens de talento. Sem ele, a 
teoria estaria hoje muito longe de ser o que é. Por isso, ela tem, 
legitimamente, seu nome. 21

Não obstante, o avanço das investigações sobre a partici-
pação de ambos os autores na formulação da teoria marxista de-
monstrou sobejamente que Engels não só se antecipou a Marx 

21ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Brasília-
-DF: Centelha Cultural, 2010, p. 45.
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em algumas análises, como foi o caso do primeiro texto sobre 
a economia política capitalista – o genial, como disse Marx, Es-
boço de crítica da economia política, publicado por Engels em 
1844 nos Anais Franco-Alemães – como foi responsável, em 
uma espécie de divisão de trabalho com Marx, pela investiga-
ção e síntese dos principais avanços e descobertas no campo 
das ciências da natureza. Não precisava dizer que o próprio Ma-
nifesto Comunista, de 1848, a obra política mais importante da 
literatura marxista internacional, leva o nome dos dois revolu-
cionários e foi antecedida pelo texto Princípios do comunismo, 
escrito por Engels, imediatamente antes.

Mehring, na sua obra sobre Karl Marx, destaca a impor-
tância de Engels e sua influência sobre o desenvolvimento ini-
cial dos estudos de Marx sobre a economia política e o socialis-
mo, quando, no mesmo período, Marx se encontrava em Paris 
(1844) e Engels na Inglaterra:

Os 22 meses que Engels passou na Inglaterra tiveram o mes-
mo significado para ele que teve para Marx o ano que passou 
em Paris. Ambos tinham passado pela escola filosófica alemã 
e, uma vez estando fora, chegaram às mesmas conclusões. Mas 
enquanto Marx chegava a um entendimento das lutas e das exi-
gências da época através da Revolução Francesa, Engels fez o 
mesmo em base à indústria britânica.

(…). Estudando a história e as características da indústria 
inglesa, Engels percebeu que os fatores econômicos, apesar de 
não terem tido papel na pesquisa histórica, ou no máximo mui-
to pequeno, representavam uma força histórica decisiva, pelo 
menos no mundo moderno, e que eles eram a base para o de-
senvolvimento dos antagonismos de classe existentes. Onde es-
ses antagonismos de classe estavam completamente formados 
graças ao desenvolvimento da grande indústria, eles representa-
vam a base para o desenvolvimento dos partidos políticos e das 
lutas políticas, e assim a base para toda a história política.

O fato de Engels dirigir sua atenção primeiramente ao 
campo econômico tinha muito a ver com sua profissão. Seu 
artigo para os Anais Franco-Alemães foi a crítica da economia 
nacional, enquanto o artigo de Marx era a crítica da filosofia do 
Direito. O artigo de Engels é escrito com toda a avidez da juven-
tude, mas revela uma maturidade de julgamento anormal. Só 
a um professor alemão poderia ocorrer qualificá-lo como “um 
trabalhinho completamente confuso”, enquanto Marx disse que 
era um “esboço brilhante”. Era de fato não mais que um esboço, 
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porque o que Engels tinha a dizer sobre Ricardo e Adam Smith 
não tinha sido de forma alguma esgotado, e nem sempre era 
exato, e porque muitas das objeções que ele trouxe à tona já ti-
nham sido feitas pelos socialistas ingleses e franceses. No entan-
to, sua tentativa de explicar todas as contradições da economia 
burguesa a partir de sua verdadeira origem, propriedade priva-
da, era brilhante, e colocou Engels muito adiante de Proudhon, 
que nunca foi além de lutar contra a propriedade privada em 
seu próprio terreno. As observações de Engels sobre os efeitos 
inumanos da concorrência capitalista, a teoria da população de 
Malthus, o momento sempre crescente da produção capitalista, 
as crises comerciais, a lei dos salários, o progresso da ciência 
(que ele declarou ter degenerado, sob as regras da propriedade 
privada, em meio de consolidar a escravidão da humanidade, 
em vez de ser um meio para a emancipação da humanidade 
etc.), continham sementes boas do comunismo científico no ter-
reno econômico, e era de fato Engels o pioneiro neste campo.

Ele era muito modesto em relação às suas próprias contri-
buições. Em uma ocasião declarou que foi Marx quem deu a seus 
escritos econômicos “a forma final”; em outra ocasião, que “Marx 
era maior, via mais, mais longe e mais rápido que todos nós”; e 
em uma terceira ocasião, que Marx teria descoberto inevitavel-
mente o que ele, Engels, tinha descoberto. No entanto, permane-
ce o fato de que no começo Engels deu e Marx recebeu naquele 
terreno no qual em última instância a luta decisiva deveria ser e 
está sendo travada.

Não há dúvidas de que Marx era na filosofia o melhor dos 
dois e que sua mente era mais bem treinada. Se alguém gosta de 
buscar diversão no jogo infantil de se e quando sem qualquer re-
lação com uma pesquisa histórica séria, então esse alguém pode 
gastar a imaginação na questão sobre se Engels teria resolvido 
sozinho o problema que ambos os homens resolveram, se ele 
poderia ter resolvido da forma mais complicada – a francesa –, 
da forma que Marx fez. No entanto, um fato que tem sido injus-
tamente subestimado é que Engels resolveu o problema na forma 
mais simples, a inglesa, muito bem. Se olharmos sua crítica da 
economia política somente do ponto de vista econômico, então 
está aberta a certas objeções, mas o que deu seu caráter essencial 
e torna um avanço fundamental no conhecimento econômico é 
o tratamento que seu autor dá à escola dialética da filosofia he-
geliana.22 

22MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
pp. 106-108.
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Mais do que “segundo violino”, Engels foi crucial, portanto, 
no desenvolvimento do marxismo no século XIX e procurou, após 
a morte de Marx, aplicar a concepção materialista da história e a 
dialética materialista a inúmeros outros campos do conhecimento 
das ciências sociais às da natureza. Guardadas as devidas propor-
ções, é possível afirmar, como o faz Coggiola, que

Sem Friedrich Engels, não teria existido o marxismo. Esta 
assertiva não se refere apenas ao valor específico da chamada 
“contribuição” de Engels para a formulação da nova doutrina so-
cial do proletariado: seria obviamente ridículo falar na “contribui-
ção” de Marx para o marxismo. E menos ainda ao apoio político, 
moral e material que Engels sempre prestou ao seu companheiro 
de ideias e de lutas: o apoio material, é bem sabido, já fez correr 
rios de tinta. Refere-se ao fato de que a obra de Engels, tanto lite-
rária quanto prática, constitui junto com a de Marx um todo orgâ-
nico inseparável, que deu sua formulação teórica mais profunda, 
assim como a sua estruturação política mais expressiva, ao de-
senvolvimento do proletariado moderno. Que o próprio Engels 
tenha relativizado o seu papel histórico, por exemplo, na famosa 
frase “perto de Marx, nunca passei de segundo violino”, incluída 
em uma carta de caráter pessoal a Conrad Schmidt, contribui me-
nos para fazer acreditar o contrário, do que a análise dos epígo-
nos opondo um Engels “mecanicista” a um Marx “dialético”.

Do ponto de vista histórico, é perfeitamente gratuita a su-
posição de Gareth Stedman Jones: “Engels jamais poderia dar 
ao materialismo histórico a coerência lógica e a profundidade 
interpretativa de que Marx soube dotá-lo; sozinho talvez nem 
chegasse a conceber a teoria do materialismo histórico”. O ma-
terialismo histórico não se constitui numa concorrência de in-
dividualidades: “sozinho”, nem sequer Marx teria “concebido” 
qualquer coisa. (...)

Quando, no Manifesto Comunista, Marx e Engels declara-
vam ser o comunismo moderno, não “o ideal deste ou daquele 
reformador do mundo”, mas “a expressão teórica de um movi-
mento que se desenvolve sob os nossos próprios olhos”, não 
estavam dando prova de falsa modéstia. O socialismo científico 
foi produto de elaboração e debate coletivos, já inseridos num 
movimento proletário independente em pleno desenvolvimento. 
A genialidade (ou o “talento”) de Marx e Engels consistiu em dar 
forma teórica e científica acabada a um conjunto de proposições 
que já surgiam no próprio movimento proletário, com base na 
assimilação do conjunto do desenvolvimento científico até en-
tão existente, e até antecipando-se a futuros desenvolvimentos. 
A fórmula simplificada, que apresenta o marxismo como origina-
do das conquistas do socialismo francês (Fourier), da economia 
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política inglesa (Ricardo) e da filosofia clássica alemã (Hegel), é 
válida só até certo ponto, pois deveria ser completada por muitas 
outras “fontes” e em primeiro lugar pela tradição teórica já então 
criada pelo movimento operário.23 

Sobre a contraposição de um Engels supostamente “me-
canicista” a um Marx “dialético” ou a apresentação de Engels 
como um atenuador da tese materialista da determinação, em 
última instância, da superestrutura político-jurídica e das formas 
de consciência social pela produção e reprodução da vida ma-
terial (economia), Coggiola esclarece acertadamente: 

A pretensa oposição entre as obras de Marx e Engels foi postu-
lada, pela primeira vez, pela corrente “revisionista” da social-
democracia alemã, cujo ideólogo, Eduard Bernstein, era uma 
espécie de “executor testamentário” da obra dos “mestres”. O 
“revisionismo” nasce por volta de 1896, um ano depois da mor-
te de Engels. Na crítica à concepção materialista da história que 
figura n’As Premissas do Socialismo”, Bernstein afirma que En-
gels havia modificado a teoria nas cartas que em começos dos 
anos 90 escreveu a diferentes pessoas acerca da concepção da 
história. Segundo Bernstein, anteriormente Marx e Engels teriam 
conferido aos fatores econômicos “um poder de determinação 
quase ilimitado com respeito à história”. Mas depois das expli-
cações dadas por Engels nas cartas citadas, já não seria possível 
dar à concepção materialista da história uma interpretação “mo-
nista”. Esta concepção, “segundo as explicações introduzidas 
por Engels”, já não seria “puramente materialista e menos ain-
da econômica”. Bernstein pensava evidentemente que, depois 
das novas formulações engelsianas, a concepção materialista da 
história haveria de ser interpretada mais como uma teoria-fator 
cujo significado recairia “no peso que lhe conferisse a econo-
mia”. O que queria abonar com isto é que “o estágio atualmente 
alcançado pelo desenvolvimento econômico (...) permite aos 
fatores ideológicos e, em particular aos fatores éticos, uma mar-
gem de manobra maior do que antes era a norma”. Se o revisio-
nismo realizou esta operação em benefício de Engels, “realista 
e maduro”, contra um Marx “romântico e irrealista”, depois da 
bancarrota da socialdemocracia durante a I Guerra Mundial, a 
ala “ultra-esquerdista” (presente na Internacional Comunista) 
realizara a operação oposta: opor um Marx “revolucionário” a 
um Engels que teria sido o “pai do revisionismo”, considerado, 

23COGGIOLA, Osvaldo. Engels: o segundo violino. São Paulo: Xamã, 1995, p. 9. 
(Idem, pp. 76-84).   
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por sua vez, como o ancestral teórico da falência da Segunda 
Internacional em 1914. (...) Se, para os revisionistas, Engels te-
ria adocicado convenientemente o marxismo, para os ultra-es-
querdistas Engels teria professado uma espécie de materialismo 
vulgar, que conceberia o conhecimento como mero “reflexo” 
(e não como práxis), posição que, segundo esses mesmos au-
tores, deixaria seus traços também em Lenin (na obra Materia-
lismo e Empirocriticismo). (...) A caricatura maior, no entanto, 
consiste em culpabilizar Engels pela sua suposta tentativa de 
“codificar” o marxismo em um “sistema”, “codificação” da qual 
o Anti-Dühring seria o exemplo supremo, quando justamente 
nessa obra encontramos a seguinte formulação: “Em todos os 
filósofos, é precisamente o ‘sistema’ o perecível; pela simples 
razão de que surge de um eterno desejo do espírito humano: o 
de superar todas as contradições.24

O próprio Lenin demarcou claramente a relevância de En-
gels para a construção dos pilares da teoria marxista, quando 
disse, em seu artigo sobre Friedrich Engels, redigido à época da 
morte do companheiro de luta de Marx, o seguinte: 

Engels foi o mais notável sábio e educador do proletariado con-
temporâneo em todo o mundo civilizado. Desde o dia em que 
as circunstâncias juntaram Karl Marx e Friedrich Engels, a obra 
de toda a vida dos dois amigos tornou-se o fruto da sua ativi-
dade comum. Assim, para compreender o que Friedrich Engels 
fez pelo proletariado, é necessário ter-se uma ideia precisa do 
papel desempenhado pela doutrina e atividade de Marx no de-
senvolvimento do movimento operário contemporâneo. (…) Eis 
porque o nome e a vida de Engels devem ser conhecidos por 
cada operário (…) um dos dois grandes educadores do proleta-
riado contemporâneo.25

O marxismo é uma obra teórica e política coletiva, pois sem 
todos os acontecimentos históricos que levaram à consolidação 
do capitalismo e da sociedade burguesa não haveria socialismo 
científico. Igualmente, sem o surgimento e organização da classe 
operária na luta de classes contra o capital não haveria socialismo 
científico. Sem a existência e consolidação do movimento ope-
rário e socialista, Marx e Engels não teriam dado podido dar um 

24Idem, pp. 76-84.   
25LENIN, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: 
Global, 1979, pp. 55-57.
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passo a frente na constituição e desenvolvimento do marxismo. 
Do ponto de vista objetivo, é preciso assentar que, sem o apareci-
mento do capitalismo e o largo avanço do processo de industria-
lização, com a introdução das máquinas modernas à produção 
social, possibilitando o desenvolvimento das forças produtivas e 
da organização do trabalho nas fábricas modernas, certamente 
não estaríamos hoje falando sobre a concepção de mundo mar-
xista ou socialismo científico. 

Somente na sociedade burguesa é possível se falar das con-
dições objetivas (indústria, ciência, técnica, forças produtivas al-
tamente avançadas e economia mundial) e condições subjetivas 
(consciência de classe e organização política do proletariado) 
para o socialismo, deixando de ser uma crítica puramente moral 
às contradições do capitalismo ou um projeto utópico de socieda-
de futura saído da cabeça de geniais pensadores para se converter 
em possibilidade e necessidade histórica diante dos choques cada 
vez mais violentos entre o desenvolvimento das forças produtivas 
e as relações sociais de produção, baseadas na propriedade pri-
vada, manifestados nas crises periódicas de superprodução e na 
crise estrutural do capitalismo. 

A rigor, pode-se afirmar, com certa firmeza, que o marxismo 
ou socialismo científico é a expressão teórica de todo um proces-
so histórico-concreto de transformações econômicas, políticas, 
sociais e culturais, que apontam para a necessidade de superação 
do capitalismo e constituição do socialismo, como resposta às 
profundas contradições da sociedade burguesa em crise. O mar-
xismo é, em última instância, produto do capitalismo e consciên-
cia teórica concreta, expressa na ação política revolucionária, da 
possibilidade e necessidade do socialismo.

Significa dizer que o destino do marxismo está entrelaça-
do ao do capitalismo. Enquanto houver sociedade capitalista, o 
marxismo será - quer os intelectuais e representantes políticos da 
burguesia desejem ou não - uma ferramenta da crítica do capita-
lismo e para a ação revolucionária das massas trabalhadoras con-
tra a classe dominante. Não é possível superar o marxismo sem 
suplantar, igualmente, as bases do modo de produção burguês e 
abrir uma nova página na história da humanidade. Por isso, dizer 
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que “o marxismo morreu”, que “o socialismo fracassou” ou que 
“o comunismo é inferior ao capitalismo”, quer dizer apenas que 
os ideólogos da burguesia continuam preocupados com os rumos 
da crise do capitalismo e a existência do marxismo, como sua an-
típoda, o velho “fantasma do comunismo”, de que Marx e Engels 
tanto falavam no Manifesto do Partido Comunista de 1848.

Do ponto de vista político, expressa a necessidade de cons-
tituição do proletariado de “classe em si” (desorganizada, incons-
ciente) em “classe para si” (organizada, consciente de seus in-
teresses históricos), isto é, a organização da classe operária em 
partido independente a partir de um claro programa de superação 
estratégica do capitalismo. Por isso, o caráter de obra coletiva 
do socialismo científico, apesar de ter seus fundamentos teóri-
cos, políticos, ideológicos e programáticos baseados nas obras de 
Marx e Engels, conheceu um sólido avanço a partir da experiên-
cia internacional do movimento operário e socialista no século 
XX, nas obras de grandes revolucionários socialistas.26 

Marx e Engels, em sua época, além de outros marxistas pos-
teriores, como V. I. Lenin, Rosa Luxemburgo, Leon Trotsky, An-
tonio Gramsci e Georg Lukács, no século XX, nada mais fizeram 
que expressar, em suas condições históricas concretas, do ponto 
de vista teórico-político, o que ocorria na esfera da sociedade bur-
guesia e da luta coletiva do proletariado. 

Isso é tudo o que se pode efetivamente destacar sobre a 
participação de Marx e Engels na conformação da teoria marxista, 
realçando o seu caráter de obra coletiva, sem cair, notadamente, 
em especulações sobre a suposta superioridade intelectual ou po-
lítica de um dos fundadores do marxismo sobre outro. Não temos 
dúvidas de que a tentativa de opor Marx a Engels é infrutífera e 
inadequada do ponto de vista da história do socialismo científi-
co. Para o proletariado e os oprimidos de todos os países e con-

26Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx atual: a vigência do mar-
xismo e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013; O marxismo depois de 
Marx e Engels: conquistas teóricas, políticas e programáticas no século XX. Salvador: 
LEMARX/Expogeo, 2015. Ver também: BOUCHER, Geoff. Marxismo. Petrópoles, RJ: 
Vozes, 2015.
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tinentes, o fundamental é que existe uma concepção científica 
que expõe de maneira clara as condições de vida e de trabalho 
do conjunto dos trabalhadores e demais assalariados e que esta 
concepção de história, de sociedade, dos indivíduos e da luta 
de classes exprime os seus interesses históricos de superação do 
capitalismo e construção de uma sociedade emancipada de toda 
forma de exploração e opressão: o socialismo.

2.2. Contexto histórico da origem do marxismo

É preciso situar o contexto histórico no qual Marx e Engels 
nasceram e elaboraram as suas posições filosóficas, econômi-
cas, sociais e políticas. Marx nasceu em 5 de maio de 1818, em 
Trier (Tréveris), na Alemanha. Morreu em 14 de março de 1883, 
em Londres, Inglaterra. Engels nasceu em 28 de novembro de 
1820, em Barmen, na Alemanha, faleceu em 5 de agosto de 
1895, em Londres.27 Nasceram e viveram, portanto, em uma 
época marcada por grandes transformações em todos os campos 
da vida econômica, política, social e cultural.

27Quanto aos aspectos biográficos existem bons livros que retratam a vida e a obra 
dos dois revolucionários, em sua ligação com a luta social. Entre os autores, podemos 
citar: LÊNIN, V.I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: 
Global, 1979, p. 56; RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento 
operário. São Paulo: Global, 1984; RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o 
pensador, o revolucionário. São Paulo: Global, 1984; MEHRING, Franz. Karl Marx: 
a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; MCLELLAN, David. Karl Marx: 
vida e pensamento. Petrópolis: Vozes, 1990; As ideias de Engels. São Paulo: Cultrix, 
1977; COGGIOLA, Osvaldo. Engels: o segundo violino. São Paulo: Xamã, 1995; 
GABRIEL, Mary. Amor e Capital: a saga familiar de Karl Marx e a história de uma 
revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2013; LEFEBVRE, H. Para compreender o pensa-
mento de Karl Marx. Lisboa: Edições 70, 1981; CORNU, Auguste. Carlos Marx; Fede-
rico Engels: del idealismo al materialismo historico. Buenos Aires: Editoriales Platina, 
1965; LÖWY, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. São Paulo: Boitempo, 
2012; RENAULT, Emmanuel, DUMÉNIL, Gérard e LÖWY, Michael. Ler Marx. São 
Paulo: UNESP, 2011; FREDERICO, Celso. O jovem Marx: 1843-1844: as origens da 
ontologia do ser social. São Paulo: Expressão Popular, 2009; LAPINE, Nicolai. O 
jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983; BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo 
científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; LUKÁCS, Georg. O Jovem Marx e Outros 
Textos Filosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; CLAUDIN, Fernando. Marx, Engels y 
la revolucion de 1848. Madrid: Siglo XXI Editores, 1985; GEMKOW, Heinrich. Car-
los Marx, Biografia Completa. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1975; BOTTOMORE, 
Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
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No plano das relações econômicas e sociais, a Europa, 
que havia passado séculos mergulhada no feudalismo, período 
marcado pelo domínio do clero e da nobreza feudal e pelas 
relações de exploração servis do campesinato e a vassalagem, 
agora vivenciava o avanço das relações de produção capitalistas 
e a destruição das velhas relações feudais, adquirindo caracterís-
ticas diferentes, dependendo de cada país. O desenvolvimento 
das forças produtivas (meios de produção, força de trabalho) 
tornou as relações de produção – e as correspondentes relações 
de propriedade – um estorvo, que deveria ser destruído, abrindo 
passagem à sociedade capitalista. 

O comércio se ampliava e se internacionalizava cada vez 
mais. Países como Inglaterra e França haviam realizado as suas 
revoluções democrático-burguesas nos séculos XVII e XVIII, supe-
rando as relações sociais de produção e de propriedades feudais e 
consolidando a burguesia como classe politicamente dominante, 
mesmo conservando privilégios e fazendo concessões aos antigos 
proprietários de terra e à nobreza, como na Inglaterra. Significava 
que a sociedade feudal era ultrapassada pelo modo de produção 
capitalista e pela sociedade burguesa moderna.

A Revolução Industrial, do final do século XVIII e primeira 
parte do século XIX criou as bases para a consolidação do modo 
de produção capitalista e a afirmação da sociedade burguesa 
nascente. O processo de industrialização estava bastante avan-
çado na Inglaterra e se estendia a outros países. O desenvolvi-
mento científico e técnico e a sua implementação no processo 
de produção, por meio das máquinas modernas e da organiza-
ção do trabalho assalariado nas fábricas, aumentavam a produ-
tividade do trabalho humano e a capacidade de produção de 
mercadorias. Riazanov sintetizou essas transformações:

A história do século XIX até 1830 está determinada por 
dois fatores essenciais: a Revolução Industrial na Inglaterra e a 
Grande Revolução Francesa. A primeira começa por volta de 
1760 e dura um largo período; chega ao seu apogeu no último 
período do século XVIII, porém se finda mais ou menos em 
1830. Que é a revolução industrial – assim denominada por En-
gels? Na segunda metade do século XVIII a Inglaterra já era um 
país capitalista. Havia uma classe de operários, de proletários, 
isto é, uma classe de homens privados de qualquer proprieda-
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de, sem instrumentos de produção, por conseguinte, obrigados, 
para viver, a vender como mercadoria sua mão de obra, e uma 
classe capitalista que explorava esta classe operária. Existia tam-
bém uma classe de latifundiários. Não obstante, em meados do 
século XVIII, o capitalismo na Inglaterra ainda se apoiava sobre 
a produção manual. Não era a produção artesanal, onde cada 
oficina contava com um só dono, dois ou três companheiros e 
alguns aprendizes; esta já havia cedido lugar ao modo de pro-
dução capitalista. Desde a segunda metade do século XVIII se 
desenvolve na Inglaterra tais formas deste estágio da produção 
capitalista que se chama manufatura. No estágio manufatureiro 
da produção, os capitalistas continuam a explorar o operário, 
mas em escala mais ampla, em uma oficina consideravelmente 
ampliada, que não é a do artesão (…). Mais ou menos em 1760 
começam a se modificar as próprias bases técnicas da produ-
ção. As antigas ferramentas dos artesãos são substituídas por 
máquinas. Esta inovação se efetua antes de tudo no principal 
ramo da indústria inglesa, o têxtil. A aplicação sucessiva de uma 
série de inventos transforma a técnica de tecelagem e da fiação. 
(…) Os artesãos são substituídos por proletários cada dia em 
maior número. No lugar da antiga classe de operários que havia 
começado a se desenvolver nos séculos XVI e XVII e que na se-
gunda metade do século XVIII representava ainda uma pequena 
parte da população, ao finalizar este século e particularmen-
te em meados do século XIX, encontramos na Inglaterra uma 
classe considerável que impõe suas características a todas as 
relações sociais (…). Até os fins do século XVIII a França esteve 
governada por uma monarquia absoluta. Na realidade, o poder 
pertencia à nobreza e ao clero que, por vantagens materiais, 
cediam uma parte de sua influência à burguesia financeira e 
comercial que começava a se constituir. A efervescência das 
massas populares dos pequenos produtores, dos camponeses, 
dos pequenos e médios industriais que não possuíam privilégio 
algum, suscita um forte movimento revolucionário que obriga o 
poder real a fazer concessões. Luís XVI convoca os Estados Ge-
rais. Enquanto os dois grupos sociais, representados pela classe 
pobre das cidades e as classes privilegiadas, lutam entre si, o 
poder cai nas mãos da pequena burguesia revolucionária e dos 
operários parisienses a 10 de agosto de 1792. Dominam en-
tão os jacobinos de Robespierre e Marat. Incluamos o nome de 
Danton. Durante dois anos o povo sublevado é dono da França, 
cuja vanguarda encontra-se na Paris revolucionária. Não eram 
nem comunistas nem socialistas. Robespierre, Danton, demo-
cratas pequeno-burgueses, assumiam o papel e a tarefa que toda 
a burguesia haveria de cumprir: despojar a França de todas as 
sobrevivências do regime feudal, criar condições políticas que 
permitissem a todos os possuidores desenvolverem livremen-
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te suas atividades e aos pequenos proprietários procurar uma 
renda média com um ofício honrado ou com uma honesta ex-
ploração do trabalho alheio. Porém, em sua luta para criar estas 
condições políticas contra o feudalismo, contra a aristocracia 
e principalmente contra toda a Europa que se lançava sobre a 
França, os jacobinos Robespierre e Marat procederam como 
líderes revolucionários, pondo em prática métodos de propa-
ganda também revolucionários. Para opor a força das massas re-
volucionárias à força dos senhores ou reis, lançaram as palavras 
de ordem ‘Guerra aos palácios, paz nos casebres’ e inscreveram 
em sua bandeira o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade.28 

A introdução das relações de produção capitalistas, com 
base na propriedade privada dos meios de produção, a trans-
formação da terra em mercadoria e a imposição das relações 
de assalariamento criaram uma nova realidade social, econô-
mica e política fundada na exploração da classe operária pelo 
capital por intermédio da forma do trabalho assalariado. Como 
consequência das novas relações de produção e do avanço da 
industrialização, a classe operária surgiu e se desenvolveu nos 
grandes centros industriais, mergulhada na miséria dos bairros 
populares e nas piores condições de vida e trabalho, com jorna-
das estafantes e baixos salários. Eram ainda mais degradantes as 
condições de trabalho de mulheres e de crianças.

O proletariado nascente, desprovido de meios de produ-
ção para garantir de forma independente os seus meios de vida, 
a sua subsistência, não tinha outra forma de atender as suas ne-
cessidades e de sua família a não ser vendendo a sua força de 
trabalho no mercado para os burgueses (donos do capital, dos 
meios de produção, das fábricas, bancos, dinheiro) em troca de 
um salário. Nesse processo de trabalho, sob controle do capital, 
os trabalhadores produziam não só os seus meios de subsistên-
cia (o salário) como a riqueza material (econômica), que Marx 
na maturidade chamou, em sua obra O Capital, de mais-valia 
(ou mais-valor), acumulada de forma privada pelos capitalistas. 

Em outras palavras, o modo de produção feudal em deca-
dência dava lugar ao nascente modo de produção capitalista e à 
sociedade burguesa, com transformações profundas nas institui-

28RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p. 15-18.
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ções políticas existentes e no conjunto das ideias e das formas de 
consciência social (filosofia, arte, ciência, religião, entre outras). 
Essas transformações se expressaram especialmente no campo do 
desenvolvimento filosófico e científico. De acordo com Engels:

Na Idade Média, a concepção de mundo era essencial-
mente teológica. A unidade interna europeia, de fato inexisten-
te, foi estabelecida pelo cristianismo diante do inimigo externo 
comum representado pelo sarraceno. Essa unidade do mundo 
europeu ocidental, formada por um amálgama de povos em de-
senvolvimento, foi coordenada pelo catolicismo. A coordena-
ção teológica não era apenas ideal; consistia, efetivamente, não 
só no papa, seu centro monárquico, mas sobretudo na Igreja, 
organizada feudal e hierarquicamente, a qual, proprietária de 
cerca de um terço das terras, em todos os países detinha pode-
rosa força no quadro feudal. Com suas propriedades fundiárias 
feudais, a Igreja se constituía no verdadeiro vínculo entre os 
vários países; sua organização feudal conferia consagração reli-
giosa à ordem secular. Além disso, sendo o clero a única classe 
culta, era natural que o dogma da Igreja fosse a medida e a base 
de todo pensamento. Jurisprudência, ciência da natureza e filo-
sofia, tudo se resumia em saber se o conteúdo estava ou não de 
acordo com as doutrinas da Igreja. Entretanto, no seio da feuda-
lidade desenvolvia-se o poder da burguesia. Uma classe nova 
se contrapunha aos grandes proprietários de terras. Enquanto o 
modo de produção feudal se baseava, essencialmente, no au-
toconsumo de produtos elaborados no interior de uma esfera 
restrita – em parte pelo produtor, em parte pelo arrecadador de 
tributos –, os burgueses eram sobretudo e com exclusividade 
produtores de mercadorias e comerciantes. A concepção cató-
lica de mundo, característica do feudalismo, já não podia satis-
fazer à nova classe e às respectivas condições de produção e 
troca. Não obstante, ela ainda permaneceu por muito tempo en-
redada no laço da onipotente teologia. Do século XIII ao século 
XVII, todas as reformas efetuadas e lutas travadas sob bandeiras 
religiosas nada mais são, no aspecto teórico, do que repetidas 
tentativas da burguesia, da plebe urbana e em seguida dos cam-
poneses rebelados de adaptar a antiga concepção teológica de 
mundo às condições econômicas modificadas e à situação de 
vida da nova classe. Mas tal adaptação era impossível. A ban-
deira religiosa tremulou pela última vez na Inglaterra no século 
XVII, e menos de cinquenta anos mais tarde aparecia na França, 
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sem disfarces, a nova concepção de mundo, fadada a se tornar 
clássica para a burguesia, a concepção jurídica de mundo.29 

Dessa forma, o desmoronamento do feudalismo (Ancien 
Régime) e a ascensão da sociedade capitalista moderna deram 
origem a uma luta no campo ideológico e político. No âmbito 
da filosofia, o conhecimento havia progredido substancialmente 
com os filósofos modernos (Hobbes, Bacon e Locke, destes aos 
iluministas do século XVIII, como Diderot, Holbach e Helvé-
tius), chegando a Kant, G. W. F. Hegel e Ludwig Feuerbach. 

Nas diversas ciências naturais, foram obtidas grandes con-
quistas nos campos da Astronomia, Física, Química, Biologia, 
Geologia, entre outros. De Giordano Bruno, passando por Co-
pérnico, Kepler, Galileu e Newton, aos avanços no século XVIII, 
até chegar à Teoria da Evolução de Darwin e à descoberta da 
célula no século XIX, conformou-se um longo caminho de avan-
ços e descobertas científicas imprescindíveis ao desenvolvimen-
to do conhecimento humano sobre a natureza. 

Nas ciências sociais, podem-se citar as pesquisas nas áreas 
de História, Antropologia, Etnologia, Arqueologia e Sociologia. 
O avanço do conhecimento científico mostrava não só a capa-
cidade dos homens de compreender as leis da natureza e da so-
ciedade, mas de utilizá-las em favor das necessidades colocadas 
pela vida social. No campo dos estudos de História, o impacto 
das revoluções democrático-burguesas dos séculos XVII e XVIII 
na Inglaterra e na França abriu uma nova perspectiva de análise 
dos acontecimentos históricos, a partir da intervenção das clas-
ses sociais e da luta entre elas, tendo como base os seus inte-
resses político-materiais, diferenciando-se dos estudos históricos 
predominantes anteriormente, que focavam nos grandes heróis, 
nas façanhas de reis, imperadores e generais, e em fatos deslo-
cados do processo histórico real. 

A derrocada da nobreza e do clero pela burguesia em as-
censão, com apoio dos setores populares (camponeses, artesãos, 

29Cf. ENGELS, Friedrich e KAUTSKY, Karl. O Socialismo Jurídico. São Paulo: Boitem-
po, 2012, pp. 17-18.
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trabalhadores assalariados, setores médios) mostrou aos estu-
diosos que, no fundo, existiam interesses econômicos, sociais e 
políticos antagônicos em torno da organização e dos rumos da 
sociedade e da produção social. Marx e Engels beberam farta-
mente dessa fonte da historiografia francesa (François Auguste 
Mignet, Thierry, François Guizot) para tirar as conclusões his-
tóricas e políticas necessárias à análise da dinâmica das classes 
sociais e da luta de classes no capitalismo do século XIX. 

O desenvolvimento da produção capitalista e do comércio 
internacional se refletia no aparecimento e evolução da Eco-
nomia Política (Adam Smith, David Ricardo), que tinha como 
objetivo investigar e explicar o processo de desagregação da 
sociedade feudal e a formação de uma nova forma de riqueza 
econômica chamada de capital. Ou seja, um novo ramo das ci-
ências sociais voltado a analisar a produção e a reprodução das 
relações econômicas capitalistas. Os seus principais expoentes 
eram claramente representantes ideológicos da burguesia em as-
censão, razão pela qual tiveram de travar, nas suas elaborações 
teóricas, uma luta mordaz contra as posições teóricas e políti-
cas dos pensadores ligados à dominação do clero e da nobreza 
feudal, interessados em estancar as transformações econômicas, 
políticas e ideologias em curso.

O arcabouço teórico dos economistas clássicos destaca-
va o papel do trabalho como fonte de riqueza e base do valor 
das mercadorias (teoria do valor-trabalho), embora não tiras-
sem dessa tese as consequências sociais e políticas necessá-
rias. O trabalho humano era considerado a base da riqueza 
material produzida, mas os trabalhadores viviam explorados e 
na miséria. Os pensadores burgueses não questionavam essa 
realidade. Na verdade, por mais avançados que fossem, os 
principais pensadores burgueses tratavam de apresentar o ca-
pitalismo como a sociedade da liberdade e da igualdade entre 
os indivíduos e a própria visão de mundo da burguesia como 
expressão de ideias universais, eternas, portanto, insuperáveis. 
Não havia ainda lugar para um proletariado política e ideolo-
gicamente independente.
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Esses pensadores burgueses prepararam no plano teórico 
o que os revolucionários e lideranças da burguesia conduziam 
na esfera política: a vitória da revolução burguesa. Engels sinte-
tizou essas transformações teóricas e ideológicas ao longo do 
desenvolvimento da sociedade capitalista da seguinte forma:

Os grandes homens que, na França, iluminaram os cére-
bros para a revolução que se havia de desencadear, adotaram 
uma atitude resolutamente revolucionária. Não reconheciam 
autoridade exterior de nenhuma espécie. A religião, a concep-
ção de natureza, a sociedade, a ordem estatal: tudo eles subme-
tiam à crítica mais impiedosa; tudo quanto existia devia justificar 
a sua existência ante o foro da razão, ou renunciar a continuar 
existindo. A tudo se aplicava como rasura única a razão pen-
sante. Era a época em que, segundo Hegel, “o mundo girava 
sobre a cabeça”, primeiro no sentido de que a cabeça humana 
e os princípios estabelecidos por sua especulação reclamavam 
o direito de ser acatados como base de todos os atos humanos 
e toda relação social, e logo também, no sentido mais amplo de 
que a realidade que não se ajustava a essas conclusões se via 
subvertida, de fato, desde os alicerces até o ato. Todas as formas 
anteriores de sociedade e de Estado, todas as leis tradicionais, 
foram atiradas ao lixo como irracionais; até então o mundo se 
deixara governar por puros preconceitos; todo o passado não 
merecia senão comiseração e desprezo. Só agora despontava a 
aurora, o reino da razão; daqui por diante a superstição, a injus-
tiça, o privilégio e a opressão seriam substituídos pela verdade 
eterna, pela eterna justiça, pela igualdade baseada na natureza 
e pelos direitos inalienáveis do homem.

Já sabemos, hoje, que esse império da razão não era mais 
que o império idealizado pela burguesia; que a justiça eterna 
tomou corpo na justiça burguesa; que a igualdade se reduziu à 
igualdade burguesa em face da lei; que como um dos direitos 
mais essenciais do homem foi proclamada a propriedade bur-
guesa; e que o Estado da razão, o “contrato social” de Rousseau, 
pisou e somente podia pisar o terreno da realidade, convertido 
na república democrática burguesa. Os grandes pensadores do 
século XVIII, como todos os seus predecessores, não podiam 
romper as fronteiras que sua própria época lhes impunha.30 

O fato é que o capitalismo se impôs pelo desenvolvimento 
da indústria, pela internacionalização do comércio e pela pro-

30ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Cen-
tauro, 2005, pp. 39-41.   
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funda exploração da força de trabalho pelo capital. Nas primei-
ras décadas do século XIX, as contradições da sociedade bur-
guesa se tornavam patentes nas obras dos socialistas utópicos 
(Sant-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet, Robert Owen) com 
a crítica da realidade social e econômica e a formulação de mo-
delos de sociedades a serem implantados, seja pela boa vontade 
de bem intencionados membros da classe dominante (nobreza, 
burguesia), seja por meio de exemplos e experiências localiza-
dos ou por assaltos ao poder por pequenos grupos de revolu-
cionários (Auguste Blanqui), apartados das massas proletárias. 
Não passava ainda pela cabeça desses socialistas geniais a ideia, 
desenvolvida por Marx mais adiante, de que a emancipação dos 
trabalhadores deveria ser obra dos próprios trabalhadores.

Como afirma Löwy,
O socialismo utópico tanto quanto as sociedades secretas 

encontram sua razão de ser na fraqueza do movimento operá-
rio autônomo (…). Essa fraqueza permitia aos utópicos ignorar 
praticamente o movimento operário e aos conspiradores consi-
derar as massas ‘pouquissimamente maduras’ para realizar uma 
revolução por si mesmas; uns e outros procuravam para a socie-
dade ‘socialista’, ‘igualitária’, ‘industrial’, ‘comunitária’, etc. um 
caminho que não passasse pelas massas, nem por sua tomada 
de consciência, nem por sua ação revolucionária consciente: o 
mundo novo seria estabelecido pela intervenção miraculosa de 
um ‘novo Cristo’, senão de um rei, ou pelo golpe de um punha-
do de conjurados.31 

Para além do movimento socialista, ainda marcado pelas 
ideias e sistemas dos socialistas utópicos, os trabalhadores co-
meçavam a manifestar seu inconformismo contra a exploração 
desenfreada da força de trabalho nas fábricas pelos capitalistas, 
as péssimas condições de trabalho, longas jornadas de trabalho, 
baixos salários e a exploração do trabalho de mulheres e crian-
ças na mais tenra idade. 

Nas primeiras décadas do século XIX ocorreram várias 
sublevações operárias, que culminaram na destruição de insta-

31LÖWY, Michael. A teoria da revolução no Jovem Marx. Petrópolis, RJ, Vozes, 2002, 
p. 46.
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lações nas fábricas, quebra de máquinas e equipamentos, por 
considerarem os aperfeiçoamentos técnicos e a introdução das 
máquinas modernas a causa fundamental da exploração e das 
péssimas condições de vida e trabalho. Esse movimento passou 
para a história pelo nome de ludismo. É importante ressaltar 
que, enquanto a Europa era sacudida pela luta contra os resquí-
cios do feudalismo, pelo avanço do capitalismo industrial e das 
primeiras formas de organização do proletariado em associa-
ções, sindicatos e movimentos sociopolíticos, na América Latina 
ocorriam as lutas de libertação nacional das colônias espanho-
las, além dos conflitos no Haiti e Brasil. 

A partir da década de 1830, ocorreram sublevações nas 
fábricas de seda de Lyon, na França, onde foram registrados le-
vantes de trabalhadores em 1831 e 1834, inspirados pelo lema 
“Viver trabalhando ou morrer combatendo”. Erguia-se também 
na Inglaterra um poderoso movimento operário, que passou a se 
chamar cartismo, por se fundamentar em uma Carta de reivindi-
cações democráticas e sociais.

A revolução de 1848 na Europa, em particular na Ale-
manha e França, concluiu uma primeira fase de transforma-
ções políticas e organizativas da classe operária, que vinha se 
aperfeiçoando com a constituição de associações, sindicatos e 
do movimento cartista. Durante os eventos revolucionários, a 
burguesia europeia, diante da ameaça de um levante proletário 
contra as condições de vida e de trabalho aviltantes, aliou-se aos 
setores mais conservadores, culminando em verdadeiro banho 
de sangue contra os operários insurretos. 

O proletariado, especialmente em Paris, ergueu-se na de-
fesa de uma “República Social”, com reivindicações democráti-
cas e sociais diferenciadas da burguesia, e foi respondido com 
medidas de repressão. A derrota do levante proletário em Paris 
mostrou a insuficiente organização política dos explorados, que 
possibilitasse uma vitória sobre a classe dominante. A tarefa his-
tórica central estava colocada: a constituição da classe operária 
em partido político independente da burguesia. Uma nova revo-
lução vitoriosa dependeria não só de condições objetivas (uma 
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nova crise do capitalismo) como do processo de organização 
política do proletariado.

Em síntese, um conjunto de eventos históricos, como diz 
Mandel, abre uma nova página na história da humanidade, a da 
sociedade burguesa, base material (social, política e econômica) 
da origem do socialismo científico:

Da emergência do modo de produção capitalista ao nas-
cimento da máquina e da fábrica moderna; da emergência do 
proletariado concentrado nas fábricas à elementar luta de clas-
ses proletária; das resistências dos povos colonizados contra as 
novas formas de exploração capitalista aos movimentos de in-
dependência radicais (América Latina, Irlanda etc.); do apareci-
mento, no ponto culminante das grandes revoluções burguesas, 
de revolucionários que não se situam mais exclusivamente em 
relação aos objetivos da burguesia revolucionária a um início 
de articulação de objetivos socialistas em favor do jovem prole-
tariado; do racionalismo burguês radical a sua “superação” pe-
las ciências sociais críticas e lúcidas que começam a desvendar 
todas as forças secretas da história e da “ordem social” em geral 
(ou seja, a sociedade dividida em classes antagônicas, a proprie-
dade privada) sem se limitar à crítica da ordem semifeudal: eis 
a evolução e o contexto histórico que permitem o nascimento 
do marxismo.32 

Referente ao nível da industrialização e do comércio inter-
nacional, a Inglaterra, a França e a Bélgica se encontravam na 
linha de frente do avanço do capitalismo. Na retaguarda estava 
a Alemanha das primeiras décadas do século XIX, politicamente 
fragmentada em vários estados (a Confederação Germânica era 
composta de 39 estados diferentes), dos quais o mais importante 
era o estado da Prússia, que, nos fatos, dirigia a Confederação 
Germânica. Trier, onde Marx nasceu, era uma cidade localizada 
na província da Renânia, situada na Prússia. 

Enquanto a Alemanha, como um todo, tinha ainda uma 
economia bastante atrasada e uma população rural (na época 

32MANDEL, Ernest. O lugar do marxismo na história. São Paulo: Xamã, 2001, pp. 
15-16.
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cerca de ¾ dos seus 23 milhões de habitantes viviam no cam-
po), a região da Renânia era a que tinha experimentado um 
maior desenvolvimento econômico da indústria e das relações 
de produção capitalistas, por ocasião do domínio da França, na 
época de Napoleão Bonaparte. Enquanto esteve sob domínio 
da França napoleônica, a região da Renânia conheceu a apli-
cação do Código de Napoleão, que representava a sociedade 
burguesa em ascensão, conhecendo avanços como a supressão 
da servidão e a abolição da corveia e do dízimo. 

Do ponto de vista político, a Renânia era também uma 
das regiões mais avançadas, onde irromperam movimentos de-
mocráticos contra o absolutismo monárquico feudal. Depois 
da derrota de Napoleão, a Renânia voltou ao domínio da Prús-
sia e da aristocracia rural, obstaculizando o desenvolvimen-
to capitalista até então alcançado. Depois da reação da Santa 
Aliança (na qual a Prússia desempenhava papel importante) 
contra o avanço de Napoleão e em defesa das relações feu-
dais, expressa no Congresso de Viena (1815), a Renânia e a 
Westfália foram incorporadas pela Prússia, que passou a travar 
o processo de mudança, a propósito de defender os interesses 
da nobreza fundiária.

O fato é que, apesar dos obstáculos interpostos por uma 
monarquia anacrônica, fechada às grandes transformações 
econômicas, sociais e políticas por que passava a Europa, es-
pecialmente a Inglaterra e a França, e aos movimentos demo-
crático-burgueses, o processo de transformação capitalista abria 
caminho. Como relata Bottigelli:

O desenvolvimento da indústria é considerável. A pro-
dução mineira aumenta mais de 50 por cento entre 1800 e 
1830, e será duplicada entre 1830 e 1842. Entre 1800 e 1830 
a indústria metalúrgica multiplica a sua produção por três. En-
tre 1830 e 1840 a produção dos bens de consumo é oito ve-
zes superior à do decênio 1800-1810. Em números absolutos 
a produção alemã continua ainda débil. Assim, a quantidade 
de hulha extraída representa um décimo da que é extraída na 
Inglaterra, mas o ritmo de desenvolvimento é extremamente 
rápido em relação ao da indústria francesa e, podemos carac-
terizar esta época dizendo que é a da entrada da Alemanha na 
era do capitalismo industrial. Isso irá dar origem a um certo 
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número de modificações de estrutura, tanto no plano das rela-
ções de produção como no plano social.33 

Esse conjunto de elementos formava o que Marx, Engels 
e uma série de outros pensadores denominavam a “miséria ale-
mã”. Evidentemente, o desenvolvimento das relações de produ-
ção capitalistas e das forças produtivas, apesar dos obstáculos 
colocados pela monarquia prussiana de Frederico Guillerme III 
(sucedido por Frederico Guillerme IV, em 1840,) sobre todos 
os estados alemães, da Confederação Germânica, só aprofun-
dava as contradições internas. Uma monarquia ultrapassada, li-
mitação de direitos democráticos, imposição de uma burocracia 
enraizada nas relações feudais, um sistema políticos restritivo, 
enfim, o domínio dos proprietários de terras (nobreza fundiária), 
era essa a realidade da Alemanha da época.

Eis o contexto geral dos movimentos democrático-liberais 
(organizados pela débil burguesia alemã), dos levantes operá-
rios contra as condições sociais e a exploração e da crítica da 
intelectualidade pequeno-burguesa em torno do movimento 
Jovem Alemanha dos anos 1830 (composto por intelectuais e 
escritores como Heine e Börne), que reivindicava o programa 
da burguesia revolucionária contra a monarquia e as relações 
feudais e do círculo de intelectuais jovens hegelianos de esquer-
da do final da década de 1830 e inicio de 1840, do qual Marx, 
Engels, os irmãos Bauer (Bruno e Edgar), Max Stirner e s outros 
fizeram parte.

Nesse ambiente de domínio da monarquia e de falta de li-
berdade de imprensa, de pensamento e de organização política, 
era natural que a maioria dos intelectuais de esquerda estivesse 
pelo fim do atraso semifeudal e pela defesa do desenvolvimento 
do capitalismo industrial, pelo estabelecimento de um Estado 
moderno de direito e pelo respeito às liberdades democráticas. 

33 BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. Lisboa: Edições Mandacaru, 
1974, p. 37; MANDEL, Ernest. O lugar do marxismo na história. São Paulo: Xamã, 
2001, pp. 15-16.
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Marx e Engels também queriam tudo isso, quando se engajaram 
no grupo dos jovens hegelianos de esquerda. Mas, a certa eta-
pa do seu desenvolvimento teórico-político, não se limitavam 
mais ao “estrito horizonte burguês” e começaram a se deslocar 
do liberalismo político radical ao socialismo. Esse caminho foi 
marcado por profundas contradições. 

A análise da realidade concreta em movimento foi mar-
cante no caminho de Marx e Engels ao comunismo. É pela 
experiência que nossos jovens revolucionários perceberam a 
debilidade da burguesia alemã e da pequena burguesia. E se 
convenceram do caráter revolucionário do proletariado. Veja-
mos de perto como se deu essa transformação teórico-política 
dos jovens revolucionários alemães. 

2.3. Primeiras influências e o caminho para o comunismo

É, portanto, nesse contexto histórico, em que a Alemanha, 
fragmentada e monárquica, transita do feudalismo e absolutis-
mo ao capitalismo, que Marx e Engels nasceram e viveram a 
infância e a juventude. Marx era filho de um advogado judeu, 
de nome Heinrich Marx (1782-1838), que, por causa da per-
seguição e das restrições aos judeus na Alemanha, acabou se 
convertendo ao protestantismo. Do ponto de vista político, o pai 
de Marx era adepto de ideias liberais e democráticas. A mãe de 
Marx se chamava Enriqueta Pressburg (1787-1863). A casa de 
Marx se tornou um ambiente de discussão em torno de teóricos 
iluministas e liberais, como Voltaire e Rousseau.

Engels, por outro lado, era filho de um rico industrial do 
ramo têxtil, também chamado Friedrich Engels (1796-1860) e de 
Elisabeth Franziska Mauritia van Haar (1797-1873). De família 
religiosa e conservadora, Engels teve em sua infância uma for-
mação calvinista. É evidente que as primeiras ideias em termos 
teóricos, estéticos e políticos de Marx e Engels foram moldadas 
a partir da influência no âmbito familiar, escolar e do círculo de 
amizades. Marx, como falamos, no contexto de uma família de 
classe média liberal-democrática; Engels, em uma família reli-
giosa e de industriais.
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Como atesta Lapine, o meio social e cultural, em que Marx 
nascera, era bastante elevado do ponto de vista intelectual e de 
discussão de ideias:

Entre os que influenciaram o jovem Marx encontrava-se o Ba-
rão von Westphalen, que era vizinho e mantinha relações de 
amizade com Heinrich Marx; a sua filha Jenny (futura mulher 
de Marx) era amiga de Sophie, irmã de Karl, e o seu filho Edgar 
era amigo do próprio Karl. Homem de vasta erudição, o barão 
tinha uma veneração particular pelos escritores da Grécia antiga 
(sabia Homero de cor) e por Shakespeare; interessava-se igual-
mente pelos problemas sociais, em especial pela doutrina de 
Saint-Simon e tinha uma inclinação para o romantismo. O barão 
tornou-se amigo do talentoso jovem e inoculou-lhe o gosto pela 
Antiguidade e pelo romantismo. No liceu de Trier, onde Marx 
estudou entre 1830 e 1835, havia vários professores notáveis. 
Assim, a história e a filosofia eram ensinadas por Wyttenbach, 
diretor do liceu, adepto da doutrina de Kant. Preconizava prin-
cípios pedagógicos baseados na razão e não na fé religiosa, o 
que para a época constituía uma ousadia.34 

Referente a Engels, David McLellan expõe uma questão 
interessante:

A origem familiar e a instrução recebida em nada fariam 
prever que Engels viria a ser um revolucionário. Uma família de 
negociantes prósperos, hábitos religiosos arraigados, desprezo 
pela instrução (que não permitiu a Engels sequer terminar seu 
curso) não parecem campo fértil para a formação de intelec-
tuais socialistas. A sorte da família, que, segundo uma de suas 
tradições, era de origem huguenote (de sobrenome D’ange), ti-
nha sido firmemente estabelecida pelo bisavô de Engels, Johann 
Caspar Engels. Este instalou uma indústria de fiação e branque-
amento de fibras em Barmen, perto de Düsseldorf, no Reno. O 
pai de Engels herdou uma parte do negócio e, associando-se 
aos seus irmãos Godfrey e Peter Ermenm com eles formou uma 
próspera empresa com fábricas em Barmen e em Manchester.35 

Levando em consideração as origens e o ambiente fami-
liar dos dois pensadores alemães, podemos dizer que Marx e 
Engels chegaram ao mesmo referencial intelectual e político 
(hegelianismo, depois ao socialismo proletário) por caminhos 

34LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983, p. 33.
35McLELLAN, David. As ideias de Engels. São Paulo: Editora Cultrix, 1977, p. 9.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   60 03/10/2017   15:31:22



61Marx e Engels: uma introdução 

bem particulares. Isso se explica pelo contexto histórico e 
pela atmosfera político-intelectual da época, dominados pelas 
ideias liberais burguesas e pela influência marcante da Revo-
lução Francesa.

Marx finalizou o ginásio em Trier, sua cidade de origem. 
Aos 17 anos, ingressou na Universidade de Bonn (1835), onde 
cursou inicialmente Direito, transferindo-se em seguida para a 
Universidade de Berlim (1836), onde concluiu seus estudos em 
Filosofia. Doutorou-se em 1841, em Filosofia, na Universida-
de de Iena, com a apresentação de uma tese de doutoramen-
to sobre os filósofos materialistas da Antiguidade, Demócrito e 
Epicuro, intitulada Diferença entre as filosofias da natureza em 
Demócrito e Epicuro.36 

Engels, por sua vez, cursou o ginásio em Elberfeld, na 
Alemanha. Educado para suceder o pai nos negócios, mostrou 
desde cedo dotes literários na escola, sendo influenciado inicial-
mente pelos liberais democrático-burgueses. Chegou a frequen-
tar a Universidade de Berlim apenas como ouvinte. Em 1841, 
uniu-se ao círculo de intelectuais jovem-hegelianos e destacou-
-se na crítica da filosofia conservadora de F. W. J. Schelling, 
um teórico opositor das ideias de Hegel. A influência das ideias 
filosóficas hegelianas, particularmente a sua dialética idealista, 
e as profundas convicções democrático-radicais levaram Marx e 
Engels a se confrontarem politicamente com o Estado e o gover-
no monárquico alemão, que impossibilitavam o debate político 
aberto nas suas fronteiras e impediam a liberdade de imprensa.

Por influência de Moses Hess (1812-1875), revolucionário 
alemão, das conclusões abertas pela experiência nas fábricas 
inglesas e do conhecimento concreto da vida e das condições 
de trabalho da classe operária, Engels se tornou comunista mais 
cedo que Marx. Depois de uma experiência a frente do jornal 
A Gazeta Renana (1842-1843), fechado pela censura da mo-

36Cf. MARX, Karl. Diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro. 
São Paulo: Global, 1979.
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narquia absoluta prussiana, período em que confrontou as suas 
ideias hegelianas com os “interesses materiais” e problemas 
econômico-sociais, aos quais foi obrigado a responder como 
redator do periódico, Marx volta-se à releitura da concepção 
de Estado e sociedade civil de Hegel, da qual tira conclusões 
radicalmente diferentes das do seu antigo mestre.

Como afirma J. P. Netto, em seu Prólogo à edição brasilei-
ra de Para a questão judaica:

Na Gazeta Renana, Marx fez a sua primeira experiência 
política: de um lado, percebe – ainda que de forma pouco níti-
da – que nos conflitos políticos estão em jogo interesses econô-
mico-sociais colidentes e que o papel arbitral e neutro do Esta-
do é uma aparência; de outro, verifica a vacilação e a covardia 
da burguesia liberal, que prefere os conchavos e os acordos à 
luta consequente pelos seus proclamados ideais de liberalismo.

É essa experiência que o coloca diante de duas consta-
tações. A primeira diz respeito às debilidades do liberalismo, 
seja o pós-revolucionário (a referência é a revolução de 1789), 
seja o da burguesia de um país atrasado – na Gazeta Renana, 
Marx compreendeu os limites do liberalismo burguês. A segun-
da remete à sua própia formação intelectual: fica claro, para 
Marx, que o horizonte da filosofia hegeliana não dava conta 
dos problemas histórico-concretos da contemporaneidade – se-
ria necessário ir além da filosofia para intervir ativamente na 
realidade social.37

Para Marx, a partir da sua Crítica da Filosofia do Direito de 
Hegel (1843)38 o Estado não é mais a consagração universal da 
racionalidade ou o ápice do desenvolvimento do espírito (ideia 
absoluta), como defendeu Hegel. Para compreender o Estado é 
preciso encontrar os seus fundamentos na sociedade civil, dila-
cerada por interesses privados. 

Quando Marx, no outono de 1843, depois dessa primeira 
crítica da concepção hegeliana do direito e do Estado, viaja a 
Paris, com o objetivo de publicar uma revista (Anais Franco-Ale-
mães), tomando contato com as organizações do movimento 

37Cf. NETTO, José Paulo. Prólogo. In: MARX, Karl. Para a questão judaica. São Paulo: 
Expressão Popular, 2009, pp. 19-20.
38Cf. MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005.
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operário e socialista, abria-se o caminho a uma nova concep-
ção de Estado e sociedade, que Marx e Engels desenvolverão ao 
longo das décadas seguintes. Guardadas as devidas proporções, 
Hobsbawm sintetiza a chegada de Marx e Engels ao comunismo 
da seguinte forma:

Engels declarou-se comunista no fim de 1842, enquan-
to Marx provavelmente só o fez na segunda metade de 1843, 
após um acerto de contas mais complexo e prolongado com o 
liberalismo e a filosofia hegeliana. Inclusive na Alemanha, país 
politicamente atrasado, eles não foram os primeiros. Muitos 
Handwerkgesellen, os operários alemães que trabalhavam no 
exterior, já haviam entrado em contato com movimentos co-
munistas organizados e já haviam produzido o primeiro teórico 
comunista nascido na Alemanha, o alfaiate Wilhelm Weitling, 
cuja primeira obra foi publicada em 1838 (Die Menschheit, wie 
sie ist und wie sie sein sollte). Entre os intelectuais, Moses Hess 
precedeu – e, aliás, declarava ter sido quem o converteu – o 
jovem Friedrich Engels.39 

De qualquer forma, ao chegarem ao comunismo, pela via 
do contato com o movimento operário e socialista francês e in-
glês, além das influências teórico-políticas da época - como é 
o caso de Moses Hess, dos pensadores e revolucionários socia-
listas franceses, ingleses e alemães -, Marx e Engels sentiram a 
necessidade de dar ao comunismo uma base científica moder-
na, ancorada nas mais avançadas contribuições do pensamento 
humano e na experiência da luta dos trabalhadores. 

2.4. Formação de uma nova concepção de mundo

O primeiro encontro entre Marx e Engels se deu na época 
em que Marx era redator da Gazeta Renana, em 1842.40 Na 
ocasião, Engels se achava de passagem para a Inglaterra, onde 
iria assumir funções nos negócios do pai. Geralmente se diz que 
este primeiro encontro não foi nada agradável.

39Cf. HOBSBAWM, Eric(org.). História do Marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1985, p. 13.
40Marx escreveu inúmeros textos importantes enquanto correspondente e redator da 
Gazeta Renana, entre os quais podemos citar: MARX, Karl. Liberdade de imprensa. 
Porto Alegre: L&PM, 2006; Escritos de Juventud. México. Fundo de Cultura Econô-
mica, 1982.
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Como observa McLellan, quando se encontrava a cami-
nho de Manchester, Engels parou

em Colônia e, desta vez, encontrou-se com o jovem editor do 
Rheinische Zeitung: Karl Marx. Foi um encontro frio. Marx viu 
em Engels apenas um representante dos Jovens Hegelianos de 
Berlim, com os quais estava a ponto de romper pois conside-
rava o seu jornal, nas palavras de Marx, “acima de tudo um 
veículo para a propaganda teológica, o ateísmo, etc., em vez 
de dar espaço ao debate político e à ação”. Apesar disso, Engels 
continuou a escrever para o Rheinische Zeitung à maneira reco-
mendada por Marx, após seu retorno à Inglaterra.41 

Após esse primeiro encontro inusitado, Marx seguiu como 
redator da Gazeta Renana até, depois da saída do jornal, dirigir-
-se a Paris para publicar, junto com Arnold Ruge, os Anais Fran-
co-Alemães e conhecer o movimento operário de perto. Engels, 
por sua vez, chegou à Inglaterra, onde teria contato com a vida 
e as condições de trabalho do proletariado inglês, aproximando-
-se de suas organizações sindicais e políticas.

Posteriormente, quando Marx se encontrava em Paris, em 
1844, e os dois pensadores já eram comunistas assumidos, tra-
varam um profundo e intenso debate sobre suas ideias e posi-
ções políticas, tomando consciência das conclusões teóricas a 
que haviam chegado, a partir de suas experiências e estudos 
filosóficos e científicos.

McLellan relata o reencontro de Marx e Engels em Paris da 
seguinte maneira:

No fim de agosto de 1844 Engels passou por Paris em sua via-
gem de volta para a Alemanha. Seu encontro histórico com 
Marx ocorreu aos 28 de agosto no Café de la Régence, um  dos 
mais famosos cafés parisienses do tempo, que contava entre 
seus clientes Voltaire, Benjamin Franklin, Diderot, Grimm, Luís 
Napoleão, Sainte-Beuve e Musset. A longa e inicial conversa 
deles os persuadiu a passarem os dez dias seguintes em mútua 
companhia na rue Vaneau. “Nosso acordo completo em todos 
os campos teóricos se tornou óbvio”, escreveu Engels, “e nosso 
trabalho conjunto data daquele tempo”.42 

41Cf. McLELLAN, David. As ideias de Engels. São Paulo: Editora Cultrix, 1977, p. 13.
42McLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. Petrópolis-RJ: Vozes, 1990, p. 147.
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O contato de Engels com a vida e as condições de trabalho 
dos operários na Inglaterra, onde trabalhava nas fábricas do pai43 
e as relações que Marx iniciou com as organizações operárias e 
socialistas francesas, além dos estudos sobre a Economia Política 
e a Revolução Francesa44, mostraram a necessidade de debater as 
suas ideias com os setores do movimento socialista e confrontá-las 
com os sistemas elaborados até então, particularmente dos socia-
listas utópicos e de pensadores burgueses, além de colocar como 
imprescindível e inadiável uma crítica aos jovens hegelianos.

O primeiro fruto desse intercâmbio científico e político foi 
a obra A Sagrada Família, de 1845, uma crítica sistemática aos jo-
vens hegelianos de esquerda. Marx e Engels realizam, ao mesmo 
tempo, uma crítica profunda da filosofia idealista dos discípulos de 
Hegel e defendem claramente a filosofia materialista, isto é, a prio-
ridade da natureza e do desenvolvimento material sobre as ideias 
(o espírito, a consciência) na explicação do mundo e da história. 
Em A Ideologia Alemã (1845-46), A Miséria da Filosofia (1847) 
e o Manifesto Comunista (1848) essa nova visão da história, dos 
indivíduos e da sociedade aparece ainda mais desenvolvida.45 

A síntese de seus estudos históricos, econômicos, sociais, 
políticos e culturais, em meio ao contato com o movimento ope-

43Experiência e estudo que permitiram a Engels elaborar o Esboço de uma crítica da 
economia política, publicada nos Anais Franco-Alemães no começo de 1844 e A 
situação da classe trabalhadora na Inglaterra, publicada no início de 1845. Cf. EN-
GELS. Friedrich. Esboço de uma crítica da economia política. In: ENGELS, Friedrich. 
Política. São Paulo: Ática, 1981; A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São 
Paulo: Boitempo, 2007.
44Resultaram na elaboração por Marx dos Manuscritos Econômico-Filosóficos e das 
chamadas Glosas Críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social” 
de um prussiano, ambos de 1844. Lembramos que um pouco antes, no começo de 
1844, Marx já havia publicado os textos A Questão Judaica e a Introdução à Crítica 
da Filosofia do Direito de Hegel, ambos, nos Anais Franco-Alemães. Cf. MARX, Karl. 
Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. In: Crítica da filosofia do direito 
de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005; A questão judaica. São Paulo: Centauro, 2002; 
Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2006; Glosas críticas mar-
ginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social” de um prussiano. São Paulo: 
Expressão Popular, 2010.   
45Cf. MARX, Karl. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003; Miséria da Filoso-
fia: resposta à filosofia da miséria do senhor Proudhon. São Paulo: Centauro, 2002; 
A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2002; O manifesto comunista. São Paulo: 
Boitempo, 1998.
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rário, conduziram-nos à Concepção Materialista da História, de 
base dialética, que explica as formas de consciência social e as 
instituições político-estatais pelas condições materiais (econô-
mico-sociais) de existência social ao longo do desenvolvimento 
da história e das formações sociais. Diante disso, os dois pen-
sadores socialistas colocaram firmemente a tarefa de produzir 
uma obra em comum de crítica aos jovens hegelianos, grupo 
que haviam integrado, expondo a nova concepção de história, 
de sociedade e dos indivíduos. 

Essa visão de história e da sociedade capitalista seria, como 
veremos mais adiante, enriquecida com a experiências das revo-
luções europeias de 1848, em particular na França e Alemanha 
(além das consequências da contrarrevolução desfechada pela 
classe dominante), e a chegada ao poder em Paris dos commu-
nards na influente Comuna de Paris de 1871. Inúmeros outros 
acontecimentos da segunda metade do século XIX também con-
tribuíram para o alargamento da análise marxista, como o fim da 
servidão na Rússia em 1861, a guerra entre França e Alemanha 
em 1870-71, os processos de unificação da Itália e da Alemanha 
e a grande crise econômica entre 1873-96. 

Esse conjunto de experiências sociais, políticas e econô-
micas levaram Marx e Engels a elaborar obras como As lutas de 
classes na França: 1848-1850; Revolução e contrarrevolução na 
Alemanha; O 18 de brumário de Luís Bonaparte; e A guerra civil 
na França, além de O Capital e uma série de textos sobre temas 
específicos, publicados em jornais e revistas, aperfeiçoando as 
suas concepções sobre o Estado e o processo de transição do 
capitalismo ao socialismo.46 

46MARX, Karl. As lutas de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Global, 1986; O 
18 de brumário e Cartas a Kulgelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; A guerra 
civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011; ENGELS, Friedrich. Revolução e contrar-
revolução na Alemanha. In: A revolução antes da revolução. São Paulo: Expressão 
Popular, 2008. É preciso dizer que a nova concepção marxista foi incomparavelmen-
te enriquecida com as investigações sobre os avanços científicos da segunda metade 
do século XIX realizadas por Engels tanto no campo das ciências naturais como de 
outras ciências como a História, a Etnologia, a Antropologia. Esses estudos resultaram 
em obras como: ENGELS, Friedrich. Dialética da natureza. Lisboa: Editorial Presença, 
1974; Anti-Duhring. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990; Papel do trabalho na trans-
formação do macaco em homem. São Paulo: Global, 1986; A origem da família, da 
propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 
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É o início de uma longa, tortuosa e profícua vida teóri-
ca e prática revolucionária, que findaria apenas com a morte 
de Marx, em 1883, e, de Engels, em 1895. Trajetória esta que 
forneceu à humanidade e à classe operária, em particular, um 
fabuloso e atual instrumento para a luta de classes e para a 
compreensão da sociedade capitalista e suas contradições, cujo 
aprofundamento revela a necessidade da luta pela superação da 
exploração dos trabalhadores, isto é, pelo socialismo. Foi um 
encontro para uma obra comum, que hoje conhecemos como 
marxismo ou socialismo científico, cujo ápice é a obra O Capi-
tal (1867), de Marx.47

É preciso afirmar que a experiência de Engels com o movi-
mento operário cartista e o conhecimento prático da vida e das 
condições de trabalho do proletariado na Inglaterra e, por outro 
lado, a convivência de Marx com as organizações operárias na 
França foram determinantes para a trajetória teórico-política dos 
dois jovens revolucionários comunistas.

A Concepção Materialista da História e a experiência do 
movimento operário e socialista levavam a uma conclusão fun-
damental: a necessidade de organização política do proletaria-
do, isto é, a constituição da classe operária em partido político 
independente dos partidos da burguesia. Um partido com um 
programa proletário de sepultamento do capitalismo e de luta 
pelo socialismo. Um partido munido com uma teoria científica 
sobre a história e o capitalismo, que mostrasse as possibilidades 
históricas objetivas que levavam à necessidade da luta socialista. 

Um partido revolucionário, que tivesse como objetivo não 
renovar, melhorar, humanizar, aperfeiçoar ou reformar o capita-
lismo e a sociedade burguesa, mas superá-los. Um partido que 
pudesse reunir em torno da classe operária e de seu programa 
proletário o conjunto dos explorados, a maioria oprimida dos 
países (campesinato e a classe média arruinada). Esta conclu-

47MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002.
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são está presente não só em O Manifesto Comunista, de 1848, 
mas em toda a obra posterior de Marx e Engels. Não se pode 
deixar de citar o esforço de Marx e Engels na construção dos 
partidos operários na Europa na segunda metade do século XIX, 
em particular a experiência do Partido Operário Socialdemocra-
ta Alemão, além da construção da Primeira Internacional e da 
participação pessoal de Engels na fundação da Segunda Interna-
cional, em 1889, o que dá ao socialismo científico um caráter 
essencialmente internacionalista.

Essa nova concepção de sociedade e de história, a Con-
cepção Materialista da História, de base dialética, compreen-
de: a assimilação da filosofia materialista, de base dialética, e a 
superação do idealismo filosófico; a aplicação do materialismo 
dialético ao estudo da história da humanidade e da sociedade 
capitalista, isto é, a elaboração do materialismo histórico; a ela-
boração de uma crítica à sociedade burguesa e a análise das 
possibilidades objetivas e subjetivas do socialismo, ou seja, a 
superação do capitalismo e a constituição do socialismo, como 
caminho à sociedade sem classes sociais, o comunismo; a união 
entre teoria e prática revolucionária, entre o socialismo científi-
co (o marxismo) e o movimento operário; a luta pela organiza-
ção política da classe operária, o partido político, o internacio-
nalismo proletário e a independência de classe do proletariado.

O núcleo fundamental do pensamento de Marx e Engels 
consiste no esforço de elaboração de um método e de uma con-
cepção científica da história e da sociedade capitalista, a organi-
zação da classe operária e demais explorados em partido políti-
co independente do Estado, governos e partidos burgueses e a 
estratégia da revolução proletária, mais exatamente, de destrui-
ção da sociedade capitalista e constituição do socialismo, como 
via para a sociedade sem classes, o comunismo. 

Como era de se esperar, o conjunto do pensamento elabo-
rado por Marx e Engels recebeu da intelectualidade burguesa a 
maior hostilidade, quando não o completo desprezo, particular-
mente no seio da academia. Quanto mais as ideias do marxismo 
penetravam no movimento operário e socialista, mas ódio des-
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pertava entre os representantes da classe dominante de todos os 
países e continentes, que viam nisso o fortalecimento do “fan-
tasma do comunismo”. Podemos dizer que, apesar da influência 
das ideias marxistas em parte da intelectualidade socialista de 
esquerda no século XX, ainda há uma aberta (mas também dis-
farçada) oposição ao socialismo científico em todos os âmbitos 
da vida universitária e científica oficial.

Como Lenin avaliou em uma famosa síntese do marxismo, 
a doutrina de Marx

suscita, no conjunto do mundo civilizado, a maior hostilidade 
e o ódio de toda a ciência burguesa (tanto oficial como liberal), 
que vê no marxismo qualquer coisa como uma “seita de malfei-
tores”. Não se podia esperar outra atitude, pois em uma socie-
dade fundada na luta de classes, não será possível haver ciência 
social “imparcial”. Toda a ciência oficial e liberal defende, de 
um modo ou de doutro, a escravatura assalariada, enquanto que 
o marxismo declarou uma guerra implacável a essa escravatura. 
Pedir uma ciência imparcial em uma sociedade fundada sobre a 
escravatura assalariada, é de uma ingenuidade tão pueril como 
pedir aos fabricantes para serem imparciais na questão de saber 
se convém diminuir os lucros do capital para aumentar o salário 
dos operários.

Mas não é tudo, A história da Filosofia e a história da ci-
ência social mostram com toda a clareza que o marxismo não 
tem nada que se assemelhe a “sectarismo” no sentido de uma 
doutrina dobrada sobre si mesma e ossificada, surgida à mar-
gem da grande via do desenvolvimento da civilização universal. 
Pelo contrário, Marx teve de genial o responder às perguntas 
que a humanidade avançada tinha já levantadas. A sua doutrina 
nasceu como continuação direta e imediata das doutrinas dos 
representantes mais eminentes da filosofia, da economia políti-
ca e do socialismo.

A doutrina de Marx é toda-poderosa, porque é justa. É 
harmoniosa e completa: dá aos homens uma concepção co-
erente do mundo, inconciliável com toda a superstição, com 
toda a reação, com toda a defesa da opressão burguesa. É a su-
cessora legítima de tudo quanto a humanidade criou de melhor 
no século XIX: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o 
socialismo científico.48

48LENIN, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: 
Global, 1979, pp. 71-72.
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Nos pontos seguintes, analisaremos os principais elemen-
tos teóricos e políticos da vida e das obras revolucionárias dos 
fundadores do marxismo, que produziram a partir dos estudos e 
da assimilação da experiência do movimento operário interna-
cional na luta de classes concreta da segunda metade do século 
XIX. Veremos que não só as fontes de Marx e Engels para a ela-
boração do socialismo científico são variadas e muito comple-
xas, como a sua capacidade de inspirar a luta revolucionária na 
atualidade continua plenamente atual e renovada.  
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3 – Hegel, jovens hegelianos e  
Feuerbach

A crítica alemã não abandonou, até os seus esforços mais recen-
tes, o terreno da filosofia. Longe de examinar as suas premissas 
filosóficas gerais, as suas questões saíram todas do terreno de 
um sistema filosófico determinado, o de Hegel (MARX e EN-
GELS, A Ideologia Alemã).

3.1. Marx encontra Kant e Hegel

Marx concluiu o ginásio na sua cidade natal, Trier, em 
1835. Em sua redação de conclusão das disciplinas da escola 
secundária, intitulada As reflexões de um jovem diante da esco-
lha de uma profissão, intuitivamente, responde: “Nem sempre 
podemos exercer a profissão para a qual nos sentimos inclina-
dos; nossas relações na sociedade começaram a se cristalizar 
antes de estarmos em posição para determiná-la”.49

Declara também, no mesmo texto, que aqueles que esco-
lhem atividades capazes de fazer o bem à humanidade, jamais 
se enfraquecerão ante o peso que possam impor-lhes, já que 
esses encargos não serão outra coisa que sacrifícios assumidos 
no interesse de todos. 

Esse momento genial de um jovem, que acabara de fina-
lizar uma fase da vida juvenil e abrira uma nova etapa no seu 
desenvolvimento, foi algumas vezes encarado como um lampejo 
daquilo que futuramente passou se chamar materialismo histórico. 
Mehring, aliás, diz o seguinte sobre essa passagem: “Assim, na 
mente do menino, surge a primeira fagulha da ideia que, depois de 
homem feito, completará e desenvolverá em todos os seus aspec-
tos e que, com o tempo, viria a ser mérito imortal de sua vida”50. 
As relações sociais condicionam as nossas decisões e ações, ou, 
mais exatamente, o ser social condiciona a consciência social.

49MARX, Carlos. Escritos de Juventud. México. Fundo de Cultura Econômica, 1982, 
pp. 1-4. Essa passagem da redação de Marx, de 1835, é citada por: MEHRING, Franz. 
Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, p. 21.
50Idem, p. 21.
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Entretanto, é preciso dizer que ainda estamos muito dis-
tantes do momento em que Marx e Engels elaborarão a con-
cepção materialista da história. Na verdade, Marx e Engels 
ainda passariam por uma experiência teórica, política e ide-
ológica com referências filosóficas idealistas (em particular a 
escola hegeliana) para, só então, tornarem-se capazes de ela-
borar uma nova concepção de história e de sociedade. Esse 
processo teórico-político, como veremos ao longo dos capítu-
los, é profundamente dialético, isto é, marcado por contradi-
ções, continuidades e rupturas, avanços e recuos, uma vez que 
se desenrola no quadro histórico concreto de relações sociais, 
políticas e econômicas.51

Em 1835, Marx se matriculou nos estudos de Direito (Ju-
risprudência) na Universidade de Bohn. Em 1836, transferiu-se 
para a Universidade de Berlim, onde passou a estudar funda-
mentalmente Filosofia e História, tendo o Direito como uma 
disciplinar subordinada aos seus estudos filosóficos. Pouco 
tempo depois, Engels, mais jovem que Marx, é encaminhado 
por seu genitor (rico industrial de Barmen) para adquirir ex-

51Sobre o jovem Marx, é preciso consultar: MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de 
sua vida. São Paulo: Sundermann, 2003; MARX, Karl. Escritos de Juventud. México. 
Fundo de Cultura Econômica, 1982; RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história 
do movimento operário. São Paulo: Global, 1984; MANDEL, Ernest. A formação do 
pensamento econômico de Karl Marx (de 1843 até a redação de O Capital). Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968; FREDERICO, Celso. O Jovem Marx: as origens da ontologia 
do ser social. São Paulo: Cortez, 1995; LÖWY, Michael. A Teoria da Revolução no 
Jovem Marx. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002; RENAULT, Emmanuel, DUMÉNIL, Gérard 
e LÖWY, Michael. Ler Marx. São Paulo: UNESP, 2011; LAPINE, Nicolai. O jovem 
Marx. Lisboa: Caminho, 1983; NAVES, Márcio B. Marx: ciência e revolução. São Pau-
lo: Moderna; Campinas, SP: Editora Unicamp, 2000; BOTTIGELLI, Émile. A gênese 
do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; LUKÁCS, Georg. O Jovem 
Marx e Outros Textos Filosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; LEFEBVRE, H. Para 
compreender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 70, 1981; CORNU, Au-
guste. Carlos Marx; Federico Engels: del idealismo al materialismo historico. Buenos 
Aires: Editoriales Platina, 1965; GEMKOW, Heinrich. Calos Marx, Biografia Com-
pleta. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1975; McLELLAN, David. Karl Marx: vida e 
pensamento. Petrópolis-RJ, 1990, McLELLAN, David. As ideias de Engels. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1977; BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1988. Cf. Também: DUDLEY, Will. Idealismo Alemão. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2013.
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periência em negócios e comércio em Bremem. Engels, por 
essa época, apesar de não frequentar formalmente um curso 
universitário, acompanhava o debate dos jovens hegelianos.52

No caso de Marx, o contato com o ambiente universitário 
criou novas perspectivas teóricas. Na Carta ao pai (10 de no-
vembro de 1837), uma das poucas preservadas da época, Marx 
apresenta um balanço de seu desenvolvimento intelectual no 
primeiro ano na Universidade de Berlim. Como era característi-
co do futuro revolucionário, para passar a um novo patamar in-
telectual, realizava uma avaliação crítica de seu passado teórico 
e de sua experiência política.

Nesse primeiro ano em Berlim, Marx se dedicou até a 
exaustão física ao estudo de diversos autores (cita Kant, Fichte, 
Aristóteles, Lessing, Thibaut, o jurista Savigny, da Escola Histó-
rica do Direito, além de obras de literatura, entre outras). Em-
penhou-se em traduzir os dois primeiros livros das Padectas, o 
Código Civil de Justiniano, para a língua alemã e elaborar uma 
Filosofia do Direito. Em seguida, abandonou essa empreitada 
para compor um sistema metafísico, abandonando essa inicia-
tiva pouco depois. Desenvolve, desde esse tempo, o hábito de 
fazer extratos das obras lidas, método que manterá durante toda 
a sua vida. Não à toa, diante de tremendas leituras, Marx foi 
acometido de problemas de saúde durante esse primeiro ano de 
estudo.

Marx deixa patente na referida carta seu interesse inicial 
pelas concepções filosóficas idealistas de Kant e Fichte e, a partir 
desse primeiro referencial teórico, estudou Direito e as legisla-
ções. Sem dúvida, o sistema de pensamento de Immanuel Kant 
(1724-1804) atraiu inicialmente a atenção de Marx por força do 
ambiente intelectual na universidade e pela importância do kan-
tismo na história do desenvolvimento filosófico. O filósofo de 
Königsberg escreveu obras de grande relevo para o pensamento 
humano como a Crítica da razão pura (1781), Prolegômenos 

52Cf. McLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. Petrópolis-RJ, 1990, p. 146. 
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a toda metafísica futura que possa apresentar-se como ciência 
(1783), Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), Crí-
tica da razão prática (1788) e Crítica do juízo (1790).

Seu sistema filosófico está contextualizado em uma época 
em que predominava o racionalismo burguês, na segunda me-
tade do século XVIII, assentado sobre conceitos de liberdade e 
individualismo, reivindicados pela burguesia em ascensão na 
luta contra as relações econômicas, políticas e sociais do feuda-
lismo, enfatizando a possibilidade de existirem conceitos a prio-
ri do pensamento humano e do comportamento moral. Como o 
próprio Kant esclarece:

entendemos por conhecimentos a priori aqueles que se dão não 
independentemente desta ou daquela, mas de toda e qualquer 
experiência. A eles se opõem os conhecimentos empíricos ou 
aqueles que só são possíveis a posteriori, i. e., por meio da expe-
riência. Dentre os conhecimentos a priori, contudo, denominam-
-se puros aqueles em que não há nada de empírico misturado. As-
sim, a proposição “toda mudança tem uma causa”, por exemplo, 
é uma proposição a priori, mas não é pura, porque “mudança” é 
um conceito que só pode ser derivado da experiência.53 

Sob influência do filósofo inglês Hume (1711-1776), Kant 
tenta erguer um sistema filosófico que conciliasse idealismo e 
materialismo, as duas principais vertentes do pensamento filo-
sófico. Ao mesmo tempo em que estabelecia certas críticas ao 
dogmatismo do racionalismo alemão, ao exigir a crítica das ca-
pacidades da razão, Kant admite a metafísica, na qual há proble-
mas em que a experiência se encontra ausente e a razão, livre 
das peias da realidade, pode conceber realidades transcendentes 
como a existência de Deus e a imortalidade da alma. Admitindo 
conceitos a priori, Kant expõe que o uso correto desses concei-
tos depende da experiência. A razão concebe conceitos a priori, 
portanto não está de antemão subordinada à experiência, mas, 
seguindo as exigências da experiência, determinaria o que de-
veria ser observado, objetivando descobrir as leis da natureza.54 

53Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015, p. 46.
54Cf. ALDERY, Maria A. P. Abib et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva 
histórica. Rio de Janeiro: Garamond, 2006, pp. 341-344. 

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   74 03/10/2017   15:31:23



75Marx e Engels: uma introdução 

Portanto, apesar de Kant destacar em sua obra Crítica da 
razão pura, publicada em 1771, que não há provas da existên-
cia de ideias eternas e que a ciência deve se basear na experiên-
cia, procurava conciliar o materialismo e o idealismo filosóficos 
em uma síntese que, de fato, terminava por fazer concessões à 
filosofia idealista e às concepções religiosas, dominantes na Eu-
ropa durante o antigo regime. Como afirma Riazanov, apesar de 
negar inicialmente a existência de ideias eternas e de reivindicar 
a experiência como a base do desenvolvimento científico, Kant 
defende claramente que  

não podemos conhecer as coisas em si mesmas, sua essência, 
mas somente as formas sob as quais se manifestam e impressio-
nam nossos sentidos. A essência das coisas, dissimuladas no fe-
nômeno, nunca nos será acessível. Assim, Kant estabelece uma 
espécie de ponte entre o materialismo e o idealismo, entre a 
ciência e a religião. Não nega os progressos da ciência, nem 
que ela ajude a compreender as coisas, mas, ao mesmo tempo, 
deixa uma porta aberta para a teologia, permitindo batizar em 
nome de Deus a essência das coisas. (…) em seu desejo de fi-
car bem com a ciência e com a fé, Kant vai ainda mais longe. 
Escreve outra obra, a Crítica da razão prática, na qual demons-
tra que, se na teoria pode-se dispensar Deus, a imortalidade da 
alma, etc., na prática tem-se que reconhecer todos esses princí-
pios, já que sem eles toda a atividade careceria de base moral.55

Nesse sentido, o sistema de Kant reafirmava o idealismo 
filosófico ao limitar a capacidade humana de conhecimento, ao 
defender a impossibilidade de apreensão da essência das coisas, 
de conhecer o mundo de forma completa. Todo o desenvolvi-
mento da ciência mostrava exatamente o contrário, que somos 
capazes não só de conhecer a natureza e a vida social, como 
somos capazes de transformá-las. A filosofia kantiana também 
fazia uma clivagem entre o real e o ideal (ser e dever ser), no 
lugar de buscar as ideias, os conceitos, os princípios no pró-
prio desenvolvimento da realidade. Woods e Grant resumiram 
a importância e os limites do pensamento kantiano da seguinte 
maneira:

55RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São 
Paulo:Global, 1984, p. 43.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   75 03/10/2017   15:31:23



76 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

Sob o impacto da Revolução Francesa, o idealista alemão 
Immanuel Kant (1724-1804) submeteu toda a filosofia anterior 
a uma aprofundada crítica. Kant fez grandes descobrimentos 
não só na Filosofia e na lógica, como também na Ciência. Sua 
hipótese nebular da origem do sistema solar (a que Laplace, 
mais tarde, deu uma base matemática) é agora geralmente acei-
ta como correta. No terreno da Filosofia, a obra principal de 
Kant, A Crítica da Razão Pura, é a primeira que analisou as 
formas da lógica, que permaneceram sem mudança desde que 
Aristóteles as desenvolveu. Kant mostrou as contradições implí-
citas em muitas das proposições mais fundamentais da Filosofia. 
Contudo, não foi capaz de solucionar essas contradições (“An-
tinomias”) e, finalmente, tirou a conclusão de que o verdadeiro 
conhecimento do mundo era impossível. Se bem que possamos 
conhecer as aparências, nunca poderemos saber como as coisas 
são “em si mesmas”.

Essa ideia não é nova. É um tema recorrente na Filosofia 
e geralmente se identifica com o que chamamos de idealismo 
subjetivista. Antes de Kant, esta ideia foi defendida pelo bispo e 
filósofo irlandês George Berkeley e por David Hume, o último 
dos empíricos ingleses clássicos. Pode-se resumir o argumento 
da seguinte forma: “Eu interpreto o mundo através de meus sen-
tidos. Portanto, tudo o que sei que existe são as impressões de 
meus sentidos. Por exemplo: posso afirmar que esta maçã exis-
te? Não. Tudo o que posso dizer é que a vejo, a sinto, a cheiro, 
a provo. Portanto, realmente não posso afirmar que o mundo 
material existe”. A lógica do idealismo filosófico é que, se fecho 
os olhos, o mundo deixa de existir. Em última instância conduz 
ao solipsismo (do latim solus ipse, “somente eu”) à ideia de que 
somente eu existo.56

Engels, em Do socialismo utópico ao socialismo científico, 
também destacou os limites da filosofia kantiana. Ela reconhece

que todos os nossos conhecimentos têm por base as comuni-
cações que recebemos por intermédio dos sentidos. Mas como 
sabemos – acrescenta – se nossos sentidos nos transmitem real-
mente a imagem exata dos objetos por eles percebidos? E con-
tinua dizendo: quando falo das coisas e das propriedades não 
me refiro, em verdade, a essas coisas e suas propriedades em 
si, acerca das quais nada posso saber de certo, mas apenas às 
impressões que deixam em meus sentidos. É, certamente, uma 
forma de conceber que parece difícil ser contestada através de 

56Cf. WOODS, A. e GRANT, T. Razão e Revolução. São Paulo: Luta de Classes, 
2007, p. 30.
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simples argumentação. Mas os homens, antes de argumentar, 
haviam atuado. “Im Anfang war die Tat”. E a ação humana ha-
via resolvido a dificuldade muito antes de os sofismas huma-
nos a inventarem. “The proof of the pudding is in the eating”. 
Desde o momento em que aplicamos essas coisas, de acordo 
com as qualidades que percebemos nelas, a nosso uso próprio, 
submetemos as percepções de nossos sentidos a uma prova infa-
lível no que se refere à sua exatidão ou à sua falsidade. Se essas 
percepções fossem falsas, falso seria também nosso juízo acerca 
das possibilidades de empregar a coisa de que se trata, e nossa 
tentativa de empregá-la teria forçosamente que fracassar. Mas se 
conseguimos o fim desejado, se achamos que a coisa correspon-
de à ideia que dela fazemos, que nos dá o que dela esperávamos 
ao usá-la, teremos a prova positiva de que, dentro desses limi-
tes, nossas percepções acerca dessa coisa e de suas propriedades 
coincidem com a realidade existente fora de nós. Em troca, se 
acontece termos dado um golpe em falso, geralmente não tarda-
mos muito em descobrir as causas do nosso engano; concluímos 
que a percepção em que se baseava a nossa ação era incompleta 
e superficial, ou se achava enlaçada com os resultados de ou-
tras percepções de um modo não justificado pela realidade das 
coisas; quer dizer: havíamos realizado o que chamamos um ra-
ciocínio defeituoso. Enquanto adestrarmos e empregarmos bem 
os nossos sentidos e ajustarmos o nosso modo de proceder aos 
limites traçados pelas observações bem feitas e bem utilizadas, 
veremos que os resultados dos nossos atos fornecerão a prova 
da conformidade de nossas percepções com a natureza objetiva 
das coisas percebidas. Em nenhum caso, segundo a experiência 
que possuímos até hoje, nos vimos obrigados a chegar à conclu-
são de que as percepções sensoriais cientificamente controladas 
originam em nosso cérebro ideias do mundo exterior que, por 
sua natureza, diferem da realidade, ou de que, entre o mundo 
exterior e as percepções que nossos sentidos dele nos transmi-
tem medeia uma incompatibilidade.

Mas, ao chegar aqui, apresenta-se o agnóstico neo-kantia-
no e nos diz: Sim, sim poderemos talvez perceber exatamente 
as propriedades de uma coisa, mas nunca apreender a coisa em 
si por meio de nenhum processo sensorial ou discursivo. Essa 
“coisa em si” situa-se além de nossas possibilidades de conhe-
cimento. Já Hegel, há muito tempo, respondeu a isso: desde o 
momento em que conhecemos todas as propriedades de uma 
coisa, conhecemos também a própria coisa; fica somente em pé 
o fato de que essa coisa existe fora de nós, e enquanto os nossos 
sentidos nos fornecerem esse fato, apreendemos até o último 
resíduo da coisa em si, a famosa e incognoscível Ding an sich 
de Kant. Hoje, só podemos acrescentar a isso que, na época de 
Kant, o conhecimento que se tinha das coisas naturais era su-
ficientemente fragmentado para se poder suspeitar, por trás de 
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cada uma delas, uma misteriosa “coisa em si”. Mas, de lá para 
cá, essas coisas inapreensíveis foram apreendidas, analisadas e, 
mais ainda, reproduzidas uma após outra pelos gigantescos pro-
gressos da ciência. E desde o instante em que podemos produzir 
uma coisa, não há nenhuma razão para que seja ela considerada 
incognoscível.57

Possivelmente, essas contradições presentes no sistema 
kantiano levaram Marx a se aproximar cada vez mais do pen-
samento hegeliano. Em certo momento da Carta, Marx afirma: 
“Uma cortina caíra, meu santo dos santos se rasgara ao meio e 
novos deuses deveriam ser instalados. Deixei para trás o idea-
lismo que, incidentalmente, alimentara com o de Kant e Fichte, 
e passei a procurar a ideia no próprio real. Se os deuses tinham 
antes habitado sobre a terra, agora tornavam-se o centro dela”.58 

O abandono da perspectiva kantiana abria uma nova em-
preitada filosófica: o pensamento de Hegel. O primeiro contato 
do jovem Marx com os textos de Georg Wilhelm Friedrich He-
gel (1770-1831) não foi muito fácil. Marx relata que “havia lido 
alguns fragmentos da filosofia hegeliana, cuja grotesca melodia 
barroca não me agradava”.59 Passou a dedicar-se à leitura com-
pleta de Hegel e dos seus discípulos.

Hegel escreveu obras de grande envergadura para a filo-
sofia como a Ciência da lógica (1812 e 1816), Enciclopédia das 
ciências filosóficas (1817), Princípios da filosofia do Direito ou 
Direito natural e ciência do Estado abreviados (1821), além de 
outros títulos como Estética, Filosofia da História, História da 
filosofia, Filosofia da religião.60 

57ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Cen-
tauro, 2005, pp. 17-19. 
58Cf. MARX, Carlos. Escritos de Juventude. México: Fundo de Cultura Econômica, 
1982, p. 10. A passagem também é citada em McLELLAN, David. Karl Marx: vida e 
pensamento. Petrópolis-RJ, 1990, p. 40. 
59Idem, p. 10-11.
60Cf. ALDERY, Maria A. P. Abib et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva 
histórica. Rio de Janeiro: Garamond, 2006, p. 363. Consultar também: HEGEL, G. W. 
F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014; SINNERBRINK, Robert. 
Hegelianismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
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O sistema filosófico de Hegel tinha um caráter marcada-
mente idealista, mas significou uma verdadeira revolução no 
campo do pensamento humano e da lógica. Entre os pensadores 
idealistas da burguesia, foi o que chegou mais longe na elabora-
ção de um sistema filosófico. Criticando as limitações da lógica 
formal, Hegel resgatou a antiga forma de pensamento dialética 
dos gregos, dando à dialética uma formulação mais profunda e 
sistemática, analisando as leis mais gerais do pensamento hu-
mano.

A tese central presente no sistema hegeliano, tanto na sua 
Ciência da Lógica quanto na Filosofia do Direito, é a de que as 
ideias (o conhecimento, enfim, o espírito absoluto,) determinam 
o desenvolvimento da história, da vida social e das instituições 
políticas.

Como sintetiza McLellan:
O hegelianismo era a filosofia dominante em Berlim onde 

Hegel ocupara a cátedra de filosofia desde 1818 até sua morte 
em 1831. Edificada sobre a centralidade da razão humana pro-
posta por Kant, Hegel unira em um sistema compreensivo os 
temas da filosofia idealista alemã e particularmente a filosofia 
de Fichte e Schelling: imanência, desenvolvimento e contradi-
ção. (…) Hegel parte da convicção de que, como ele disse da 
Revolução francesa, a “existência do homem tem seu centro 
na cabeça, isto é, na Razão, sob cuja inspiração ele edifica o 
mundo da realidade”. Em sua maior obra, a Phaenomenolo-
gie, Hegel traçou o desenvolvimento da mente ou espírito, 
reintroduzindo movimentos históricos na filosofia e afirman-
do que a mente humana pode atingir conhecimento absolu-
to. Ele analisou o desenvolvimento da consciência humana 
desde sua percepção imediata do aqui e agora até o estágio 
da autoconsciência, a compreensão que permite ao homem 
analisar o mundo e ordenar suas próprias ações de acordo. 
Seguindo-se a este o estágio da própria razão – compreensão 
do real –, depois do qual o espírito – através da religião e da 
arte – atinge conhecimento absoluto, o nível em que o homem 
reconhece no mundo os estágios de sua própria razão. He-
gel chamou estes estágios de “alienações” na medida em que 
eram criações da mente humana embora considerados inde-
pendentes e superiores à mente humana. Este conhecimento 
absoluto é ao mesmo tempo uma espécie de recapitulação do 
espírito humano, pois cada estágio sucessivo retém elementos 
dos anteriores ao mesmo tempo em que vai além deles. A este 
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movimento que suprime e contudo conserva Hegel chamou 
Aufhebung, uma palavra que tem este duplo sentido em ale-
mão. Hegel também falou do “poder do negativo” pensando 
que havia sempre uma tensão entre qualquer estado presente 
das coisas e o que se tornava. Pois qualquer estado presente 
das coisas estava em processo de ser negado, mudado para 
algo diferente. A este processo é que Hegel dava o significado 
de dialética.61

Mehring acrescenta à análise acima o fato de que a filoso-
fia de Hegel era a filosofia oficial da Prussia monárquica:

Hegel glorificava o Estado como a realidade da ideia moral, 
como a razão absoluta e a necessidade absoluta em si mesma 
e, portanto, como um direito superior contra o indivíduo, cuja 
obrigação suprema era ser membro do Estado. Esta doutrina do 
Estado era naturalmente muito bem vinda para a burocracia 
prussiana, pois justificava até mesmo os pecados da persegui-
ção contra os demagogos.62

Não obstante, o sistema de Hegel representava um avanço 
considerável no pensamento filosófico e científico da humani-
dade, na medida em que afirmava a capacidade dos homens de 
compreender as coisas e realizava uma síntese da história como 
um processo contraditório, dialético e não mais como um con-
junto de fatos isolados ou como obra de grandes personagens. 
Como disse Engels, a filosofia alemã moderna encontrou seu 
apogeu no sistema de

Hegel, em que pela primeira vez – e aí está seu grande mérito – 
se concebe todo o mundo da natureza, da história e do espírito 
como um processo, isto é, em constante movimento, mudança, 
transformação e desenvolvimento, tentando, além disso, ressal-
tar a íntima conexão que preside esse processo de movimento e 
desenvolvimento. Contemplada desse ponto de vista, a história 
da humanidade já não parecia como um caos inóspito de vio-
lências absurdas, todas igualmente condenáveis diante do foro 
da razão filosófica hoje já madura, e boas para serem esqueci-
das quanto antes, mas como o processo de desenvolvimento da 
própria humanidade, que cabia agora o pensador acompanhar 

61McLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. Petrópolis-RJ, 1990, pp. 40-41. 
62MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
p. 31.
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em suas etapas graduais e através de todos os desvios, e de-
monstrar a existência de leis internas que orientam tudo aquilo 
que à primeira vista poderia parecer obra do acaso cego.63

Para Riazanov, o sistema filosófico de Hegel era dialético, 
isto é, considerava

todo fenômeno, toda coisa, como um processo, como algo em 
estado de transformação constante e em desenvolvimento. Todo 
fenômeno é não só resultado de uma modificação anterior, mas 
leva em si o germe de uma nova modificação. Jamais se detém 
em um ponto determinado. Pelo contrário, apenas chegado a 
um grau superior, começa a luta de novas contradições. Como 
muito bem o disse Hegel, a luta das contradições é a origem de 
todo desenvolvimento.64

Nada há de definitivo, imutável, existente para sempre. 
Tudo que nasce merece perecer. O mundo, a história, as socie-
dades, os indivíduos e o conhecimento estão em franca transfor-
mação. Eis o aspecto revolucionário da filosofia de Hegel, que 
chamou inegavelmente a atenção de Marx. A dialética hegelia-
na, ao considerar a história, as sociedades humanas e o próprio 
desenvolvimento do conhecimento por meio das contradições, 
colocava o método de pensar e o próprio pensamento em outro 
patamar. Recuperava a forma dialética de pensar, em oposição 
à forma metafísica, que dominou o pensamento científico e filo-
sófico até o século XVIII.

Para Engels, o aspecto fundamental do pensamento de He-
gel era o fato de ela ter acabado

para sempre, com o caráter definitivo de todos os resultados do 
pensamento e da ação do homem. Em Hegel, a verdade que a 
filosofia procurava conhecer já não era uma coleção de teses 
dogmáticas fixas que, uma vez descobertas, bastaria guardar de 
memória; agora a verdade residia no próprio processo do co-
nhecimento, através do longo desenvolvimento histórico da ci-
ência, que sobe, dos degraus inferiores, até os mais elevados do 
conhecimento, sem, porém, alcançar jamais, com o desenvol-

63ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Cen-
tauro, 2005, pp. 62-63.
64RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p.46.
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vimento de uma pretensa verdade absoluta, um nível em que já 
não se possa continuar avançando, em que nada mais reste se-
não cruzar os braços e contemplar a verdade absoluta conquis-
tada. E isso não se passava apenas no terreno da filosofia, mas 
nos demais ramos do conhecimento e no domínio da atividade 
prática. (…) esta filosofia dialética põe fim a todas as ideias de 
uma verdade absoluta e definitiva, e a um consequente estágio 
absoluto da humanidade.65

Não é diferente a avaliação de conjunto do pensamento 
hegeliano por Woods e Grant:

A grande ruptura produziu-se nas primeiras décadas do 
século XIX, com Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 
Hegel era um idealista alemão; um homem de intelecto gigan-
tesco, que praticamente resumiu em seu trabalho a totalidade 
da história da filosofia.

Hegel demonstrou que a única maneira de se superar as 
“Antinomias” de Kant é aceitando que as contradições exis-
tem realmente, não somente no pensamento, como também 
no mundo real. Como idealista objetivista, Hegel rechaçou o 
argumento do idealismo subjetivista de que a mente humana é 
incapaz de conhecer o mundo real. As formas de pensamento 
têm de refletir o mundo objetivo da maneira mais exata pos-
sível. O processo de conhecimento consiste numa penetração 
cada vez mais profunda em tal realidade, passando do abstrato 
ao concreto, do conhecido ao desconhecido, do particular ao 
universal.

O método dialético do pensamento tinha desempenha-
do um papel muito importante na Antiguidade, particularmen-
te nos aforismos ingênuos, mas brilhantes, de Heráclito, como 
também na obra de Aristóteles e de outros. Foi abandonado na 
Idade Média, quando a Igreja transformou a lógica formal de 
Aristóteles em um dogma rígido e sem vida, e não reapareceu 
até que Kant o devolveu a um lugar honroso. Não obstante 
isso, com Kant, a dialética não recebeu um desenvolvimento 
adequado. Correspondeu a Hegel levar a ciência do pensa-
mento dialético ao seu ponto mais alto de desenvolvimento.

A grandeza de Hegel se revela no fato de que ele, mes-
mo sozinho, estava disposto a desafiar a filosofia dominante 
do mecanicismo. A filosofia dialética de Hegel trata dos pro-

65ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Brasília-DF: Cen-
telha Cultural, 2010, pp. 15-16.
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cessos, não de acontecimentos isolados. Trata de coisas vivas, 
não mortas; interrelacionadas, não isoladas uma após a outra. 
Esta é uma maneira incrivelmente moderna e científica de in-
terpretar o mundo. Em muitos aspectos, Hegel se encontrava 
muito à frente de sua época. Mas, em última instância, a filoso-
fia hegeliana, apesar de muitas de suas brilhantes intuições, era 
pouco satisfatória. Seu principal defeito consistia precisamen-
te em seu idealismo, o que lhe impediu de aplicar o método 
dialético ao mundo real de uma forma científica consequente. 
Em lugar do mundo da matéria, temos o mundo da Ideia Abso-
luta, onde as coisas reais, os processos e as pessoas são subs-
tituídos por sombras insubstanciais. Nas palavras de Friedrich 
Engels, a dialética hegeliana foi o aborto mais gigantesco de 
toda a história da filosofia. Nela, as ideias corretas aparecem 
invertidas, de cabeça para baixo. Foi necessário corrigir Hegel 
para colocar a dialética sobre terreno firme, transformando a 
dialética idealista em materialismo dialético.66

Esse aspecto revolucionário da dialética hegeliana foi 
combatido ferrenhamente pelos pensadores conservadores bur-
gueses, enquanto os aspectos gerais do seu sistema filosófico, 
em particular a sua última obra, a Filosofia do Direito, eram ins-
trumentalizados para legitimar a monarquia prussiana, a relação 
entre o Estado e a religião dominante e as medidas de restrição 
à liberdade de imprensa. 

Por outro lado, a dialética hegeliana, que mostrava o per-
manente processo de transformação da história humana, da 
sociedade e do Estado, tornou-se o único reduto dos jovens 
pensadores mais avançados daquela época na Alemanha. Eles 
eram essencialmente democratas radicais e, sob a base da críti-
ca hegeliana de esquerda, defendiam a constituição de um Es-
tado moderno na Alemanha, livre do absolutismo monárquico 
e uma sociedade burguesa, sem os resquícios do feudalismo, 
ainda existentes nos estados alemães. Entre eles estavam Marx e 
Engels, que compunham o movimento jovem-hegeliano.

66Cf. WOODS, A. e GRANT, T. Razão e Revolução. São Paulo: Luta de Classes, 
2007, pp. 30-31. 
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3.2. Os jovens hegelianos e a reforma da consciência

A carta de Marx de 1837 expressava também o seu en-
contro com o Clube de Doutores (Doctorclub), a ala esquerda 
do pensamento hegeliano, da qual faziam parte Bruno Bauer, 
Karl Köppen, Adolf Rutenberg, Edgar Bauer, Ludwig Buhl, Karl 
Nauwerk e Max Stirner. Como diz Marx: 

Através de várias reuniões com amigos em Stralow consegui 
entrar para um clube graduado cujos membros eram diversos 
professores universitários e o mais íntimo de meios amigos em 
Berlim, Dr. Rutenberg. Nas discussões aqui apareciam muitas 
visões contraditórias e eu me ligava cada vez mais intimamente 
a uma corrente filosófica da qual julgara possível escapar.67 

Após a morte de Hegel, em 1831, os seus discípulos se 
desagregaram em duas alas abertamente opostas e contraditó-
rias: os velhos hegelianos e os jovens hegelianos de esquerda. 
Cada uma das alas hegelianas procurava interpretar o legado de 
Hegel e aplicá-lo à religião, ao Estado e à sociedade de maneira 
completamente diferenciada. No prefácio de sua obra Filosofia 
do Direito, Hegel citou uma frase famosa e controvertida: “o ra-
cional é real; o real é racional”. Os hegelianos de direita davam 
preferência à seguinte parte: “o real é racional”. Evidentemente, 
entendiam por real a própria forma da sociedade, do Estado e 
das condições políticas da monarquia prussiana existentes à sua 
época. Concluíam: tanto a religião como o Estado monárquico 
existentes eram legítimos, porque racionais, afinal de contas o 
real é racional.

Os hegelianos de esquerda se aferravam à parte da frase 
de Hegel que dizia: “o racional é real”. Enfatizando a racionali-
dade, contrapunham-na às formas existentes de sociedade, Es-
tado e instituições políticas monárquicas absolutistas. Ou seja, 
a forma existente de Estado não tinha qualquer base racional, e, 
portanto, devia ser substituída por outra forma correspondente 
à racionalidade humana. Notadamente, estavam falando da mo-

67Cf. MARX, Carlos. Escritos de Juventud. México: Fundo de Cultura Econômica, 
1982, p. 11. Passagem citada em McLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. 
Petrópolis-RJ, 1990, p. 42. 
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narquia absolutista prussiana. Em outras palavras, a monarquia 
prussiana era irracional, não correspondia às necessárias trans-
formações econômicas, sociais e políticas em curso na Europa, 
por meio do desenvolvimento do capitalismo e da sociedade 
burguesa que haviam levado às revoluções democrático-bur-
guesas na França e na Inglaterra.

A ideia, em sua marcha inexorável, tendia a negar a ir-
racionalidade das instituições monárquicas. Estas últimas não 
eram o fim da história, nem o momento da racionalidade, e 
deveriam ser negadas pelo desenvolvimento da racionalidade 
moderna, que ainda não havia, de fato, chegado à Alemanha. 
Isso porque o país estava fragmentado em vários estados, sob 
a influência da Prússia, portanto não havia ainda se unificado 
nacionalmente. Por outro lado, a existência de uma monarquia 
fechada e autoritária, restringia ou, praticamente, eliminava as 
liberdades democráticas e de imprensa.68

Engels relatou as diferenças entre as duas correntes hege-
lianas (os velhos e os jovens discípulos de Hegel), destacando 
que a doutrina de Hegel dava bastante margem

a que nela se abrigassem as mais diversas ideias partidárias 
práticas. E na Alemanha teórica daquela época duas coisas, so-
bretudo, revestiam-se de caráter prático: a religião e a política. 
Quem fizesse finca-pé no sistema de Hegel podia ser bastante 
conservador em qualquer desses domínios; aquele que conside-
rasse essencial o método dialético podia figurar, tanto no plano 
religioso como no político, na oposição extrema. No conjunto, 
Hegel parecia pessoalmente inclinar-se mais para o lado conser-
vador, apesar das explosões de cólera revolucionária bastante 
frequentes em sua obra. Não sem razão, seu sistema lhe ha-
via custado um “mais duro trabalho mental” que seu método. 
A cisão da escola hegeliana foi tornando-se, no fim da década 
de 30, cada vez mais patente. A ala esquerda, os chamados 
jovens hegelianos, abandonava pouco a pouco, na luta contra 
os ortodoxos pietistas e os reacionários feudais, aquela atitude 
filosófico-distinta de retraimento diante das questões candentes 
da atualidade, que valera até então às suas doutrinas a tolerân-

68Cf. FREDERICO, Celso. O jovem Marx (1843-1844): as origens da ontologia do ser 
social. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 21. 
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cia e inclusive a proteção do Estado. E quando em 1840 a be-
ataria ortodoxa e a reação feudal-absolutista subiram ao trono, 
com Frederico Guilherme IV, já não havia mais remédio senão 
definir-se abertamente por um ou outro partido. A luta conti-
nuava a ser travada com armas filosóficas, mas já não se lutava 
por objetivos filosóficos abstratos; agora, tratava-se diretamente 
de acabar com a religião tradicional e com o Estado existente.  
E se nos Anais Alemães, os objetivos práticos finais apareciam 
ainda, de preferência, sob uma roupagem filosófica, na Gazeta 
Renana de 1842 a escola dos jovens hegelianos já se revelava 
nitidamente como a filosofia da burguesia radical que lutava 
para abrir caminho e que utilizava a máscara filosófica apenas 
para enganar a censura.69 

O grupo de jovens intelectuais alemães hegelianos de es-
querda procurava retirar do pensamento hegeliano conclusões 
democráticas de crítica ao absolutismo monárquico, à censura e 
ao domínio da religião. Nesse sentido se opunham aos chama-
dos velhos hegelianos de direita, que defendiam ideias conser-
vadoras e posições políticas de legitimação do poder monárqui-
co, apoiando-se no sistema de Hegel.

O primeiro a inaugurar uma crítica da religião foi David 
Strauss em uma obra de nome A vida de Jesus, de 1835. Nela, 
Strauss realizava uma crítica da religião, sem considerá-la como 
uma fraude. Como diz Mehring, Strauss 

explicou os componentes místicos do Evangelho como criações 
inconscientes das comunidades cristãs primitivas. Muito do 
Novo Evangelho ele enxergou como uma reportagem histórica 
em relação à vida de Jesus. E o próprio Jesus como um persona-
gem histórico, presumindo sempre uma base histórica real para 
os incidentes mais importantes mencionados na Bíblia.70 

Bruno Bauer, o principal líder dos jovens hegelianos nessa 
época, e profundo conhecedor da teologia, realizou, frente à 
crítica anterior de Strauss, uma análise histórica mais profun-
da e destruidora das bases da religião, mostrando, entre outras 

69ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Brasília-DF: Cen-
telha Cultural, 2010, pp.13-14.
70MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
p. 32.
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coisas, que “não havia um só átomo de verdade histórica nos 
evangelhos, que era tudo produto da fantasia e que o cristianis-
mo, religião secular da Antiguidade, não tinha sido imposto ao 
mundo clássico greco-romano, mas sim era um produto natural 
daquele mundo”.71  Abria-se, dessa forma, uma possibilidade de 
investigação científica da religião. 

Mas Bruno Bauer, como os demais jovens hegelianos, ao 
fazerem uma crítica à religião, a partir de pressupostos filosófi-
cos hegelianos, nada mais almejavam que a revolução do ponto 
filosófico, no plano da consciência. 

A característica do modo de pensar dos jovens hegelianos 
de esquerda é a de que as mudanças na realidade eram deter-
minadas fundamentalmente pelas mudanças no plano da cons-
ciência, das ideias. Transformada a consciência das pessoas, 
transformar-se-ia a realidade objetiva. No fundo, para os jovens 
hegelianos, dirão Marx e Engels mais adiante,

as representações, ideias, conceitos, em geral os produtos da 
consciência (por eles automatizada) têm o valor de autênticos 
grilhões dos homens; como, do mesmo modo, para os velhos 
hegelianos, significavam os verdadeiros elos da sociedade hu-
mana, percebe-se que os jovens hegelianos também só tenham 
de lutar contra essas ilusões da consciência. Segundo a sua fan-
tasia, as relações dos homens, tudo o que os homens fazem, os 
seus grilhões e barreiras, são produtos da sua consciência, assim 
os jovens hegelianos, de modo consequente, colocam aos ho-
mens o postulado moral de trocarem a sua consciência presente 
pela consciência humana, crítica ou egoísta, e, desse modo, de 
eliminarem suas barreiras. (…) Esquecem, apenas, que a essas 
mesmas frases nada opõem senão frases, e que de modo algum 
combatem o mundo real existente se combaterem apenas as 
frases deste mundo.72

De fato, os jovens hegelianos de esquerda pensavam com-
bater o mundo existente e suas relações políticas e sociais, ape-
nas combatendo as expressões dessas relações sociais e políti-

71Idem, p. 37.
72MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão popular, 
2009, pp. 22-23.
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cas no plano da consciência individual. Achavam que podiam 
transformar a vida social e os indivíduos, reformando as suas 
consciências corrompidas pelas ideologias dominantes. Nesse 
período histórico, quando fizeram parte do grupo jovem-hege-
liano, Marx e Engels também pensavam dessa forma. Na verda-
de, o conceito central dos jovens hegelianos era a “consciência 
de si mesmo”. Significa que para os jovens hegelianos, 

A autoconsciência do homem se desenvolveu continuamente 
e percebeu que forças que ela pensara separadas de si mesma 
– religião, por exemplo –, eram realmente criação sua. Assim a 
tarefa da autoconsciência e sua principal arma, a crítica filosó-
fica, era expor todas as forças e ideias que se opunham ao livre 
desenvolvimento desta autoconsciência humana.73 

No ano de 1841, Marx apresentou a tese de doutoramento 
intitulada Diferença entre as filosofias da Natureza em Demócri-
to e Epicuro à Universidade de Iena, na Alemanha, recebendo 
o título de Doutor. Em sua tese, Marx desenvolve uma análise 
criativa e única dos filósofos materialistas da Antiguidade e suas 
importantes contribuições para o desenvolvimento filosófico e 
científico.

Demócrito elaborou a sua teoria sobre o átomo e o vazio, 
sintetizando os progressos da filosofia e da física na Antigui-
dade. Compreendia o mundo como formado por um número 
infinito de átomos. Estes, como corpúsculos indivisíveis, eram 
indestrutíveis e imutáveis, podendo diferir pelo tamanho, po-
sição, ordem e forma. Por sua vez, o vazio, de caráter infinito, 
existia fora dos átomos e era condição do seu movimento. Os 
diferentes fenômenos do mundo eram resultados do entrecho-
que, fusão ou separação dos átomos em movimento no vazio, 
em toda e qualquer direção. Essa explicação materialista do uni-
verso, realizada por Demócrito de Abdera, dispensava o recurso 
a uma força sobrenatural ou divina na formação do mundo, da 
sociedade e dos homens.74 

73Cf. McLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. Petrópolis-RJ, 1990, p. 50. 
74Cf. ALDERY, Maria A. P. Abib et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva 
histórica. Rio de Janeiro: Garamond, 2006, pp. 53-55. 
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Para Epicuro, a explicação da natureza também independe 
de qualquer recurso a forças “imateriais”. Portanto, os epicuris-
tas buscavam explicar o mundo a partir de elementos materiais. 
Era preciso encontrar as causas da origem e do desenvolvimento 
do universo, da vida e dos homens nos átomos. Os epicuristas 
rejeitavam a ideia de que as coisas poderiam nascer do nada. 
Diziam em contraposição: “nada nasce do nada”. Tudo é forma-
do de átomos. Estes elementos eram imutáveis, mas estavam em 
movimento do vácuo. Nesse movimento, admitiam os epicuris-
tas, os átomos poderiam se deslocar de sua rota, o que implica-
va em choques. Desses choques se originavam os fenômenos 
da realidade.75

Epicuro, vivendo em uma época de grande instabilidade 
social, deu ênfase particularmente à conduta dos indivíduos. In-
fluenciado pela filosofia da autoconsciência e comparando os 
dois filósofos atomistas da Antiguidade, Marx observou que

Epicuro tinha todas as aparências de ser objetivamente real mas 
ao mesmo tempo, como quisesse conservar a liberdade da von-
tade, negou que o mundo fosse governado por leis imutáveis e 
assim de fato parecia rejeitar a realidade objetiva da natureza. 
Demócrito, por outro lado, era muito cético sobre a realidade 
da aparência, e contudo sustentou que o mundo há de ser go-
vernado pela necessidade. Assim Marx concluiu, corretamen-
te, que a física de Epicuro era realmente apenas uma parte de 
sua filosofia moral. Epicuro não copiou simplesmente a física 
de Demócrito, como comumente se pensava, mas introduziu 
a ideia de espontaneidade no movimento dos átomos, e ao 
mundo da natureza inanimada de Demócrito regulada por leis 
mecânicas ele acrescentou um mundo de natureza animada no 
qual a vontade do homem operava. Marx preferiu então a visão 
de Epicuro por duas razões: primeira, sua ênfase sobre a auto-
nomia absoluta do espírito humano libertava os homens de toda 
superstição de objetos transcendentes; segunda, a ênfase sobre 
“a autoconsciência individual livre”.76

75Idem, pp. 108-113. 
76Idem, ibidem. Quanto à tese de Marx de 1841, há as seguintes edições: MARX, 
Karl. Diferença entre as Filosofias da Natureza em Demócrito e Epicuro. Lisboa: Pre-
sença, 1972; MARX, Karl. Diferença entre as Filosofias da Natureza em Demócrito e 
Epicuro. São Paulo: Global, 1979.
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É a última presença de Marx na academia. Suas esperan-
ças de se tornar professor universitário se dissiparam quando a 
reação monárquica prussiana expulsou Bruno Bauer da cátedra 
de Teologia da Universidade de Bonn. A mesma censura que 
impediu a Ludwig Feuerbach de continuar propagando as suas 
ideias materialistas.

É preciso destacar que, já em 1839, Engels escrevia as suas 
Cartas de Wuppertal, nas quais descreve a situação vivida pe-
los operários industriais têxteis de Elberfeld, na Alemanha. Por 
volta do mesmo período, isto é, o ano de 1841, Engels se alista 
como voluntário na artilharia da guarda de Berlim. Tal como 
Marx, também fez parte do círculo de intelectuais ligados aos 
jovens hegelianos e colaborou com artigos na Gazeta Renana, 
entre outros jornais da época. Em 1842, Engels publicou um 
documento de crítica ao filósofo Schelling, intitulado Schelling 
e a revelação, filósofo que havia sido nomeado pela monarquia 
para combater a influência de Hegel na universidade. 

Como Marx, Engels trava também uma luta descomunal 
contra os resquícios econômicos, sociais e políticos do feudalis-
mo e do absolutismo, na Alemanha, além de contrapor-se aos pre-
conceitos anacrônicos da velha sociedade, defendendo posições 
democráticas radicais. Como diz Riazanov, em 1842, quando ti-
nha apenas vinte e dois anos de idade, Engels é “prematuramente 
um escritor democrático, radical, completamente formado”.77

3.3. A Gazeta Renana e os “interesses materiais”

Impossibilitado pela atmosfera da época a seguir uma car-
reira universitária, Marx passou a se dedicar ao jornalismo nos 
anos de 1842-1843, inicialmente como colaborador, depois 
como redator-chefe da Gazeta Renana (Rheinische Zeitung), 
fundada em janeiro de 1842. Era um jornal da burguesia liberal, 
editado em Colônia, o mais importante centro industrial da Re-
nânia, que tinha como horizonte a defesa das ideias democrá-

77RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p.34.
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ticas, de mudanças políticas e de reforma do Estado, ainda que 
inicialmente moderadas.

Era, portanto, um jornal da burguesia democrática, finan-
ciado por capitalistas independentes, que necessitavam de um 
órgão para defender as suas posições frente ao absolutismo e 
aos resquícios do feudalismo na Alemanha, no sentido do avan-
ço do desenvolvimento capitalista. O objetivo era transformar a 
Alemanha em Estado moderno, desenvolvido do ponto de vista 
capitalista, industrializado e com um sistema monetário e de leis 
modernos, garantindo a livre iniciativa econômica e as liberda-
des públicas.

De início o periódico esteve principalmente sob influên-
cia de Moses Hess, que se torna um dos principais redatores do 
jornal. Hess havia se tornado comunista muito antes de Marx e 
Engels. Seus principais colaboradores eram Oppenheim e Ru-
tenberg. Escrevendo artigos para o jornal, Marx se torna redator-
-chefe do periódico, dando um conteúdo mais radical, atraindo 
com suas ideias e posições a atenção da censura monárquica 
prussiana. Como lembra Riazanov,

No outono de 1842 Marx fixa residência em Colônia e ime-
diatamente imprime ao periódico nova orientação. Ao contrá-
rio de seus amigos de Berlim, e de Engels, insistia em levar a 
luta contra as condições sociais e políticas existentes de forma 
mais radical, mas não sob uma forma ruidosa. (…) Inseriu des-
te modo na Gazeta Renana vários artigos sobre a situação dos 
camponeses do Mosela, por ele bem conhecida, e que suscita-
ram uma violenta polêmica entre ele e o prefeito da Renânia. 
(…) As autoridades locais então pressionam, através de Berlim, 
e o periódico é submetido a uma dupla censura. Como Marx 
é a alma da redação, exige-se que seja demitido. O novo cen-
sor admira grandemente este inteligente e brilhante publicista 
que ilude habilmente a censura, porém, continua denunciando, 
agora não mais à redação, mas ao grupo de acionistas que sub-
venciona o periódico. Estes começam a inquietar-se e pedem a 
Marx que seja mais prudente. Marx nega-se. Prova que qualquer 
tipo de moderação não levará a lugar nenhum, que o governo 
não reduzirá sua gana.78

78Idem, p. 36.
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Na Gazeta Renana, Marx publicou textos decisivos na sua 
trajetória intelectual e política, que expressam o contato com 
questões sociais, econômicas e políticas, como a criminalização 
de um antigo costume camponês de recolher lenha nas florestas 
comunais por conta do avanço da propriedade privada, a situa-
ção de miséria dos vinhateiros do Mosela, os ataques à liberda-
de de imprensa pelo governo monárquico, entre outras. 

Entre os textos publicados por Marx destacam-se: O Mani-
festo Filosófico da Escola Histórica do Direito, Debates acerca 
da Lei sobre o Furto de Madeira e Sobre a Liberdade de Impren-
sa. Aqui, Marx é obrigado a dar respostas a problemas políticos, 
sociais e jurídicos, mas ainda com o arsenal categorial e teórico 
a que tinha chegado, qual seja, o idealismo hegeliano. Marx, 
naturalmente, defende também os direitos democráticos, entre 
os quais a liberdade de imprensa, diante da censura do governo 
monárquico e das perseguições. A influência hegeliana fica pa-
tente na seguinte passagem da crítica de Marx ao problema da 
censura à liberdade de imprensa pela monarquia: 

Esses cavalheiros, que não querem considerar a liberdade 
como um dom especial da aurora universal da razão, mas como 
um dom sobrenatural de uma constelação de estrelas particular-
mente favorável – e que vêem na liberdade apenas uma carac-
terística individual de certas pessoas e Estados –, são obrigados, 
por consideração à congruência, a incluir a razão universal e 
a liberdade universal na lista dos maus sentimentos e falsida-
des dos sistemas ordenados logicamente (…). Desde o ponto 
de vista da ideia, é evidente que a liberdade de imprensa tem 
uma justificativa completamente diferente da censura, já que 
a primeira é em si mesma um aspecto da Ideia, da liberdade, 
um bem positivo; a censura é apenas um aspecto da falta de 
liberdade, uma polêmica entre o ponto de vista da semelhança 
e o ponto de vista da essência, uma mera negação (…). Uma lei 
da censura tem apenas a forma de lei. Uma lei da imprensa é 
uma verdadeira lei. Uma lei de imprensa é uma lei verdadeira 
porque é a essência positiva da liberdade. 79

79MARX, Karl. A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 41-56. Os de-
mais textos de Marx dessa época podem ser encontrados em MARX, Karl. Em defensa 
de La libertad: los artículos de La Gaceta Renana (1842-1843).
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Mas os problemas não se restringiam às incursões da mo-
narquia absolutista na liquidação da liberdade de imprensa. 
Como observa Mehring, dos “207.478 procedimentos penais 
iniciados na Prússia em 1836, não menos de 150 mil, ou quase 
três quartos, se referiam ao furto de madeira de florestas, caça 
ilegal, invasões etc.”.80 Polemizando com os debates e as leis 
aprovadas pela Dieta Renana (Assembleia Provincial Renana), 
que criminalizavam um costume antigo dos camponeses de re-
colherem madeira, Marx combate o direito positivo estatal (in-
justo) com a ideia de um direito justo, de base consuetudinária 
(nos costumes), dos camponeses pobres, para ele, o verdadeiro 
direito.

O fundamental dos textos publicados na Gazeta Renana é 
que Marx se coloca claramente contra os processos de opressão 
a que estavam submetidos os camponeses pobres pelos donos 
de propriedades e pelo avanço das relações de propriedade pri-
vada burguesas. Continua Mehring:

Durante a discussão que aconteceu na dieta, os proprie-
tários privados de terra, através de suas reclamações, forçavam 
vergonhosamente o governo a ir além das previsões, e Marx 
agora enfrentava a questão com críticas ácidas em nome “das 
massas despossuídas sem direitos políticos e sociais”. No entan-
to, este raciocínio ainda é baseado em considerações de justiça 
e não de economia. Ele exigia que os direitos usuais dos pobres 
não fossem violados e encontrou as bases destes direitos em 
alguma vaga forma de propriedade cujo caráter não era defini-
tivamente propriedade privada, nem definitivamente proprieda-
de comum, mas uma mistura de ambos como se evidenciava 
em todas as instituições da Idade Média. Tais formas híbridas 
e vagas de propriedade tinham sido abolidas pela aplicação 

Valência: Fernando Torres-Editor, 1983; MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Sobre lite-
ratura e arte. São Paulo: Global, 1986; MARX, Carlos. Escritos de Juventude. México: 
Fundo de Cultura Econômica, 1982. Recentemente foram publicados no Brasil os 
textos de Marx em defesa dos camponeses e da população explorada contra as leis 
referentes ao furto de madeira: MARX, Karl. Os depossuídos: debates sobre a lei 
referente ao furto de madeira. São Paulo: Boitempo, 2017. Cf. também: BARATA-
-MOURA, José. Marx e a Crítica da “Escola Histórica do Direito”. Lisboa: Edições 
Caminho, 1994. 
80MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
p. 55.
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das categorias abstratas do direito privado, que foram extraídas 
do direito romano. No entanto, um instintivo senso comum de 
justiça estava embrenhado nos direitos costumeiros das classes 
pobres, e suas raízes eram positivas e legítimas.81

Uma passagem de um dos textos escritos por Marx nessa 
época comprova claramente o seu compromisso com a crítica 
das leis aprovadas, defendendo os direitos consuetudinários dos 
camponeses:

Pelo visto, o valor simples e a indenização deram ao pro-
prietário florestal apenas uma exigência privada contra quem 
viola a lei da madeira, para cuja realização ele pode recorrer 
às cortes civis. Se o infrator da lei da madeira não puder pagar, 
o proprietário florestal se encontra na mesma situação do ho-
mem privado que tem um devedor inadimplente e que, como 
se sabe, por essa via não adquire o direito a trabalhos forçados, 
a prestação de serviços, em suma, a servidão temporal do de-
vedor. Portanto, o que dá ao proprietário florestal esse direito? 
O dinheiro das multas. Ao reivindicar o dinheiro das multas, o 
proprietário florestal reclamou para si, como vimos, além do 
seu direito privado, um direito público sobre o infrator da lei da 
madeira, assumindo o lugar do Estado. Porém, ao adjudicar a si 
mesmo o direito das multas, o proprietário florestal ocultou es-
pertamente que adjudicou a si próprio a pena. Antes ele apon-
tara para o dinheiro das multas como simples dinheiro, agora 
aponta para ele como pena, agora confessa triunfante que, por 
meio do dinheiro das multas, converteu o direito público em 
sua propriedade privada. Em vez de recuar horrorizado diante 
dessa consequência tão criminosa quanto revoltante, reclama a 
consequência justamente por ser uma consequência. Quando 
o senso comum afirma que entregar e transferir um cidadão do 
Estado a outro cidadão na condição de servo temporal contra-
ria o nosso direito, contraria todo o direito, declara-se, dando 
de ombros, que os princípios já teriam sido discutidos, embora 
não tenha havido nem princípio nem discussão. Desse modo, 
o proprietário florestal introduz sub-repticiamente, através do 
dinheiro das multas, a pessoa do infrator da lei da madeira.82

Tal como Marx opõe o direito positivo aprovado pela Die-
ta renana a uma ideia justa e legítima de direito consuetudinário 
dos camponeses pobres, também o faz em relação ao Estado. 

81Idem, p. 55.
82MARX, Karl. Os depossuídos: debates sobre a lei referente ao furto de madeira. São 
Paulo: Boitempo, 2017, PP. 117-118. 
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Embora adepto da concepção hegeliana de Estado - ainda que 
não fosse defensor da monarquia absoluta prussiana -, Marx re-
aliza frequentemente uma comparação entre o ideal de Esta-
do, previsto na filosofia hegeliana, com a realidade do Estado 
concreto na Alemanha semifeudal e monárquica. Marx encon-
tra aqui, evidentemente, um descompasso, tendo em vista que, 
para ele, o Estado, esse grande organismo político, só poderia 
consistir no espaço de realização da liberdade política, moral 
e legal. Mas as coisas se passavam de outra forma no regime 
monárquico alemão.

É também durante este período que Marx é forçado, pela 
primeira vez, a tomar posição sobre as ideias socialistas france-
sas, pressionado por um jornal de direita, chamado Gazeta de 
Augsburg (Allgemeine Augsburger Zeitung). Esse periódico ha-
via acusado a Gazeta Renana de flertar com o comunismo. Em 
resposta, Marx conclui sobre a necessidade de estudar as ideias 
socialistas para poder manifestar-se sobre elas. 

Nas palavras do próprio Marx: “confessei francamente que 
os meus estudos feitos até então não me permitiam ousar qual-
quer julgamento sobre o conteúdo das correntes francesas”.83  
Como tal, a Gazeta Renana, somente depois de um estudo mi-
nucioso e profundo, poderia submeter as ideias do comunismo 
a uma completa análise crítica.84

Por conta da censura, Marx deixa a Gazeta Renana em 
1843. O governo da Prússia preparava, como de fato aconteceu, 
o fechamento do jornal para obstaculizar as posições democrá-
ticas radicais, expressadas pela Gazeta Renana, particularmente 
por intermédio da pena de Marx. Em uma carta a Arnold Ruge, 
datada de março de 1843, Marx observa: 

No momento, estou na Holanda em viagem. Pelo que 
posso inferir dos jornais daqui e dos jornais franceses, a Ale-

83MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982, 
p. 24.
84Cf. MARX, Karl. Em defensa de La libertad: los artículos de La Gaceta Renana (1842-
1843). Valência: Fernando Torres-Editor, 1983, p. 165.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   95 03/10/2017   15:31:24



96 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

manha se atolou bem fundo no barro e afundará ainda mais. 
Eu asseguro ao Sr. que, mesmo não sentindo nenhum orgulho 
nacional, sente-se a vergonha nacional, mesmo na Holanda. O 
mais humilde dos holandeses ainda é um cidadão se compara-
do com o maior dos alemães. E que juízos emitem os estrangei-
ros sobre o governo prussiano! Predomina uma unanimidade 
assustadora; ninguém mais se ilude a respeito desse sistema e 
sua natureza rudimentar. Para alguma coisa a Nova Escola aca-
bou servindo. O manto suntuoso do liberalismo foi despido e o 
mais asqueroso despotismo está aí, em toda a sua nudez, diante 
dos olhos do mundo inteiro.85

Como Marx disse certa vez, finalizada a experiência na 
Gazeta Renana, retirou-se do “cenário público para o gabinete 
de estudos”.86 Porém, a experiência à frente da Gazeta Renana 
e o contato com problemas econômico-sociais mostraram clara-
mente a Marx a necessidade de reavaliar criticamente o sistema 
teórico e político de Hegel. Quando saiu da Gazeta Renana, 
Marx não era mais do que um democrata radical. Marx se in-
teressa por questões econômico-sociais e interesses materiais, 
para além dos seus interesses teórico-políticos anteriores ligados 
fundamentalmente à filosofia e ao direito. Imersos em profundas 
contradições, os jovens hegelianos mais combativos, como, por 
exemplo, Marx e Engels, eram empurrados cada vez mais ao 
campo da filosofia materialista. 

3.4. A força libertadora de Feuerbach

Entre os discípulos de Hegel, Ludwig Feuerbach (1804-
1872) foi o primeiro a realizar esforços gigantescos no sentido 
de superar o sistema teórico-filosófico do antigo mestre. Feuer-
bach havia publicado o seu livro A essência do cristianismo, em 
1841, em que, a partir da concepção de mundo materialista – 
ainda que se tratasse de um materialismo humanista – colocava 
em questão a tese do idealismo hegeliano de que o espírito ou 

85MARX, Karl. Carta a Ruge, março de 1843. In: Sobre a questão judaica. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 63.
86MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982, 
p. 24.
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a ideia absoluta, no seu desenvolvimento, determina o ser, a 
natureza e as condições materiais. Como diz Engels,

Foi então que apareceu A Essência do Cristianismo, de Feuerba-
ch. De repente, essa obra pulverizou a contradição criada para 
restaurar o materialismo em seu trono. A natureza existe inde-
pendentemente de toda filosofia, ela constitui a base sobre a 
qual os homens cresceram e se desenvolveram como produtos 
da natureza que são; nada existe fora da natureza e dos homens; 
e, os entes superiores, criados por nossa imaginação religiosa, 
nada mais são que outros tantos reflexos fantásticos de nossa 
própria essência. Quebrara-se o encantamento: o ‘sistema’ es-
tava em pedaços e era posto de lado – e a contradição ficava 
resolvida, pois existia apenas na imaginação. Só tendo vivido, 
em si mesmo, a força libertadora desse livro, é que se pode 
imaginá-la. O entusiasmo foi geral – e momentaneamente todos 
nós nos transformamos em ‘feuerbachianos’. Com que entusias-
mo Marx saudou a nova concepção e até que ponto se deixou 
influenciar por ela – apesar de todas as suas reservas críticas – 
pode ser visto em A Sagrada Família.87 

Feuerbach continuaria a desenvolver as suas posições ma-
terialistas de crítica às ideias hegelianas em outras obras como 
as Teses preliminares sobre a reforma da filosofia (1842) e Prin-
cípios da Filosofia do Futuro (1843). Avesso à prática política e 
isolado da vida urbana conturbada, Feuerbach procurou elabo-
rar uma filosofia alternativa ao racionalismo hegeliano especu-
lativo, centrando a sua análise na intuição, na sensibilidade, na 
experiência, no coração, no olhar, na contemplação e na natu-
reza. Uma filosofia fundada nos sentimentos, na contemplação 
de objetos sensíveis e reais. 

Para Feuerbach, Hegel havia invertido a relação entre o 
ser e o pensamento, entre as ideias e o mundo, entre o conheci-
mento e a realidade. O pensamento hegeliano, de caráter espe-
culativo e teológico, parte do universal abstrato, do conceito, da 
Ideia absoluta, e, a partir deles, desdobra a realidade, como pro-
duto do movimento da Ideia, do espírito absoluto. Essa visão, 

87ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Brasília-DF: Cen-
telha Cultural, 2010, p. 22.
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conforme Feuerbach, nada mais seria que uma temporalização 
da teologia, uma teologia disfarçada, terrena. Ela convertia o 
ser (a natureza, a realidade) em predicado e o pensamento (as 
ideias, o espírito) no sujeito. 

Nas palavras do próprio Feuerbach: “Em Hegel, o pensa-
mento é o ser; – o pensamento é o sujeito, o ser é o predicado. 
(…) A verdadeira relação entre pensamento e ser é apenas esta: 
o ser é o sujeito, o pensamento é o predicado”. Para Feuerba-
ch era preciso inverter a lógica de pensamento hegeliano para 
construir um sistema filosófico de acordo com a realidade e a 
humanidade. É preciso, sobretudo, partir não do ser abstrato 
(conceito, ideia, espírito), mas do ser real (o homem, a natureza, 
a realidade). Para Feuerbach, o ser determina a consciência e 
todas as ideias são produzidas pelos seres humanos. Trata-se 
claramente de uma antropologia radical, cujo centro é o próprio 
homem, a humanidade, ou seja, de caráter humanista, que parte 
da natureza, da sensibilidade e do homem.88

Mas, a propósito de realizar a crítica da filosofia especu-
lativa do sistema de Hegel e elaborar uma alternativa filosófi-
ca próxima da verdadeira realidade e humanidade, Feuerbach 
acaba por descartar o revolucionário método dialético forjado 
pelo grande filósofo alemão. Feuerbach não conseguiu extrair 
do sistema filosófico hegeliano o seu núcleo revolucionário, a 
dialética, como, logo depois, seria feito por Marx. Não obstante, 
não se pode ter dúvida quanto ao enorme papel desempenhado 
por Feuerbach na passagem de Marx e Engels ao materialismo 
filosófico, superando o idealismo hegeliano. 

Nesse momento específico da sua trajetória intelectual 
e política, Marx se mostra um verdadeiro democrata radical, 
sendo do ponto de vista filosófico influenciado pelo materialis-

88Cf. FEUERBACH, Ludwig. Teses provisórias para a reforma da filosofia. In: Princí-
pios da filosofia do futuro. Lisboa: edições 70, p. 30-31. Para a crítica do autor à re-
ligião dominante na sua época, o cristianismo, ver A essência do cristianismo. Petró-
polis, RJ: Vozes, 2012. Cf. também FREDERICO, Celso. O jovem Marx (1843-1844): 
as origens da ontologia do ser social. São Paulo: Expressão Popular, 2009, pp. 28-29.
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mo humanista de Ludwig Feuerbach. Como avalia Mehring, as 
obras de Feuerbach estavam na vanguarda das grandes batalhas 
teóricas do seu tempo:

Em seu A essência do cristianismo, dizia que o homem faz a 
religião, e não a religião o homem, e que o ser superior que a 
fantasia humana cria é nada mais do que a reflexão imaginativa 
de seu próprio ser. No entanto, quando este livro foi publica-
do, Marx tinha voltado sua atenção à luta política, levando-o 
ao burburinho da vida pública, se é possível falar de tal coisa 
na Alemanha, e as armas que Feuerbach tinha forjado em seus 
escritos não serviam em tais redondezas. A filosofia hegeliana 
já tinha se provado incapaz de resolver os problemas materiais 
surgidos durante o trabalho de Marx na Gazeta Renana, quando 
as Teses preliminares sobre a reforma da filosofia apareceram 
e deram à filosofia hegeliana o golpe de misericórdia como o 
último refúgio e o último sustentáculo racional da teologia. O 
trabalho, portanto, impressionou Marx profundamente, apesar 
de suas reservas críticas.89

Para Hegel, portanto, a história dos homens nada mais era 
que o desenvolvimento da história das ideias. As ideias (o co-
nhecimento, o espírito,) determinam o real, a vida, as coisas, a 
natureza, a matéria. Nessa perspectiva, o Estado, como qual-
quer outra realidade concreta nada mais era que expressão da 
Ideia absoluta. Era preciso extrair o núcleo revolucionário da 
dialética hegeliana. As obras de Feuerbach, especialmente a sua 
ideia de alienação, influenciaram imediatamente Marx e Engels, 
como um verdadeiro sopro renovador. Com base no materialis-
mo feuerbachiano, de caráter antropológico e humanista, Marx 
realiza uma crítica à lógica idealista hegeliana, que, no fundo, 
abria brechas, ainda que pela pena dos seus discípulos de direi-
ta, à legitimação da monarquia. 

3.5. A crítica à concepção de Estado de Hegel

Em meados de 1843, Marx vai para Kreuznach, balneário 
nas proximidades de Trier, e casa-se com Jenny von Westpha-

89MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
p. 65.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   99 03/10/2017   15:31:24



100 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

len em 19 de junho de 1843.90 Sob influência do materialismo 
de Feuerbach, Marx se dedica ao estudo de pensadores políti-
cos como Maquiavel, Montesquieu e Rousseau, como também 
à crítica do pensamento de Hegel, em especial sobre o direito 
e o Estado. O produto deste acerto de contas com as ideias he-
gelianas é o Manuscrito de Kreuznach, também chamado de 
Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, redigido em 1843, só 
publicado em 1927, pelo historiador marxista David Riazanov, 
na ex-União Soviética. 

Marx coloca a relação entre sociedade e Estado em outro 
nível. Marx resumiu esse período da sua evolução teórico-polí-
tica da seguinte forma:

O primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que 
me assediava foi uma revisão crítica da filosofia do direito de 
Hegel, trabalho este cuja introdução apareceu nos Anais Fran-
co-Alemães (Deutsch-Französische Jahrbücher), editados em 
Paris em 1844. Minha investigação desembocou no seguinte re-
sultado: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não po-
dem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir 
do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, 
mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de 
vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de 
“sociedade civil” (bürgeliche Gesellschaft), segundo os ingleses 
e franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade 
burguesa (bürgeliche Gesellschaft) deve ser procurada na Eco-
nomia Política.91 

90Engels falou o seguinte sobre Jenny von Westphalen: “nasceu em Salzwaedel em 
1814. Seu pai, o barão Westphalen, foi enviado, algum tempo depois, a Tréves, na 
qualidade de conselheiro de governo. Ali se vinculou estreitamente à família de 
Marx. As crianças cresceram juntas. Estas duas ricas naturezas adquiriram rapida-
mente afinidades. Quando Marx entrou para a Universidade, já estava formado o 
vínculo entre os dois futuros esposos. O matrimônio realizou-se em 1843, depois do 
desaparecimento da primeira Gazeta Renana por algum tempo redigida por Marx. A 
partir desta data, Jenny Marx não somente compartilhou a sorte, os trabalhos e as lutas 
do seu marido, mas também participou deles com a mais perfeita compreensão, com 
a paixão mais ardente”. Cf. LAFARGUE, Paul. Karl Marx: recordações pessoais. In: 
RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o pensador, o revolucionário. São Paulo: 
Global, 1984, p. 97.  
91MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1982, 
pp. 24-25. 
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O método empregado pelo jovem filósofo, diante da lei-
tura e crítica da obra do antigo mestre, era reproduzir um pa-
rágrafo da obra de Hegel e, em seguida, elaborar um parágra-
fo de comentário crítico. Marx reflete sobre as relações entre 
Estado, sociedade e família. É assim que Marx realiza a crítica 
dos parágrafos 261 a 313 da obra Princípios da Filosofia do 
Direito de Hegel. 

A relação entre Estado, de um lado, e a sociedade e a fa-
mília, de outro, está invertida na filosofia idealista de Hegel. 
Na verdade, “Hegel, por toda parte, faz da Ideia o sujeito e do 
sujeito propriamente dito, assim como da ‘disposição política’, 
faz o predicado”.92 Para Hegel, o Estado “é a suprema existência 
da liberdade, a existência da razão autoconsciente”. Como diz 
Marx, “Hegel quer, em toda parte, apresentar o Estado como a 
realização do Espírito livre”.93 Hegel, o grande filósofo idealis-
ta alemão, partindo do conceito de vontade, procura mostrar a 
partir desse conceito o desenvolvimento de três momentos da 
vida social: a família, a sociedade e o Estado. Como afirma Cel-
so Frederico:

A família é a figura inicial do percurso. Estamos aqui 
diante de uma totalidade integrada, de um espírito comunitário 
baseado nos laços de sangue. Em um segundo momento, essa 
totalidade natural se aliena e irrompem as vontades individuais. 
Estamos aqui na sociedade civil que, inicialmente, é o momen-
to da dilaceração em que os conflitantes interesses individuais 
se manifestam – é a guerra de todos contra todos. Em seguida, 
os indivíduos atomizados percebem que pode haver entre eles 
interesses comuns. Surgem então as diversas corporações que 
agregam os interesses particulares comuns, anunciando assim a 
incipiente presença da universalidade. Esta, entretanto, só se re-
aliza plenamente no terceiro momento: o Estado político, aque-
le órgão que reintegra os interesses antagônicos da sociedade 
civil. Agora, a vontade universal se torna consciente e racional, 
materializando-se em um indivíduo singular: o monarca.94 

92MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p.32.
93Idem, p.74.
94FREDERICO, Celso. Nas trilhas da emancipação. In: MARX, Karl. Contribuição à 
crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução. São Paulo: Expressão Popular, 
2010, pp. 16-17.
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Relendo os Princípios da filosofia do Direito de Hegel, 
depois de ter passado pela experiência política e dos conflitos 
materiais na Gazeta Renana, Marx chega a uma posição dife-
rente de Hegel a propósito do Estado. No lugar de a sociedade 
e a família serem expressão da ideia de Estado, na verdade, o 
Estado repousa sobre as relações sociais, portanto, encontra seu 
fundamento de existência na forma como a sociedade se encon-
tra organizada. Hegel parece conceber, na visão de Marx, uma 
oposição entre sociedade e Estado, mas, por um artifício lógico 
tenta integrar e harmonizar os diferentes interesses particulares, 
que dilaceram a sociedade civil, no âmbito do Estado político. 
Marx percebe claramente aí uma contradição:

A Ideia é subjetivada e a relação real da família e da so-
ciedade civil com o Estado é apreendida como uma atividade 
interna imaginária. Família e sociedade civil são os pressupos-
tos do Estado; eles são os elementos propriamente ativos; mas, 
na especulação, isso se inverte. No entanto, se a Ideia é subjeti-
vada, os sujeitos reais, família e sociedade civil, “circunstância, 
arbítrio” etc. convertem-se em momentos objetivos da Ideia, 
irreais e com um outro significado.95

Para Marx, essa integração e harmonia entre sociedade ci-
vil e Estado político simplesmente não existem. O que há é uma 
profunda separação e antagonismos. Aplicando a teoria de Feu-
erbach da alienação religiosa à questão do Estado, Marx defen-
de que o mesmo é a alienação da sociedade civil. Os indivíduos 
alienam o exercício do poder e o atribui à esfera estatal. Para 
superar o processo de alienação na esfera do Estado é preciso 
que os indivíduos tomem em suas próprias mãos o exercício 
do poder. Por isso, Marx defende, na obra citada, as formas de 
democracia direta. Dessa maneira, analisa Frederico:

A democracia é a superação da alienação: através dela o 
homem desalienado, o homem – total, recupera seus atributos 
(em especial: o poder de decisão), que se extraviaram na esfera 
estatal (da mesma forma que, em Feuerbach, o fim da religião é 
o fim da alienação). Enfim, com a democracia, a sociedade civil 
liberta-se da tutela do estado e torna-se um sujeito, um sujeito 

95MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, 
p.30.
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único, indiviso, já que as divisões no interior da sociedade civil 
(as classes sociais) não estavam no centro das preocupações de 
Marx. Observe-se também que a tese da separação entre Estado 
e sociedade civil será futuramente abandonada por Marx.96

A importância decisiva da obra Crítica à Filosofia do Di-
reito de Hegel está em que representa claramente o processo 
de ruptura de Marx com a filosofia idealista hegeliana em an-
damento, assimilando o núcleo revolucionário do sistema de 
Hegel, qual seja, a sua dialética. Como destaca Bottigelli, 

Marx denuncia o método de Hegel que não examina as 
realidades que são a família e a sociedade civil, mas as transfor-
ma em graus sucessivos da moralidade objetiva. Marx vê aqui 
uma manifestação característica dessa inversão hegeliana que faz 
do sujeito o atributo e do atributo o sujeito. A verdade é que a 
família e a sociedade constituem os elementos reais do Estado, 
eles é que são determinantes, e o Estado não passa da sua expres-
são. A base real do Estado é a sociedade civil e não o contrário. 
Marx dá aqui um primeiro e mais importante passo. Trata-se do 
início da desmistificação do Estado, que deixa de pairar por cima 
dos homens como encarnação da Ideia absoluta, como potência 
supraterrena, para ser determinado pelas condições materiais da 
vida dos homens em sociedade. Isso implica que o Estado deixe 
de ser considerado uma espécie de árbitro supremo, encarnando 
o cúmulo da moralidade objetiva. É certo que não se disse ainda 
que o Estado é um Estado de classe, o conselho de administração 
que rege os negócios da classe dominante, como será dito no Ma-
nifesto, mas o Estado é já despojado do seu caráter místico. Está 
dado o primeiro passo dos que levarão à concepção materialista 
da história, e esta não poderia constituir-se sem que este primeiro 
passo tivesse sido dado.97

Na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, Marx defende 
ideias avançadas para a época como a soberania popular e a 
democracia radical:

Na monarquia o todo, o povo, é subsumido a um de seus 
modos de existência, a constituição política; na democracia, a 
constituição mesma aparece somente como uma determinação 

96 FREDERICO, Celso. Nas trilhas da emancipação. In: MARX, Karl. Contribuição à 
crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução. São Paulo: Expressão Popular, 
2010, p. 18.
97BOTTIGELLI, Émille. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 
1974, p. 95.
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e, de fato, como autodeterminação do povo. Na monarquia te-
mos o povo da constituição; na democracia, a constituição do 
povo. A democracia é o enigma resolvido de todas as consti-
tuições. Aqui, a constituição não é somente em si, segundo a 
essência, mas segundo a existência, segundo a realidade, em 
seu fundamento real, o homem real, o povo real, e posta como 
a obra própria deste último. A constituição aparece como o que 
ela é, produto livre do homem (…).98

Como um democrata radical e profundo antagonista do 
despotismo monárquico, Marx defendeu na sua crítica da filoso-
fia do direito e do Estado de Hegel as formas de democracia di-
reta como resposta ao processo de alienação da vontade popu-
lar no âmbito do Estado. Em uma carta a Arnold Ruge, em maio 
de 1843, pouco antes de realizar a Crítica da filosofia do direito 
de Hegel, Marx expõe a sua profunda aversão ao despotismo da 
monarquia absoluta na Alemanha: “O princípio da monarquia 
por si só é o ser humano desprezado, desprezível, o ser humano 
desumanizado”.99

Algumas passagens da Crítica da filosofia do direito de He-
gel se tornaram célebres: “O homem não existe em razão da lei, 
mas a lei existe em razão do homem”; “não é a constituição que 
cria o povo, mas o povo que cria a constituição”.100

Embora movido fundamentalmente pelo materialismo hu-
manista de Feuerbach na Crítica da filosofia do direito de He-
gel, Marx havia encontrado a chave que explicava não só as 
limitações do sistema de Hegel e dos jovens hegelianos, mas 
a perspectiva metodológica correta na análise das relações en-
tre as ideias e a realidade, a consciência social e a vida social, 
as instituições políticas e a sociedade. Mas era preciso desen-
volver, aprofundar e sistematizar teoricamente essa nova tese, 
apenas embrionariamente explicitada na Crítica da filosofia do 
direito de Hegel.  

98MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, 
p. 50.
99Cf. MARX, Karl. Carta de Marx a Ruge, maio de 1843. In: MARX, Karl. Sobre a 
questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 67.
100Idem, ibidem. 
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A partir desse momento, o jovem filósofo alemão tende 
cada vez mais a procurar compreender as ideias pela realidade 
material, a consciência social pela vida social, o Estado pela 
forma como a sociedade se organiza e se reproduz material-
mente. Nosso filósofo, ao reexaminar criticamente a obra do seu 
antigo mestre, Hegel, encontra o seu próprio objeto de estudo: 
a sociedade. No ano seguinte, iniciará o estudo da anatomia da 
sociedade burguesa: a economia política.

3.6. Da Alemanha à França: os Anais Franco-Alemães

Ainda em 1843, antes de iniciar os seus primeiros estudos 
dos economistas clássicos burgueses, Marx decide, juntamente 
com Arnold Ruge, criar uma revista teórico-política, à qual daria 
o nome de Anais Franco-Alemães (Deutsch-Franzosische Jahr-
bucher). 

O próprio nome da revista, Anais Franco-Alemães, coloca-
-se inteiramente de acordo com os propósitos das Teses Prelimi-
nares de Ludwig Feuerbach, no sentido de que 

a filosofia real, em harmonia com a vida e a humanidade, deve 
ter sangue galo-germânico. O coração deve ser francês; e a ca-
beça, alemã. A cabeça deve reformar e o coração revolucionar. 
Apenas onde há movimento, emoção, paixão, sangue e senti-
mento pode haver algum espírito. Apenas o espírito de Leibniz, 
com seu princípio sanguíneo materialista-idealista, resgatou os 
alemães de seu pedantismo e escolasticismo.101

O objetivo era publicar a revista em Paris, bem longe da 
atmosfera de despotismo da Alemanha. Em uma carta a Ruge, de 
setembro de 1843, Marx destaca a importância dessa iniciativa: 

Muito me alegra com o fato de o Sr. estar tão dedicado a 
voltar sua mente das retrospectivas dos fatos passados em dire-
ção a um novo empreendimento que está à frente. Ou seja, em 
Paris, na velha faculdade de filosofia, absit omen! [que não seja 
mau agouro!], e na nova capital do novo mundo. Tudo o que é 
necessário se ajeita. Por isso, não duvido que todos os obstácu-
los, cuja gravidade não ignoro, serão removidos. 

101Cf. MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 66.
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Mas esse empreendimento pode decolar ou não; em todo 
caso, estarei em Paris no final deste mês, porque o próprio ar 
que respiro aqui me torna um vassalo e porque não vejo na 
Alemanha nenhum espaço de manobra para exercer alguma ati-
vidade livre.102

Posicionando-se sobre qual deveria ser a proposta do novo 
empreendimento, o caminho que deveria seguir (“para onde”), 
Marx expõe sua posição contrária a todo tipo de dogmatismo. 
Marx havia avançado bastante em relação ao seu hegelianismo 
dos primeiros tempos, mas ainda não havia alcançado o comu-
nismo. Por isso, em sua carta a Ruge de setembro de 1843, Marx 
incluiu também os sistemas comunistas da época entre as con-
cepções dogmáticas. Coloca como centro a crítica da religião e 
da política como temas mais atuais. Vejamos o que diz:

Entretanto, a vantagem da nova tendência é justamente a 
de que não queremos antecipar dogmaticamente o mundo, mas 
encontrar o novo mundo a partir da crítica ao antigo. (…)

Sendo assim, não sou favorável a que finquemos uma 
bandeira dogmática; ao contrário. Devemos procurar ajudar os 
dogmáticos a obter clareza quanto às suas proposições. Assim, 
sobretudo o comunismo é uma abstração dogmática, e não te-
nho em mente algum comunismo imaginário ou possível, mas 
o comunismo realmente existente, como ensinado por Cabet, 
Dézamy, Weitling etc. Esse comunismo é, ele próprio, apenas 
um fenômeno particular do princípio humanista, infestado por 
seu oposto, o sistema privado. Por essa razão, supressão da pro-
priedade privada e comunismo não são de modo algum idênti-
cos; não foi por acaso, mas por necessidade que o comunismo 
viu surgir, em contraposição a ele, outras doutrinas socialistas, 
como as de Fourier, Proudhon etc., já que ele é apenas uma 
concretização especial e unilateral do princípio socialista.

E o princípio socialista como um todo, por sua vez, é ape-
nas um dos lados que diz respeito à realidade do ser humano 
verdadeiro. Nós devemos nos preocupar da mesma maneira 
com o outro lado, com a existência teórica do ser humano, ou 
seja, tornar a religião, a ciência etc. objetos da nossa crítica. 
Além disso, queremos exercer influência sobre nossos contem-
porâneos, mais precisamente sobre nossos contemporâneos ale-

102MARX, Karl. Carta a Ruge, setembro de 1843. In: MARX, Karl. Sobre a questão 
judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 70.
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mães. A pergunta é: qual a melhor maneira de fazer isso? Dois 
tipos de fatos não podem ser negados. Tanto a religião, quanto 
a política constituem os objetivos centrais do interesse da Ale-
manha atual. É preciso partir desses objetos, como quer que se 
apresentem, e não contrapor-lhes algum sistema pronto, como, 
por exemplo, o de Voyage em Icarie.103

Sob influência do materialismo humanista de Feuerbach e 
do propósito de reforma da consciência, Marx sintetiza o verda-
deiro objetivo do projeto dos Anais Franco-Alemães:

Nada nos impede, portanto, de vincular nossa crítica à 
crítica da política, ao ato de tomar partido na política, ou seja, 
às lutas reais, e de identificar-se com elas. Nesse caso, não va-
mos ao encontro do mundo de modo doutrinário com um novo 
princípio: “Aqui está a verdade, todos de joelhos!” Desenvolve-
mos novos princípios para o mundo a partir dos princípios do 
mundo. Não dizemos a ele: “Deixa de lado essas tuas batalhas, 
pois é tudo bobagem; nós é que proferiremos o verdadeiro mote 
para a luta”. Nós apenas lhes mostramos o porquê de ele estar 
lutando, e a consciência é algo de que ele terá de apropriar-se, 
mesmo que não queira.

A reforma da consciência consiste unicamente no fato 
de deixar o mundo interiorizar sua consciência, despertando-o 
do sonho sobre si mesmo, explicando-lhe suas próprias ações. 
Todo o nosso propósito só pode consistir em colocar as ques-
tões religiosas e políticas em sua forma humana autoconscien-
te, que é o que ocorre também na crítica que Feuerbach faz à 
religião.

Portanto, nosso lema deverá ser: reforma da consciência, 
não pelo dogma, mas pela análise da consciência mística, sem 
clareza sobre si mesma, quer se apresente em sua forma religio-
sa ou na sua forma política. Ficará evidente, então, que o mun-
do há muito tempo já possui o sonho de algo de que necessitará 
apenas possuir a consciência para possuí-lo realmente.104

Feuerbach havia realizado a crítica da religião, como uma 
forma de alienação dos seres humanos. Marx estendeu, em sua 
Crítica da filosofia do direito de Hegel, a crítica às formas políti-
cas de alienação na questão do Estado. “Reformar a consciência, 
não pelo dogma, mas pela análise da consciência mística, sem 

103Idem, pp. 70-71.
104 Idem, pp. 72-73.
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clareza de si mesma, que se apresente em sua forma religiosa ou 
na sua forma política”. Marx se coloca ainda, mesmo com certas 
particularidades, no campo da crítica teórica, na batalha pela 
reforma das consciências. Os trabalhadores só comparecem, 
nesse momento, como a “humanidade sofredora” em relação 
à “humanidade pensante”. Esse tema reaparecerá nos textos do 
início de 1844, para serem superados definitivamente logo em 
seguida.

No final de outubro de 1843, Marx viaja a Paris para con-
cretizar o projeto dos Anais Franco-Alemães. O ambiente revo-
lucionário da capital da França abrirá um novo caminho ao jo-
vem filósofo alemão. Engels, que no fim de 1842 passou a morar 
em Manschester, na Inglaterra, o país capitalista mais avançado 
industrialmente da época, havia se tornado comunista, antes de 
Marx, por influência de Moses Hess, revolucionário alemão. Na 
evolução política ao comunismo, Engels havia tomado a dian-
teira em relação a Marx.

Também o fez em relação ao contato estreito com o prole-
tariado fabril. Engels, no ambiente de Manchester, ligou-se mais 
diretamente às condições de vida e de trabalho dos operários, 
conhecendo-as de perto. Na Inglaterra havia se desenvolvido 
um poderoso movimento operário, em torno de reivindicações 
democráticas e sociais, denominado cartismo. Engels conheceu 
os seus principais representantes e passou a se relacionar com 
eles. De posse dessa bagagem teórico-política e das experiên-
cias imediatamente anteriores, Marx e Engels se reencontrarão, 
em Paris, para iniciar a construção de uma obra ímpar na histó-
ria do pensamento: o socialismo científico.
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4 – Movimento Socialista,  
proletariado e formação do  

materialismo histórico
Assim como a filosofia encontra as armas materiais no 

proletariado, assim o proletariado tem as suas armas intelectu-
ais na filosofia. (…) A filosofia é a cabeça desta emancipação e 
o proletariado é o seu coração. A filosofia não pode realizar-se 
sem a suprassunção do proletariado, o proletariado não pode 
supra-sumir-se sem a realização da filosofia (MARX, Introdução 
à crítica da Filosofia do direito de Hegel).

4.1. Marx, Engels e o movimento operário e socialista

Influenciado pelo materialismo humanista de Feuerba-
ch e tendo realizado recentemente a primeira crítica da con-
cepção de direito e de Estado de Hegel, Marx viaja no final 
de 1843 a Paris, à época centro das ideias e do movimento 
operário e socialista. A França tinha sido palco da mais pro-
funda revolução democrático-burguesa, a grande Revolução 
Francesa de 1789-93, cujos desdobramentos teóricos, polí-
ticos, ideológicos e econômicos nas décadas seguintes fo-
ram determinantes na história mundial da primeira metade 
do século XIX. Juntamente com a já avançada Inglaterra in-
dustrial capitalista, que havia experimentado também uma 
revolução democrático-burguesa no século XVII, a França 
representava um dos países mais avançados em termos po-
líticos da Europa.

Na França, a estrutura econômico-social, as instituições 
jurídico-políticas e as correspondentes formas de consciên-
cias sociais dominantes do clero e da nobreza foram devasta-
das pela onda revolucionária popular (camponeses, artesãos, 
operários, setores da classe média) sob a direção da burgue-
sia, classe economicamente dominante, que, com a vitória 
revolucionária, transformava-se em classe politicamente do-
minante à frente do Estado burguês nascente.
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Nesse contexto, marcado pelo ambiente revolucionário,105 
Marx estuda de maneira sistemática a história da Revolução 
Francesa (1789-1793) e seus desdobramentos nas obras de his-
toriadores e da ciência política moderna, além de cumprir o que 
havia dito por ocasião da sua experiência na Gazeta Renana: a 
necessidade de estudar a fundo as ideias dos principais revolu-
cionários e teóricos socialistas para poder se posicionar sobre 
elas. É também na atmosfera revolucionária de Paris que Marx 
se interessa pelo estudo dos teóricos da economia burguesa 
(William Petty, François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, 
entre outros). 

Franz Mehring relata com bastante precisão os estudos re-
alizados por Marx:

105Sobre o contexto histórico dessa fase de Marx e Engels, do movimento socialista e 
da formação do materialismo histórico, ver as obras: MARX, Karl. Escritos de Juven-
tud. México. Fundo de Cultura Econômica, 1982; HOFMANN, Werner. A História 
do pensamento do movimento social nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984; BEER, Max. História do Socialismo e das lutas sociais. São Paulo: 
Expressão Popular, 2006; HOBSBAWM, Eric (org.). História do Marxismo. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra, 1995; HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: 1789-1848. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2002; ROSENBERG, Arthur. Democracia e Socialismo: história 
política dos últimos 150 anos. São Paulo: Global, 1986; LÊNIN, V. I. As três fontes e 
as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: Global, 1979; TROTSKY, Leon. O 
pensamento vivo de Karl Marx. São Paulo: Ensaio, 1990; PLEKHANOV, Georges. A 
concepção materialista da história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980; LEFEBVRE, H. 
Para compreender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 70, 1981; CORNU, 
Auguste. Carlos Marx; Federico Engels: del idealismo al materialismo historico. Bue-
nos Aires: Editoriales Platina, 1965; BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento 
marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988; LABICA, Georges. As “Teses sobre Feuerbach” 
de Karl Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1990; MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de 
sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história 
do movimento operário. São Paulo: Global, 1984; MANDEL, Ernest. A formação do 
pensamento econômico de Karl Marx (de 1843 até a redação de O Capital). Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968; FREDERICO, Celso. O Jovem Marx: as origens da ontologia do 
ser social. São Paulo: Cortez, 1995; LÖWY, Michael. A Teoria da Revolução no Jovem 
Marx. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002; RENAULT, Emmanuel, DUMÉNIL, Gérard e LÖWY, 
Michael. Ler Marx. São Paulo: UNESP, 2011; LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: 
Caminho, 1983; NAVES, Márcio B. Marx: ciência e revolução. São Paulo: Moderna; 
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2000; BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo 
científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; LUKÁCS, Georg. O Jovem Marx e Outros Tex-
tos Filosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; GEMKOW, Heinrich. Calos Marx, Biografia 
Completa. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1975; MCLELLAN, David. Karl Marx: vida e 
pensamento. Petrópolis-RJ, 1990; As ideias de Engels. São Paulo: Editora Cultrix, 1977.
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O estudo da Revolução Francesa o levou à literatura histórica 
do “Terceiro Estado”, uma literatura que se originou durante 
a restauração dos Bourbon e foi desenvolvida por homens de 
grande talento histórico que investigavam a existência histórica 
de sua classe desde o século 11 e apresentavam a história fran-
cesa como uma série ininterrupta de lutas de classes. Marx de-
veu seu conhecimento da natureza histórica das classes e suas 
lutas a esses historiadores – ele menciona em particular Guizot 
e Thierry – e então se voltou ao estudo da anatomia econômica 
das classes de economistas burgueses, mencionando Ricardo 
em particular. Marx sempre negou ter descoberto a teoria da 
luta de classes. O que ele reivindica como sua contribuição foi 
ter fornecido a prova de que a existência das classes estava ata-
da às lutas históricas definitivas no desenvolvimento da produ-
ção, que a luta de classes necessariamente levava à ditadura do 
proletariado e que tal ditadura era apenas um período transicio-
nal que levaria à completa abolição das classes e ao estabele-
cimento de uma sociedade sem classes. Essa série de ideias foi 
desenvolvida durante sua permanência em Paris.

A arma mais brilhante e incisiva utilizada no “Terceiro Es-
tado” em sua luta contra as classes governantes no século 18 foi 
a filosofia do materialismo. Durante seu exílio em Paris, Marx 
estudou zelosamente essa filosofia, menos o tronco representa-
do por Descartes, que desembocou na ciência natural, e mais 
o ramo de Locke, que levava à ciência social. Outras estrelas 
que estiveram nos estudos de Marx em Paris foram Helvetius 
e Holbach, que carregaram o materialismo para a vida social e 
apresentaram os pontos principais em seu sistema sobre a igual-
dade natural dos intelectos humanos, a unidade essencial en-
tre o progresso da razão e o progresso da indústria, a bondade 
natural da humanidade e o poder onipotente da educação. Ele 
chamou estes ensinamentos de “humanismo real”, como tinha 
chamado a filosofia de Feuerbach, sendo que a diferença foi 
que o humanismo de Helvetius e Holbach tinham se tornado “a 
base social do comunismo”.106

Engels, como dissemos anteriormente, por força da reali-
dade social dos trabalhadores, que ele conheceu pessoalmente 
na Inglaterra, havia se tornado socialista muito antes de Marx, 
pelo menos desde 1842, por influência do socialista alemão 
Moses Hess (1812-1875). Sobre esta influência na passagem de 
Engels ao comunismo, McLellan destaca:

106MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 87.
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Em uma série de livros, escritos em um estilo tortuoso e em tom 
quase messiânico, Hess tinha sido o primeiro dos Jovens He-
gelianos a proclamar uma versão do comunismo. Fortemente 
influenciado pela sociologia francesa e especialmente pelo so-
cialismo utópico de Saint-Simon, com sua ênfase afirmativa no 
desenvolvimento da indústria, Hess voltava à filosofia de Hegel 
para o futuro e declarava que o humanismo filosófico de Feu-
erbach e as ideias francesas de luta de classes estavam a pique 
de serem postos em prática através de uma revolução comunis-
ta no país mais avançado economicamente: a Inglaterra. Estas 
ideias tiveram efeito profundo sobre Engels. A respeito do seu 
encontro com Hess, este escreveu: ‘Falamos de problemas do 
dia. Engels, então revolucionário até a medula, saiu do nosso 
encontro um comunista apaixonado’.107

Em Paris, Marx conhece socialistas como Pierre-Joseph 
Proudhon (1809-1865) e Mikhail Bakunin (1814-1876) e entra 
em contato com a Liga dos Justos, uma organização política se-
creta e de caráter democrático, fundada por Theodor Schuster, 
depois dirigida por Wilhelm Weitling (1808-1871), um emigra-
do socialista alemão. Sob o impacto da atmosfera revolucionária 
de Paris, Marx se torna comunista. Não à toa, seus artigos finali-
zados logo após a chegada a Paris, como a Introdução à Crítica 
da filosofia do Direito de Hegel e A questão judaica, publicados 
no único número da revista Anais Franco-Alemães, por iniciati-
va de Marx e Arnold Ruge, em fevereiro de 1844, já reconhe-
cem, pelo menos filosoficamente, a existência do proletariado e 
a necessidade da emancipação humana.

Como se sabe, a ideia de uma sociedade justa não é nova. 
Pelo menos desde a Antiguidade, essa aspiração a uma socieda-
de igualitária aparece nas obras de alguns pensadores que, na 
verdade, refletiam as profundas contradições das sociedades de 
classes existentes antes do capitalismo. Não podemos esque-
cer que tanto o mundo antigo escravista quanto o feudalismo 
eram formações econômico-sociais divididas em classes sociais 
bem distintas. Na Antiguidade, escravos, plebeus, proprietários 
de escravos; no feudalismo, nobreza e clero, proprietários de 

107Cf. MCLELLAN, David. As ideias de Engels. São Paulo: Editora Cultrix, 1977, pp. 
12-13. 
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terras, e o campesinato, nas condições de servidão. Não é, pois, 
estranho que, antes mesmo de o capitalismo nascer e desen-
volver-se, a ideia de uma sociedade justa tenha germinado nas 
obras de pensadores e em movimentos de resistência contra as 
formas de opressão e de exploração de classe. 

Se permanecermos apenas na passagem do feudalismo 
ao capitalismo, podemos evidenciar, por exemplo, as revoltas 
camponesas contra a opressão e a exploração dos senhores feu-
dais na Europa medieval, particularmente na Alemanha feudal. 
Ocorreram revoltas de camponeses em Allgau, Hartz, Wasgau e 
Boêmia. Questionavam o valor do dízimo e de impostos, a con-
dição de servidão, a privação dos resultados do seu trabalho, a 
sobrecarga de trabalho nas propriedades dos senhores feudais e 
defendiam o direito de recolherem lenha nos bosques,. 

As lutas dos oprimidos no mundo feudal se exprimiram, 
por exemplo, nas obras de Sebastião Franck (1500-1542) e Tho-
mas Münzer. Na Inglaterra, vários utopistas se destacaram, como 
foi o caso de Thomas More, que escreveu em 1518 a obra Uto-
pia, criticando as chagas da sociedade baseada na propriedade 
privada, e defendendo uma forma de organização de sociedade 
comunista. Também surgiram reformadores sociais como Peter 
Chamberlen, autor de O advogado do pobre (1649) e John Bel-
lers, com sua obra As colônias (1696). Na Itália, destacaram-se 
Tommaso Campanella e sua obra A cidade do sol (1620-23). Na 
França, projetaram-se os escritos de Jean Meslier, Morelly (O 
código da natureza) e Gabriel Mably (Dúvidas submetidas aos 
filósofos economistas). Poderíamos citar muitas outras doutrinas 
comunistas, como as dos ingleses Willian Godwin (1756-1836), 
autor de Justiça Social, e Charles Hall (1740-1820), que escre-
veu Os efeitos da civilização.108

De modo geral, apesar dos grandes avanços verificados 
nas obras de todos esses pensadores sociais, o movimento socia-

108Cf. BEER, Max. História do Socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão 
Popular, 2006, pp. 284-372.
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lista europeu era ainda muito baseado em críticas morais ao ca-
pitalismo, por mais criativos e inspiradores que fossem os seus 
representantes. É o que se pode constatar nas doutrinas dos cha-
mados socialistas utópicos (Saint-Simon, Charles Fourier, Robert 
Owen, Étienne Cabet). Há neles um elemento que constitui o fio 
condutor das suas preocupações teóricas, qual seja, a crítica das 
contradições e consequências nefastas da sociedade burguesa e 
das relações de produção capitalistas em desenvolvimento na 
vida da população pobre e a iniciativa de formular sistemas de 
sociedades futuras a serem implementadas, muitas vezes, com o 
auxílio de representantes da nobreza e da burguesia. Seus pro-
jetos de sociedade expressam, portanto, o contexto de desen-
volvimento do capitalismo do final do século XVIII e primeiras 
décadas do século XIX e do embrionário movimento operário.

Charles Fourier (1772-1837), cuja obra é marcada por uma 
profunda imaginação, presunção e otimismo, apresentou suas 
ideias na obra Teoria dos quatro movimentos (1808), da seguin-
te maneira:

1. Os instintos e as paixões humanas são sempre bons: se pu-
dessem se expandir livremente, conduziriam os indivíduos à 
felicidade. Tudo se resume, pois, em encontrar boas instituições 
sociais, isto é, capazes de permitir essa liberdade de expansão 
necessária; 2. O comércio é prejudicial, moral e materialmen-
te, porque corrompe as disposições naturais do homem. Ele é 
a alma danada do regime atual, que levará à ruína se não for 
a tempo substituído pela cooperação e pela associação; 3. O 
casamento é uma hipocrisia, porque sempre determina a escra-
vização da mulher, e por isso, deve ser substituído pela união 
livre; 4. A civilização, etapa atual da história da humanidade, 
encerra males de todas as naturezas. Ela, entretanto, gera as for-
ças necessárias para elevar a humanidade à fase de associação e 
de harmonia, na qual os instintos humanos terão a liberdade de 
movimentos necessária, e criarão a riqueza, a alegria e a paz.109

Fourier, sem dúvida, antecipa algumas críticas ao capi-
talismo, que mais tarde serão retomadas pelos socialistas, in-
clusive por Marx. É o caso, por exemplo, das críticas à família 
burguesa e à opressão da mulher no capitalismo. Lembremos 

109Idem, p. 411. 
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que foi Fourier quem afirmou que a emancipação da mulher é o 
elemento com o qual se mede a emancipação da humanidade. 
Para Fourier, depois da civilização haverá uma fase de transição 
para “uma nova sociedade, quando reinará a mais completa har-
monia e felicidade. Chama de falanstérios essa nova forma de 
associação entre os homens:

Os homens viverão em “falanstérios”, isto é, em grandes 
edifícios administrados dentro de normas cooperativistas. Tra-
balharão, também, de acordo com normas cooperativistas, em 
grupos de 1,6 mil a 1,8 mil pessoas (…). No seio dessa orga-
nização, o amor à variedade e a concentração de forças terão 
completa liberdade de movimento.

A respeito da socialização dos meios de produção, Fou-
rier não diz palavra, nem admite que nisso se fale. Os falans-
térios serão livres associações de capitalistas, de operários e de 
administradores. O produto do trabalho será repartido da se-
guinte maneira: 5/12 para os operários, 4/12 para os capitalistas 
e 3/12 para os administradores.

União livre, educação das crianças às expensas do grupo, 
7 refeições por dia, ópera e teatro à vontade – em uma palavra, 
alegria, prazer de viver – tudo isso será possível graças aos fa-
lanstérios, de tal modo que os homens se tornarão melhores e 
mais sábios, poderão viver em média 144 anos normalmente 
uma altura de 7 pés.110 

Como se vê, são sistemas de sociedades futuras minuciosa-
mente formulados, até nos pequenos detalhes. Como os homens 
chegarão a esses falanstérios? Fourier e os fourieristas, como ou-
tros socialistas utópicos, não confiavam na classe operária. Não 
cogitavam sobre uma revolução e procuravam frequentemente 
recorrer a bem intencionados filantropos para financiarem os 
seus projetos.

Não era diferente a postura de Saint-Simon (1760-1825). O 
pensamento de Saint-Simon está muito mais ligado à ascensão 
da burguesia industrial na sua luta contra a nobreza. Para ele, o 
desenvolvimento da produção de riqueza é o objetivo principal 
da vida em sociedade. Afirma a importância dos industriais (fa-
bricantes, técnicos, fazendeiros, artesãos, banqueiros, negocian-

110Idem, p. 415. 
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tes), que devem assumir a administração dos negócios públicos. 
Ressalta que a lei que cria e mantém o direito de propriedade é 
a mais importante, pois nela se assenta toda a vida social. 

Na obra Cartas a um habitante de Genebra (1802), Saint-
-Simon divide a sociedade em três classes: liberais (sábios, ar-
tistas e indivíduos progressistas), possuidores (adversários do 
progresso) e operários (que se agrupam em torno da palavra de 
ordem de igualdade). A partir de 1819, passa a olhar mais direta-
mente para a condição social dos operários. Na obra Catecismo 
dos industriais argumenta: “Os patrões são protetores, chefes 
dos operários. Enquanto os patrões não entrarem em acordo 
com os operários, estes se deixarão arrastar pelos intrigantes e 
demagogos de todos os matizes, que procuram levá-los a uma 
revolução, para que conquistem o poder político”.111

Na sua obra O novo cristianismo (1825), escrita pouco an-
tes da sua morte, diz que o novo cristianismo deve regrar as re-
lações entre capital e trabalho e melhorar as condições de vida 
dos pobres. Proclama aos reis e aos príncipes, que cumpram 
seus deveres de crescimento da felicidade dos pobres. Ou seja, 
tal como Fourier, conclamou aos homens da classe dominante 
a apoiar as suas doutrinas e dar-lhes concretude. Na verdade, 
Saint-Simon era muito mais um liberal radical avançado do que 
propriamente um socialista.

É preciso, entretanto, destacar o importante papel de Ro-
bert Owen (1771-1858). Homem de ação, Owen começou suas 
experiências de reforma social com a implantação de uma fábri-
ca têxtil em New Lanark, na Escócia. Partindo da ideia de que o 
caráter do homem dependia inteiramente do meio em que vive, 
Owen defendia que, para mudar os comportamentos dos indi-
víduos, era preciso mudar a situação em que viviam. Começou 
a tomar medidas na sua fábrica em proveito dos trabalhadores, 
tais como:

111Cf. BEER, Max. História do Socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão 
Popular, 2006, p. 421.
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1. Abriu escolas, nas quais o ensino era baseado em li-
ções de coisas. Suprimiu os castigos e os prêmios. Fez dar lições 
de ginástica aos meninos e de artes domésticas às meninas.

2. Os menores de 10 anos não eram mais admitidos na 
fábrica. Foi adotada a jornada normal de 10 horas e meia de 
trabalho.

3. A fábrica foi completamente remodelada, tornando-
-se mais bonita e mais higiênica. Owen, além disso, procurou 
sanear toda a aldeia e criar na população hábitos de limpeza, 
de ordem e de pontualidade. Graças à instituição de um arma-
zém cooperativo, onde se vendiam a baixo preço produtos de 
boa qualidade; graças ainda ao saneamento físico e intelectual 
produzido pela melhoria das casas e dos locais de trabalho, as 
tabernas foram perdendo pouco a pouco seus atrativos para os 
operários. O consumo de bebidas alcoólicas diminuiu. A em-
briaguez, com todas as suas consequências, desapareceu.

4. Foram fundadas caixas de previdência para a assistên-
cia médica e a velhice. Em 1806, ano de crise e desemprego, 
Owen pagou salários integrais aos operários sem trabalho até o 
fim da crise.112

Owen passou a defender ideias interessantes como a ne-
cessidade dos trabalhadores se organizarem em cooperativas 
agrícolas e industriais e poderem utilizar em seu benefício os 
avanços técnicos e científicos modernos. Para Owen, o desen-
volvimento das forças produtivas, em meio à aplicação da téc-
nica moderna da Revolução Industrial pelos donos das fábricas 
resultou em desemprego, baixos salários e aumento da jornada 
de trabalho. O problema da sociedade moderna para Owen não 
era a questão da produção, mas da distribuição. 

A sociedade deveria criar as instituições adaptadas às no-
vas exigências da revolução científica e técnica da expansão 
industrial, visando utilizar da melhor forma possível as imen-
sas possibilidades colocadas pelo desenvolvimento das forças 
produtivas em benefício de todos os homens. Mas, apesar de 
suas ideias geniais, Owen não confiava na capacidade da clas-
se operária de se autoemancipar, por meio da sua organização 
política. Para ele, o caminho para uma sociedade melhor estava 

112Idem, p. 434. 
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na educação e em métodos pacíficos de mudanças. Em 1817, 
Owen se tornou socialista e, em 1820, abandonou seus negó-
cios, passando a fundar colônias comunistas na Inglaterra e na 
América. Seus discípulos Abram Combe e John Gray também 
procuraram fundar colônias comunistas.113 

Engels esclarece que os socialistas utópicos, apesar de sua 
grande criatividade e intuição, produziram teorias que refletiam

O estado incipiente da produção capitalista, a incipien-
te condição de classe. Pretendia-se tirar da cabeça a solução 
dos problemas sociais, latentes ainda nas condições econômi-
cas pouco desenvolvidas da época. A sociedade não encerrava 
senão males, que a razão pensante era chamada a remediar. 
Tratava-se, por isso, de descobrir um sistema novo e mais per-
feito de ordem social, para implantá-lo na sociedade vindo de 
fora, por meio da propaganda e, sendo possível, com o exem-
plo, mediante experiências que servissem de modelo. Esses no-
vos sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no reino 
da utopia; quanto mais detalhados e minuciosos fossem, mais 
tinham que degenerar em puras fantasias.114

Não havia um conhecimento científico das contradições, 
da estrutura e do funcionamento do modo de produção capi-
talista como um todo e da sociedade burguesa nele assentada. 
Estava ausente uma explicação do fundamento da exploração 
dos trabalhadores assalariados pelo capital e das condições ob-
jetivas (desenvolvimento das forças produtivas industriais e das 
crises de superprodução) e subjetivas (organização política da 
classe operária e desenvolvimento da consciência de classe do 
proletariado de luta pelo socialismo) como bases da luta pela 
superação do capitalismo e constituição do socialismo.

Por outro lado, os socialistas utópicos nutriam uma pro-
funda desconfiança em relação à capacidade e força social da 
classe operária e dos explorados em geral. Quando tratavam dos 
explorados, faziam-no como classe sofredora, que suportava o 
peso da miséria e da opressão e não como classe produtora da 

113Idem, pp. 435-437. 
114ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: 
Centauro, 2005, p. 46.
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riqueza e capaz de confrontar, de maneira coletiva e organiza-
da, o capital até a sua destruição completa, portanto, capaz de 
lutar coletivamente por sua emancipação social e econômica.

Mesmo as novas correntes do pensamento socialista na 
Europa, como as de Proudhon e Auguste Blanqui (1805-1881), 
ou não conseguiam ir além dos limites do reformismo, isto é, da 
perspectiva de reformar e humanizar o capitalismo (lembremos 
do Banco do Povo de Proudhon), ou defendiam esquemas de 
conquista do poder por grupos bem treinados e armados, distan-
ciados do movimento operário (como Blanqui, por exemplo), 
por meios golpistas. Estava ausente uma posição política de que 
o socialismo é resultado da destruição do capitalismo e que o 
sujeito social capaz de se organizar coletivamente para sepultá-
-lo era o proletariado, pelo seu papel no processo de produção, 
como dirigente da maioria explorada e oprimida.

Não obstante, a classe operária, produto genuíno da Re-
volução Industrial na Europa, manifestava, desde o princípio do 
século XIX, seu inconformismo em relação à miséria, à explo-
ração, às péssimas condições de trabalho, ao desemprego e aos 
baixos salários. Essa insatisfação instintiva esteve presente no lu-
dismo, com a destruição de máquinas, fábricas e equipamentos, 
e nos atentados à integridade física dos patrões pelos operários. 
Foram reações espontâneas e puramente instintivas diante da 
ameaça aos seus empregos, salários e da exploração nas fábricas 
modernas. Como diz Beer: 

Em Nottingham, um tal Ned Ludham ou Ned Ludd, destruiu 
uma oficina têxtil e, logo a seguir, apareceram imitadores no 
Lancashire e em toda a Inglaterra. Surgiram, assim os ‘ludistas’, 
ou destruidores de máquinas. De 1811 a 1812, o ludismo tor-
nou-se um movimento de massas, visando ao mesmo tempo 
fins políticos e econômicos. A burguesia aterrorizou-se tanto 
com o movimento, que o governo elaborou um projeto de lei 
relativo à destruição de máquinas, punindo os autores dos aten-
tados com pena de morte.115

115Cf. BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão 
Popular, 2006, p. 430.
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Durante muito tempo as legislações de vários países proi-
biam as coalizões de operários, impossibilitando a organização 
dos trabalhadores em face da exploração de classe do capital. 
Depois, começaram a se formar associações e sindicatos de ope-
rários, que congregavam milhares de trabalhadores para defen-
der a sua força de trabalho frente à sanha de lucro do capitalista, 
de forma que o trabalhador pudesse vender a sua mercadoria, 
a força de trabalho, da melhor forma possível e em condições 
mais vantajosas. Os sindicatos se tornaram, desde então, uma 
das principais formas de organização do proletariado na luta 
contra o capital em todos os países capitalistas, com tendência 
à centralização da luta proletária nacionalmente por meio de 
centrais sindicais muito poderosas.

O inconformismo dos trabalhadores se expressou também 
na formação do cartismo na Inglaterra a partir da década de 
1830, que lutava pelo direito de sufrágio aos trabalhadores, pela 
possibilidade dos operários elegerem seus representantes, con-
tra a exploração e os baixos salários e por melhores condições 
de vida e trabalho. Aqui, a resistência espontânea vai se trans-
formando em organização política. Como anota Beer, o movi-
mento cartista foi assim denominado pelo fato de se apoiar na 
Carta do Povo, elaborada em 1838, que abrangia as seguintes 
reivindicações: “Instauração do sufrágio universal; 2. Igualdade 
dos distritos eleitorais; 3. Supressão do censo exigido dos can-
didatos ao Parlamento; 4. Eleições anuais; 5. Voto secreto; 6. 
Indenização aos membros do Parlamento”.116 

No seio do movimento cartista se articulavam os setores 
democráticos radicais da pequena burguesia, que lutavam es-
sencialmente por consignas democráticas e político-eleitorais 
e os setores proletários, mais concentrados nas reivindicações 
ligadas às condições de vida e trabalho e cuja luta democrática 
era um meio para arrancar das classes dominantes conquistas 
ligadas ao direito de associação e manifestação, contra a explo-
ração a que estavam submetidos. Os choques entre a ala pro-

116 Idem, pp. 452-53. 
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letária e a ala pequeno-burguesa do cartismo se tornaram cada 
vez mais constantes não só em relação aos objetivos e reivindi-
cações do movimento, mas também aos seus métodos de luta.117 

Apesar das conquistas do movimento, o cartismo entrou 
em declínio no final da década de 1840 até desaparecer com-
pletamente da cena política. Marx e Engels conheceram de 
perto o movimento cartista e mantiveram relações próximas 
com seus líderes proletários (Harney, Leach, Wat e outros). En-
gels não só conheceu mais rapidamente o movimento operário 
inglês como também as condições de vida e trabalho dos ope-
rários nas grandes fábricas e a profunda exploração desfechada 
pelos capitalistas. Anotava cada uma de suas observações nos 
bairros operários e na produção industrial. A experiência de 
Marx no movimento operário e socialista francês e, de Engels, 
no seio do movimento operário inglês foi fundamental para 
o progresso de suas posições em direção ao comunismo e ao 
materialismo histórico, ou seja, à fundação de uma nova con-
cepção de história.

4.2. Filosofia, emancipação humana e proletariado

Ao sair da Alemanha no final de 1843 e estabelecer-se em 
Paris, Marx colocou como tarefa fundamental a publicação de 
uma revista, junto com Arnold Ruge, que, como dissemos mais 
acima, foi intitulada Anais Franco-Alemães (Deutsch-Franzosis-
che Jahrbucher). No único número dos Anais Franco-Alemães, 
editado por Marx e Ruge, em fevereiro de 1844, foram publica-
dos dois textos fundamentais em sua trajetória teórico-política 
rumo à completa superação do idealismo jovem hegeliano e a 
fundação do materialismo histórico-dialético, quais sejam: So-
bre a questão judaica, escrito de agosto a dezembro de 1843, 

117Como veremos mais adiante, ao analisar a obra A situação da classe trabalhadora 
na Inglaterra, de Engels, os conflitos no interior do cartismo entre os interesses da pe-
quena burguesia e do proletariado, além das transformações econômico-políticas no 
seio do capitalismo levaram o movimento cartista à divisão e ao declínio. De modo 
geral, é possível observar as diferenças fundamentais entre o horizonte das classes 
médias e do proletariado não só quanto aos interesses de classe, mas também quanto 
aos métodos de luta.
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e Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrito 
entre dezembro de 1843 e janeiro de 1844. 

Nessa mesma edição dos Anais Franco-Alemães, Friedri-
ch Engels também publicou o texto Esboço de uma Crítica da 
Economia Política, que causou uma profunda e simpática im-
pressão no jovem Marx, quanto à necessidade de iniciar os seus 
estudos de economia política e da estrutura da sociedade capi-
talista. O pioneirismo de Engels nos estudos econômicos críti-
cos da sociedade capitalista em relação a Marx será analisado 
depois. Concentremos, por enquanto, a análise nos artigos de 
Marx publicados nos Anais Franco-Alemães.

Aqui é preciso estabelecer as reais relações entre Marx e 
Bruno Bauer, cuja obra é criticada pelo jovem revolucionário 
alemão em A questão judaica. Já dissemos que Marx, cursan-
do direito e filosofia na Universidade, conheceu, por volta de 
1837, o chamado Clube dos Doutores, um círculo de jovens 
intelectuais hegelianos de esquerda, do qual faziam parte Bruno 
Bauer, A. Rutenberg (1808-1869), K. Köppen (1808-1863), en-
tre outros, aos quais se somariam outros intelectuais como Max 
Stirner, Edgar Bauer, Karl Marx, Friedrich Engels. Como avalia-
mos, a característica principal dos jovens hegelianos de esquer-
da era manejar o pensamento de Hegel na luta contra o conser-
vadorismo, as restrições democráticas da monarquia prussiana 
e a influência da religião oficial sobre o Estado, defendendo a 
modernização da sociedade e do Estado alemão.

Bruno Bauer era, sem dúvida, a principal influência teóri-
ca da esquerda hegeliana. Aluno de Hegel, nos tempos de ouro 
do grande filósofo alemão à frente da Universidade de Berlim, 
Bauer lecionava teologia desde 1834. A evolução do pensamen-
to de Bauer se deu da seguinte maneira:

Se, na sequência imediata da publicação da obra de 
Strauss, acima mencionada tomou inicialmente uma posição 
contrária às teses nela defendidas, logo em seguida evoluiu 
para uma postura liberal tanto no plano religioso quanto no 
político e já em 1838 publicou a sua Kritik der Geschichte der 
Offenbarung (Crítica da história da revelação). Transferido em 
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1839 para a Universidade de Bonn, ali prosseguiu sua crítica 
ao cristianismo – data de 1841 a sua Kritik der evangelischen 
Geschichte der Synoptiker (Crítica da história evangélica dos 
sinópticos) e de 1842 a sua Kritik der evangelischen Geschi-
chte der Synoptiker und des Johannes (Crítica da história evan-
gélica dos sinópticos e de João) como culmina com sua rup-
tura com a religião. Essa ruptura, todavia, não levou Bauer ao 
materialismo. Sua crítica ao cristianismo estava fundada em 
um racionalismo idealista que concebia a história como cria-
ção de uma ‘consciência universal’ que avança na medida em 
que é impulsionada pela crítica filosófica. (…) Nessa aprecia-
ção certeira está contida a limitação da obra renovadora de 
Bauer: de uma parte, o idealismo filosófico, de que resulta 
a proposição da emancipação no plano puramente espiritual, 
com a arma da crítica filosófica, sendo o único e suficiente ins-
trumento libertador; de outra, as ilusões dos liberais alemães 
(que expressavam, aqui, os limites da consciência política da 
débil burguesia alemã) que sonhavam com um apoio estatal 
na luta contra a miséria alemã.118 

Bauer não só limitava a emancipação apenas ao campo 
espiritual, da consciência, como nutria ilusões no Estado na luta 
contra o atraso político alemão. Isso não evitou que Frederico 
Guillermo IV, que chegou ao trono em 1840, logo impusesse 
profundas restrições ao ensino e ao debate nas universidades 
alemães por meio do seu ministro da educação, Johann Eich-
horn. Além de nomear Schelling (1775-1854), um claro opo-
sitor de Hegel e do hegelianismo de esquerda, para a cátedra 
de filosofia da Universidade de Berlim, o governo monárquico 
passou a perseguir os jovens hegelianos, como no caso de Ru-
tenberg, exonerado do quadro de professores da Escola Militar, 

118O autor se refere nessa passagem à obra A vida de Jesus, publicada por David Strauss 
em 1835-36, na qual realiza uma crítica demolidora da relação entre religião e filosofia. 
Conforme Netto, “o trabalho de Strauss golpeou produndamente a relação estabelecida 
por Hegel entre a filosofia e o cristianismo, relação que conferia formalmente ao cris-
tianismo um valor absoluto e à filosofia um caráter transcendente. A obra desatou uma 
intensa polêmica, que ainda estava acesa quando, em 1838, August von Cieszkowski 
(1814-1894), em seus Prolegômenos à filosofia da história, exigiu a substituição da 
filosofia de Hegel, que julgava meramente especulativa, por uma filosofia da ação, 
da práxis (von Cieszkowski foi, ao que parece, o primeiro a valer-se dessa palavra). A 
polêmica desatada em 1836 ganhou novos elementos com essa exigência, mesmo que 
formulada em termos filosoficamente idealistas”. Cf. NETTO, José Paulo. Prólogo. In: 
MARX, Karl. Para a questão judaica. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 14.
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e do próprio Bauer, proibido, em outubro de 1841, de proferir 
conferências em Bonn e, em março de 1842, de lecionar na 
universidade alemã.119 

Certamente, é a fase de maior radicalismo liberal de Bauer. 
Como afirma Netto: 

a partir de 1843, ele (Bruno Bauer) se aproxima dos Livres de 
Berlim, um círculo que se formava a partir da desintegração 
do Clube dos Doutores e tinha por figuras de proa seu irmão 
Edgar Bauer (1820-1886) e Kaspar Schmidt (1806-1856, de-
pois conhecido sob o pseudônimo de Max Stirner) – os Livres 
encaminhavam-se abertamente para o subjetivismo e para o 
anarquismo. Mesmo sem se identificar completamente com os 
Livres, Bauer vai deslizar progressivamente para um criticismo 
abstrato, formulado em um radicalismo verbal que apenas dissi-
mulava o crescente isolamento do autor em face do movimento 
social real. Entre dezembro de 1843 e outubro de 1844, junta-
mente com seu irmão Edgar, Bauer editará, em Charlottenburg, 
um mensário – Allgemeine Literatur-Zeitung (Gazeta Literária 
Geral) – em cujas páginas se encontrarão os elementos da “Crí-
tica crítica” que Marx e Engels desnudarão corrosivamente n’A 
sagrada família e n’A ideologia alemã. Mas, então, Bauer já se 
distanciara da perspectiva a partir da qual escrevera os textos 
que Marx submete à análise em Para a questão judaica: no nú-
mero 8 da Gazeta Literária Geral, ele assumia – em um artigo 
intitulado significativamente “1842” – uma posição de despre-
zo pela atividade política, opunha-se claramente àqueles que 
‘acreditavam ter encontrado no socialismo uma nova palavra’ 
e afasta-se inequivocamente do que chamava de ‘radicalismo 
de 1842’.120 

A situação dos judeus na Alemanha, como em toda a Eu-
ropa, era muito problemática. No século XVIII, o debate sobre 

119Idem, p. 17. Os textos criticados por Marx em Sobre a questão judaica, foram 
publicados por Bruno Bauer em 1842. Tratam-se dos artigos publicados “nos núme-
ros 274 e 275 (17 e 19 de novembro de 1842) do peródico, editado em Leipzig por 
Ruge, deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst (Anais alemães de ciência e 
arte), depois reunidos no folheto Die Judenfrage (A questão judaica) (Braunschweig: 
F. Otto, 1843); na segunda parte, Marx analisa um artigo complementar de Bauer, 
“Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden” (“A capacidade dos 
judeus e dos cristãos hodiernos para se tornarem livres”), divulgado na publicação 
que o poeta Georg Herweg (1817-1875) animava e era editada na Suíça por Julius 
Fröbel (1817-1875): Einundzwanzig Boden aus der Schweiz (Vinte e um cadernos da 
Suíça)”. (Idem, p. 9).
120Idem, p. 17-18.
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o dogmatismo religioso e a emancipação civil se deu no con-
texto da desagregação avançada do mundo feudal e ascensão 
das relações de produção capitalistas e da classe que é a sua ex-
pressão: a burguesia. Era também a época do triunfo da grande 
Revolução Francesa. Os judeus haviam gozado alguns direitos 
como, por exemplo, na Áustria e na Alemanha, onde o despo-
tismo esclarecido de José II e Frederico II reconheceu direitos, 
ainda que restritos. Na região da Renânia, na Alemanha, os ju-
deus também haviam se beneficiado com a aplicação das leis 
civis burguesas com a ocupação napoleônica.

Não obstante, a derrota de Napoleão e o avanço do con-
servadorismo da Santa Aliança fazem renascer as anteriores res-
trições, vez que a noção de Estado cristão é retomada e aplicada, 
como foi o caso da Alemanha monárquica e semifeudal. Desse 
modo, lembra Bensaïd, em sua introdução à obra de Marx, So-
bre a questão judaica, intitulada Zur Judenfrage: uma crítica da 
emancipação política, que o “edito de 4 de maio de 1816 proi-
bia efetivamente aos judeus da Alemanha o acesso às funções 
públicas”. Não à toa, o tema da situação dos judeus era objeto 
das mais controvertidas discussões e de embates teóricos e polí-
ticos cada vez mais profundos121 

Daniel Bensaïd sintetiza da seguinte forma a posição de 
Bruno Bauer:

Bauer sustentava que, na atual sociedade, a emancipação dos 
judeus exigia que anteriormente se emancipassem da teolo-
gia. Para terem acesso à cidadania no Estado constitucional, os 
judeus deveriam renunciar à sua religião, à sua pretensão de 
se constituírem um povo ‘ancorado em sua essência oriental’, 
“eternamente separado dos outros”. Sua emancipação somente 
seria possível por meio de ‘uma mudança total de sua essência’. 
A questão judaica era, consequentemente, apenas um aspec-
to da ‘grande questão universal que nossa época trabalha para 
resolver’ e os judeus somente seriam verdadeiramente eman-
cipados quando tiverem renunciado ao judaísmo – e o Estado 
constitucional, ao cristianismo. O judaísmo não poderia exigir 

121BENSAÏD, Daniel. Zur Judenfrage, uma crítica da emacipação política. In: MARX, 
Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 19.
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a abolição de outros privilégios sem renunciar ao de sua própria 
‘eleição’.122

Em outras palavras, na concepção de Bauer, o judeu teria 
de deixar

de ser judeu e o cristão que deixar de ser cristão, para assumi-
rem, em termos antropológicos e políticos, uma inteira consci-
ência da sua universal condição de humanos, que, só ela, está 
em medida de lhes franquear as portas da libertação. Para o 
cristão, a tarefa encontra-se histórica e culturalmente facilitada: 
tem apenas de se apropriar dos resultados a que a crítica da sua 
religião chegou, ao longo de um secular trabalho interno de es-
clarecimento; para o judeu, a situação apresenta-se como mais 
complexa, já que este desenvolvimento crítico lhe permaneceu 
por inteiro estranho, mas não é, em absoluto, insuperável. (…) 
Por conseguinte, para Bauer, o tópico fundamental que se pren-
de com a emancipação, e que se coloca como problema a que 
urge dar solução, gira em torno do esclarecimento de um Estado 
político de cidadãos (e não mais de ‘súditos’), liberto de qual-
quer tutela pública de inspiração religiosa. Mais do que aco-
modar os direitos civis dos judeus a um ‘Estado cristão’ que se 
conserva nos seus traços determinantes, é da abolição da con-
fessionalidade do Estado (e, por consequência, dos títulos de 
legitimação de que se pretende reclamar) que tem de tratar-se. 
Ultrapassar, pela autoconsciência da liberdade como essência 
universal da humanidade, todo e qualquer particularismo reli-
gioso – e, no limite, a própria religião – assoma, nestes termos, 
como condição inaugural e instauradora de um acesso pleno ao 
exercício humano da cidadania; é nesse marco que a emancipa-
ção se opera, é a ele que, em definitivo, se reconduz.123 

Estabelecida a posição de Bauer, é preciso lembrar que 
Marx está, nos escritos publicados nos Anais Franco-Alemães, 
sob a influência do pensamento de Ludwig Feuerbach, que 
havia realizado, desde o ponto de vista do materialismo, uma 
profunda crítica ao idealismo filosófico de Hegel e à própria 
religião. Ainda em 1843, na sua Crítica da Filosofia do direito 

122Idem, p. 18.
123BARATA-MOURA, José. Uma introdução a Zur Judenfrage de Karl Marx. In: MARX, 
Karl. Para a Questão Judaica. Lisboa: Edições Avante!, 1997, p. 31.
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de Hegel, Marx havia dito: “Do mesmo modo que a religião não 
cria o homem, mas o homem cria a religião, assim também não 
é a constituição que cria o povo, mas o povo a constituição”.124 

Em carta a Arnold Ruge, de setembro de 1843, como dis-
semos acima, Marx ainda destaca que tanto a religião, quanto a 
política representam temas centrais na discussão teórica-política 
alemã. Objetivando a reforma da consciência, Marx colocava a 
necessidade de tratar os temas da religião e da política em sua 
forma humana autoconsciente, tal como a crítica da religião re-
alizada por Feuerbach. Por outro lado, a experiência de Marx na 
Gazeta Renana com as questões materiais (econômico-sociais) e 
suas primeiras leituras na França fizeram-no mergulhar concre-
tamente nas contradições da sociedade moderna.

Em outras palavras, Marx, a propósito de tratar sobre um 
tema específico, ou seja, as restrições impostas aos judeus na 
Alemanha pela monarquia, discorre, na verdade, sobre uma 
problemática mais ampla: de que tipo de emancipação se trata? 
Por isso, o texto Sobre a questão judaica, de Marx, é a ponte 
entre a crítica inicial do pensamento de Hegel sobre o Estado, 
o direito e a política, expressada em sua Crítica da filosofia do 
direito de Hegel e a adoção de uma posição filosófica revolu-
cionária, com o reconhecimento do proletariado como a classe 
revolucionária na sociedade moderna burguesa de Introdução 
à Crítica da filosofia do Direito de Hegel. Em outras palavras, 
Sobre a questão judaica

é simplesmente a oportunidade e o pretexto para explorar os 
limites da emancipação política e para realizar sua crítica do 
Estado político. Portanto, é o texto de passagem, de transição 
na transição, do aprendizado de um pensamento prestes a rejei-
tar a “Crítica crítica” e sua “sagrada família”, para ir à raiz das 
coisas por meio da crítica da economia política, para passar à 
crítica das armas sem renunciar às armas da crítica.125 

124MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, 
p. 50.
125BENSAÏD, Daniel. Zur Judenfrage, uma crítica da emancipação política. In: MARX, 
Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 17.
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Depois de sintetizar o ponto de vista de Bauer, Marx conclui: 
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. Por outro lado, de modo 
coerente, a superação política da religião constitui para ele a 
superação de toda religião. O Estado que pressupõe a religião 
ainda não é um Estado verdadeiro, um Estado real.126 

De acordo com Marx, nesse ponto 

se evidencia a compreensão unilateral da questão judaica. De 
modo algum bastava analisar as questões: 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 têm sua base na essência da eman-
cipação exigida? Bauer incorre em contradições por não alçar a 
questão a esse nível. Ele impõe condições que não estão funda-
das na essência da emancipação política mesma. Ele levanta per-
guntas que não estão contidas na tarefa que se propõe e resolve 
problemas que deixam o seu questionamento sem resposta. (…) 
diante disso, vemos o erro de Bauer no fato de submeter à crítica 
tão somente o “Estado cristão”, mas não o “Estado como tal”, 
no fato de não investigar a relação entre emancipação política e 
emancipação humana e, em consequência, de impor condições 
que só se explicam a partir da confusão acrítica da emancipação 
política com a emancipação humana geral.127 

Para Marx, a concepção de Bauer sobre a questão judai-
ca não está fundamentada na análise da realidade, nem aponta 
para uma solução da problemática. De modo algum a libertação 
da religião significa, em si mesma, a emancipação política ou o 
desaparecimento de um Estado confessional a supressão da reli-
gião em geral. É que, para Marx, “nenhuma destas perspectivas 
se apresenta solidamente fundada, nem, além disso, elas esgo-
tam a base em que o problema assenta ou sinalizam o caminho 
em que para ele pode ser demandada uma solução”.128  Para tan-
to, Marx parte para a análise de exemplos concretos de alguns 
Estados na Europa e dos Estados Unidos para fundamentar a sua 
crítica a Bauer.

126MARX, Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 36.
127Idem, ibidem.
128BARATA-MOURA, José. Uma introdução a Zur Judenfrage de Karl Marx. In: MARX, 
Karl. Para a Questão Judaica. Lisboa: Edições Avante, 1997, p. 31.
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Analisando a situação empírica, Marx diz que “a presença 
da religião não contradiz a plenificação do Estado”, isto é, a 
existência de um Estado moderno, de cidadãos, burguês, cons-
titucional, mais avançado que os Estados atrasados e feudais. 
Quer dizer que a modernização do Estado e a sua constituição 
enquanto estado de cidadãos, constitucional, que não estabele-
ça uma relação de dependência frente à religião, não significa 
a supressão da religião em geral. Como diz Marx: “até mesmo 
no país da emancipação política plena encontramos não só a 
existência da religião, mas a existência da mesma em seu frescor 
e sua força vitais”.129 

O Estado pode “já ter se emancipado da religião, mesmo 
que a maioria esmagadora continue religiosa. E a maioria es-
magadora não deixa de ser religiosa pelo fato de ser religiosa 
em privado”.130 A constituição do Estado moderno constitucio-
nal burguês não significa a libertação do homem da religião, na 
verdade, “o homem não foi libertado da religião. Ele ganhou a 
liberdade de religião”.131 A religião pode continuar a existir no 
Estado moderno como questão privada, portanto, “a emancipa-
ção política em relação à religião permite que a religião subsis-
ta, ainda que já não se trate de uma religião privilegiada. (…) A 
emancipação do Estado em relação à religião não é a emancipa-
ção do homem real em relação à religião”.132

Quais as consequências dessas posições de Marx, em So-
bre a questão judaica? Barata-Moura esclarece:

Desse posicionamento de Marx decorrem, desde já, duas 
consequências de monta. 

No plano da organização social dos combates pela liber-
tação, contesta-se que a declaração de irreligiosidade seja um 
requisito preliminar e primordial a apresentar a todos aqueles 
que neles importa fazer participar – “Tem o ponto de vista da 
emancipação política o direito de exigir ao judeu a supressão 
do judaísmo, ao homem, em geral, a supressão da religião?”.

129MARX, Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 38.
130Idem, p. 39.
131Idem, p. 53.
132Idem, p. 46.
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No plano dos princípios de compreensão do teor e da 
dinâmica das realidades, impõe-se, não deduzir abstratamente 
a política da religião, mas considerar, inversamente, o enrai-
zamento histórico-material dos fenômenos religiosos – “Nós 
transformamos as questões teológicas em [questões] mundanas. 
[…]. Nós criticamos as fraquezas religiosas do Estado político, 
criticando o Estado político (abstraindo das fraquezas religiosas) 
na sua construção mundana”.

A desmontagem crítica da religião ocupa seguramente, 
em diferentes registros, um lugar que de modo algum é despi-
ciendo. Todavia, não pode ser levada a cabo sem uma atenção 
determinante às condições concretas de um viver de que ela se 
apresenta como sublimado ‘aroma espiritual’ (geistiges Aroma). 
Não basta, deste modo, proclamar o ateísmo como ‘condição 
da igualdade civil’ (Bedingung der burgerlichen Gleichheit); é 
necessário empreender toda uma ‘ulterior penetração na essên-
cia do Estado’ (weitere Einsicht in das Wesen des Staats).

A crítica tem de baixar, portanto, das altissonantes para-
gens da polêmica de endereço predominantemente teológico; 
tem de reverter à terra e de assomar como decidida ‘crítica do 
Estado político’ (Kritik des politischen Staats).133 

Essa orientação teórico-metodologica de Marx, no sentido 
de descer da crítica meramente teológica, circunscrita ao plano 
da discussão da religião, em que, muitas vezes, o debate e a 
contraposição de ideais se restringem a um abstrato ateísmo, 
à crítica das condições concretas da vida social e política, que 
criam o contexto material em que a própria religião exerce o seu 
papel ideológico, é, em seguida, realizada em Sobre a questão 
judaica. Marx demonstra a profunda cisão entre o Estado políti-
co e a sociedade civil burguesa no âmbito da moderna socieda-
de capitalista.

O Estado burguês moderno foi produto da dissolução do 
modo de produção feudal e, consequentemente, do desenvol-
vimento da sociedade capitalista. Na luta contra os privilégios 
da nobreza e do clero, a burguesia defendeu os direitos indivi-
duais, a liberdade e a igualdade formal, para possibilitar a livre 

133BARATA-MOURA, José. Uma introdução a Zur Judenfrage de Karl Marx. In: MARX, 
Karl. Para a Questão Judaica. Lisboa: Edições Avante, 1997, pp. 31-32.
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iniciativa econômica e a expansão das atividades comerciais. 
Combatendo as monarquias absolutistas e os resquícios do feu-
dalismo, a burguesia transformou-se de classe economicamente 
dominante em classe politicamente dominante. 

Na Inglaterra, preservou-se a monarquia, em sua forma 
constitucional, garantindo, de uma vez por todas, o domínio 
econômico e político da burguesia. Na França, a revolução 
democrático-burguesa foi até as últimas consequências, com a 
eliminação da monarquia absolutista, não obstante as tentativas 
de restauração monárquica. Os direitos do homem e do cidadão 
(Déclaration des droit de l´homme et du citoyen), aprovada em 
1789, com a reformulação constante da Constituição Francesa 
de 1793, expressam, no plano jurídico-político, os interesses da 
burguesia com o objetivo de consolidar e estruturar as bases de 
sua dominação. Trata-se daquilo que se convencionou chamar 
de emancipação política.

Marx explica, em Sobre a questão judaica, o significado 
desse processo de transformação econômica, política, social e 
jurídica: “A emancipação política representa concomitantemen-
te a dissolução da sociedade antiga, sobre a qual está basea-
do o sistema estatal alienado do povo, o poder do soberano. 
A revolução política é a revolução da sociedade burguesa”.134  
Poder-se-ia pensar que Marx, na condição de um pensador que 
está a um passo de reconhecer o proletariado como a classe 
revolucionária e a necessidade de uma emancipação humana 
radical, isto é, de uma revolução social, rejeitaria por completo 
a importância da revolução realizada pela burguesia: a emanci-
pação política. Não é o caso, em se tratando de Sobre a questão 
judaica. Na verdade, Marx reconhece o caráter progressivo da 
emancipação política burguesa:

A emancipação política de fato representa um grande 
progresso; não chega a ser a forma definitiva da emancipação 
humana em geral, mas constitui a forma definitiva da eman-
cipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. 

134MARX, Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 51.
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Que fique claro: estamos falando aqui de emancipação real, de 
emancipação efetiva.135 

Marx já se encontra muito mais avançado que seus co-
laboradores dos Anais Franco-Alemães (como, por exemplo, o 
coeditor da revista Arnold Ruge) e de Bruno Bauer, no que se 
refere à crítica do Estado político burguês moderno e dos limi-
tes da chamada emancipação política. A constituição do Estado 
burguês desenvolvido e da sociedade baseada na propriedade 
privada é perpassada por contradições profundas e dissolventes. 
No âmbito do Estado político, o homem é considerado como 
cidadão (citoyen), como membro da comunidade política, que, 
supostamente, participa da conformação do Estado e do poder 
soberano. Não obstante, na sociedade burguesa, dominam os 
interesses particulares, o egoísmo, a concorrência e os conflitos 
materiais entre os indivíduos, que dilaceram a vida social.  

Há, portanto, na relação entre Estado político e sociedade 
civil burguesa, uma contradição. Marx explica essa duplicação 
(cidadão e indivíduo burguês) da seguinte forma:

O Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do 
gênero humano em oposição à sua vida material. Todos os 
pressupostos dessa vida egoísta continuam subsistindo fora da 
esfera estatal na sociedade burguesa, só que como qualidades 
da sociedade burguesa. Onde o Estado político atingiu a sua 
verdadeira forma definitiva, 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 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. A relação entre o Estado po-
lítico e a sociedade burguesa é tão espiritualista quanto a relação 
entre o céu e a terra. A antítese entre os dois é a mesma, e o Es-
tado político a supera da mesma maneira que a religião supera a 
limitação do mundo profano, isto é, sendo igualmente forçado a 
reconhecê-la, produzi-la e deixar-se dominar por ela.136 

135Idem, p. 41.
136Idem, p. 40.
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Essa mesma contradição, que cinde o homem em membro 
de uma sociedade política (Estado político burguês), suposta-
mente atuante como cidadão na formação da vontade soberana 
estatal, e como indivíduo real, concreto, membro da sociedade 
civil burguesa, com seus interesses materiais divergentes e dila-
cerados pelo egoísmo e pela concorrência, verifica-se na forma-
ção dos direitos do homem e do cidadão. Marx analisa:

Esses direitos humanos são em parte direitos políticos, di-
reitos que são exercidos somente em comunhão com outros. O 
seu conteúdo é constituído pela participação na comunidade, 
mais precisamente na comunidade política, no sistema estatal. 
Eles são classificados sob a categoria da liberdade política, sob 
a categoria dos direitos do cidadão (…). Resta, então, analisar a 
outra parte dos direitos humanos, os droits de l´homme [direi-
tos do homem], na medida em que são distintos dos droits du 
citoyen [direitos do cidadão]. (…)

Os droits de l´homme, os direitos humanos, são diferen-
ciados como tais dos droits du citoyen, dos direitos do cidadão. 
Quem é esse homme que é diferenciado do citoyen? Ninguém 
mais ninguém menos que o membro da sociedade burguesa. 
Por que o membro da sociedade burguesa é chamado de ‘ho-
mem’, pura e simplesmente, e por que os seus direitos são cha-
mados de direitos humanos? A partir de que explicaremos esse 
fato? A partir da relação entre Estado político e a sociedade bur-
guesa, a partir da essência da emancipação política.137 

Embora os principais expoentes da teoria jurídico-política 
burguesa pretendam apresentar o Estado político como a esfera 
dos interesses gerais, proclamando a universalidade dos direitos 
do homem, no fundo, a contradição, que está na raiz da estru-
turação do Estado político e da sociedade civil burguesa, dilace-
rada pelos interesses individuais, demonstra que “os chamados 
direitos humanos, os droits de l´homme, diferentemente dos 
droits du citoyen, nada mais são do que os direitos do membro 
da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem 
separado do homem e da comunidade”.138 Marx passa, então, à 
análise de alguns desses direitos do homem, como os direitos à 
igualdade, liberdade, segurança e propriedade.

137Idem, p. 48.
138Idem, p. 48.
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Na sociedade civil burguesa, a liberdade está condicio-
nada pelas relações sociais existentes, mais propriamente pela 
propriedade privada:

liberdade equivale, portanto, ao direito de fazer e promover 
tudo que não prejudique a nenhum outro homem. O limite 
dentro do qual cada um pode mover-se de modo a não prejudi-
car o outro é determinado pela lei do mesmo modo que o limite 
entre dois terrenos é determinado pelo poste da cerca. Trata-se 
da liberdade do homem como mônada isolada recolhida dentro 
de si mesma. (…)

No entanto, o direito humano à liberdade não se baseia 
na vinculação do homem como os demais homens, mas, ao 
contrário, na separação entre um homem e outro. Trata-se do 
direito a essa separação, o direito do indivíduo limitado, limita-
do a si mesmo.

A aplicação prática do direito humano à liberdade equi-
vale ao direito humano à propriedade privada.139 

No que se refere ao direito de propriedade, Marx evidencia:
O direito humano à propriedade privada, portanto, é o 

direito de desfrutar a seu bel prazer (à son grê), sem levar ou-
tros em consideração, independentemente da sociedade, de seu 
patrimônio e dispor sobre ele, é o direito ao proveito próprio. 
Aquela liberdade individual junto com esta sua aplicação prá-
tica compõem a base da sociedade burguesa. Ela faz com que 
cada homem veja no outro homem, não a realização, mas, ao 
contrário, a restrição de sua liberdade.140 

Não é diferente a perspectiva do direito à segurança na 
sociedade atual. Ele também está condicionado pelas contradi-
ções de uma sociedade dilacerada pelos interesses individuais: 
“A segurança é o conceito social supremo da sociedade bur-
guesa, o conceito da polícia, no sentido de que o conjunto da 
sociedade só existe para garantir a cada um de seus membros a 
conservação de sua pessoa, de seus direitos e de sua proprieda-
de”.141 A conclusão de Marx, em Sobre a questão judaica, não 
poderia ser outra:

139Idem, p. 49.
140Idem, ibidem.
141Idem, p. 50.
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Portanto, nenhum dos assim chamados direitos humanos 
transcende o homem egoísta, o homem como membro da so-
ciedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu in-
teresse privado e ao seu capricho privado e separado da comu-
nidade. Muito longe de conceberem o homem como um ente 
genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, 
a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, 
como limitação de sua autonomia original. O único laço que os 
une é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a 
conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta.142 

Quando Marx passa da crítica da religião à crítica do Esta-
do político e da sociedade civil burguesa, consegue exprimir as 
contradições presentes nessas realidades. No fundo, Marx quer 
demonstrar que a obtenção de direitos na órbita do Estado po-
lítico e da sociedade civil, a emancipação política, não consti-
tui a última palavra no que se refere à verdadeira e completa 
emancipação. A emancipação política da sociedade burguesa 
se limitava a reconhecer os indivíduos como sujeitos de direitos 
e de obrigações no âmbito de uma sociedade dividida pelas 
desigualdades sociais e econômicas. Ter acesso limitadamen-
te a direitos e obrigações no âmbito da sociedade capitalista 
não significa deixar de ser assalariado, explorado, isto é, nas 
palavras do jovem Marx, “joguetes de poderes estranhos”. Ao 
contrário, a existência da própria sociedade capitalista, mesmo 
que se tenha acesso a direitos e obrigações, supõe as relações de 
assalariamento e de exploração do trabalho pelo capital. 

Marx contrapõe à emancipação política limitada da so-
ciedade burguesa o que chama de emancipação humana: “A 
emancipação política é a redução do homem, por um lado, a 
membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta indepen-
dente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral”.143  Não à toa, o 
homem como 

membro da sociedade burguesa é o que vale como o homem 
propriamente dito, como o homme em distinção ao citoyen, 
porque ele é o homem que está mais próximo de sua existência 

142Idem, ibidem.
143Idem, p. 54.
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sensível individual, ao passo que o homem político constitui 
apenas o homem abstraído, artificial, o homem como pessoa 
alegórica, moral. O homem real só chega a ser reconhecido na 
forma do indivíduo egoísta, o homem verdadeiro, só na forma 
do citoyen abstrato.144 

Conclui, em seguida, que a emancipação humana só esta-
rá plenamente realizada

quando o homem individual real tiver recuperado para si o cida-
dão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem 
individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 
suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e 
organizado suas “forces propres” [forças próprias] como forças 
sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a 
força social na forma da força política.145 

Bauer condicionava a obtenção da cidadania, da eman-
cipação política, do Estatuto civil de direitos pelos judeus à re-
núncia de sua religião, de sua fé. No fundo, Bauer se restringia 
a contemplar a emancipação política como horizonte da hu-
manidade, ou seja, confundia a emancipação política com a 
libertação humana, com a emancipação humana. Marx, pelo 
contrário, não só mostra os limites da emancipação política na 
sociedade burguesa, como demonstra, a partir da análise empí-
rica da realidade de Estados políticos desenvolvidos, que a ob-
tenção do Estatuto civil, dos direitos de cidadão, da emancipa-
ção política “de modo algum pressupõem a superação positiva e 
irrefutável da religião, e, portanto, inclusive e, por exemplo, do 
judaísmo”.146 Portanto, com a emancipação política “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”.147 

144Idem, p. 53.
145Idem, p. 54.
146Idem, p. 47.
147Idem, p. 53.
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Marx voltou a analisar os problemas de Sobre a questão 
judaica posteriormente na obra A sagrada família, quando de-
senvolveu, junto com Engels, a sua crítica a Bruno Bauer e con-
sortes. Realça que Sobre a questão judaica havia descoberto 
a confusão realizada por Bauer entre emancipação política e 
emancipação humana. Declara “que o tratamento baueriano da 
‘questão judaica’ é realmente teológico e fantasticamente polí-
tico” e que Bauer, “também no terreno da política não se ocupa 
de política, mas de teologia”.148 Sem negar que a questão judai-
ca também seja religiosa, Marx diz que 

Bauer compreende apenas a essência religiosa do judaísmo, 
mas deixa de compreender o fundamento real e secular dessa 
entidade religiosa. Ele combate a consciência religiosa como 
se fosse uma entidade autônoma. Por isso o senhor Bauer es-
clarece os judeus reais partindo da religião judaica, em vez de 
explicar o mistério da religião judaica partindo dos judeus reais. 
O senhor Bauer só entende o judeu, portanto, enquanto este é 
objeto direto da teologia ou teólogo.149 

Ao tratar da questão judaica, não de um ponto de vista 
puramente teológico, mas como se desenvolveu “através da 
História, em e com a História”,150 Marx afirma que é preciso 
esclarecer a existência do judeu atual, não partindo de sua “re-
ligião – como se essa fosse uma entidade à parte, existente por 
si mesma –, mas esclareceu-se a vida tenaz da religião judaica 
partindo de elementos práticos da sociedade burguesa, que en-
contram naquela religião um reflexo fantástico”.151 

Ao colocar a questão judaica nesses termos, Marx ques-
tiona o condicionamento imposto por Bauer aos judeus para o 
acesso à emancipação política, aos direitos e deveres próprios 
da cidadania burguesa, qual seja, a renúncia da sua religião, 
mostrando que, em alguns Estados políticos desenvolvidos os 

148MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003, 
p. 127.
149Idem, p. 128.
150Idem, ibidem.
151Idem, pp. 128-29.
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“judeus (assim como os cristãos) estão completamente emanci-
pados em termos políticos (…). Os judeus e cristãos estão bem 
longo de estar emancipados em termos humanos”.152 Há, por-
tanto, uma diferenciação entre emancipação política e emanci-
pação humana. Não se pode confundir uma com a outra, sob 
pena de reduzir o horizonte da emancipação aos estritos limites 
da sociedade burguesa.

Marx, portanto, apoia a emancipação política dos judeus, 
sem exigir-lhes a renúncia de sua religião, de sua fé, “pois as 
religiões somente poderiam se extinguir junto com a ‘miséria 
real’ contra a qual protestavam e a ‘necessidade de ilusões’ 
com a qual reagiam”.153 Isso porque o “problema de Marx não 
é a religião enquanto tal, mas a cisão no centro da sociedade 
moderna”. Tanto que Marx “havia redigido uma petição re-
querendo os direitos cívicos dos judeus em Colônia”.154 O que 
Marx procura evitar, em Sobre a questão judaica, é reduzir o 
problema da emancipação à emancipação política burguesa, 
à cidadania, ao acesso aos direitos e deveres existentes nas 
sociedades capitalistas. 

Na Introdução à Crítica da filosofia do Direito de Hegel, 
escrita entre dezembro de 1843 e janeiro de 1844, também pu-
blicada nos Anais Franco-Alemães, Marx inicia a sua análise re-
conhecendo que “no caso da Alemanha, a Crítica da religião 
chegou, no essencial, ao seu fim; e a crítica da religião é o pres-
suposto de toda a crítica”. A crítica da religião, por intermédio 
da crítica aos seus fundamentos reais, sociais, materiais, havia 
demonstrado que “o homem faz a religião, a religião não faz o 
homem”. Não obstante, o “homem não é um ser abstrato, anco-
rado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, 
a sociedade”. Uma sociedade repleta de contradições, palco do 
egoísmo e da concorrência, que produz uma miséria real. Dessa 

152Idem, p. 129.
153BENSAÏD, Daniel. Zur Judenfrage, uma crítica da emacipação política. In: MARX, 
Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 21.
154Idem, p. 22.
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forma, a “miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expres-
são da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião 
é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem 
coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do 
povo”.155 

A crítica da religião é “o germe da crítica do vale de lágri-
mas, do qual a religião é a auréola”. Agora, a 

tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se des-
vaneceu, é estabelecer a verdade deste mundo. A tarefa ime-
diata da filosofia, que está a serviço da história, é desmascarar 
a autoalienação humana nas suas formas não sagradas, agora 
que ela foi desmascarada na sua forma sagrada. A crítica do 
céu transforma-se deste modo em crítica da terra, a crítica da 
religião em crítica do direito, e a crítica da teologia em crítica 
da política.156

A partir de uma análise da Alemanha, Marx esclarece a 
chamada “miséria alemã”, o seu atraso econômico, social e po-
lítico, se comparado a outros países, a exemplo da Inglaterra e 
da França, países em que haviam ocorrido revoluções democrá-
tico-burguesas, a burguesia se transformara em classe politica-
mente dominante e se avançava na industrialização moderna. 
A Alemanha ainda não havia passado pela revolução democrá-
tico-burguesa, portanto, não cumprira com as tarefas próprias 
de uma revolução democrática (unidade nacional, desenvolvi-
mento das forças produtivas industriais, resolução da questão 
agrária, entre outras). Fragmentada em numerosos estados, sob a 
direção da Prússia, estava submetida ao regime monárquico. Em 
meio aos resquícios do feudalismo, começava a se desenvolver 
uma indústria e, com ela, a classe operária.

Contraditoriamente, no ambiente de atraso econômico, 
social e político alemão, desenvolve-se um pensamento filosó-
fico de grandes proporções. Por isso, Marx comenta: “Somos os 

155MARX, Karl. Introdução à Crítica da filosofia do direito de Hegel. In: Crítica da 
filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 145.
156Idem, p. 146.
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contemporâneos filosóficos da época atual, sem sermos os seus 
contemporâneos históricos”.157 Continua: “Em política, os alemães 
pensaram o que as outras nações fizeram. A Alemanha foi a sua 
consciência teórica. A abstração e a presunção da sua filosofia 
seguiam lado a lado com o caráter unilateral e atrofiado da sua 
realidade”.158 A filosofia especulativa alemã supunha poder mu-
dar o mundo e a realidade, mudando as ideias, o pensamento, 
reformando as consciências, sem modificar o próprio caráter da 
filosofia e a própria realidade. Quando Marx finalizou o artigo em 
questão já havia iniciado seus primeiros contatos com o contexto 
político parisiense, marcado por uma luta política profunda.  

Não é casual que Marx afirme: “a crítica da filosofia espe-
culativa do direito não se orienta em si mesma, mas em tarefas 
que só podem ser resolvidas por um único meio: a atividade 
prática”. Marx reconhece explicitamente a necessidade de ligar 
a teoria à atividade prática: 

É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica 
das armas, que o poder material tem de ser derrubado pelo po-
der material, mas a teoria converte-se em força material quando 
penetra nas massas. A teoria é capaz de se apossar das massas 
ao demonstrar-se ad hominem, e demonstrar-se ad hominem 
logo que se torna radical. Ser radical é agarrar as coisas pela 
raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio homem.159 

A pergunta que se coloca é a seguinte: “pode a Alema-
nha atingir uma práxis à la hauteur des principes, quer dizer, 
uma revolução que a elevará não só ao nível oficial das nações 
modernas, mas ao nível humano, que será o futuro imediato 
das referidas nações?”.160 “Não basta que o pensamento procure 
realizar-se; a realidade deve igualmente compelir ao pensamen-
to”. “As revoluções precisam de um elemento passivo, de uma 
base material. A teoria só se realiza em um povo na medida em 
que é a realização das suas necessidades”.161 

157Idem, p. 150.
158Idem, p. 151.
159Idem, ibidem.
160Idem, ibidem.
161Idem, p. 152.
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Em princípio, poderia se imaginar teoricamente que a Ale-
manha, atrasada economicamente e entregue à fragmentação 
e ao absolutismo monárquico teria de realizar, para chegar à 
altura das nações burguesas modernas, uma revolução demo-
crático-burguesa, isto é, uma revolução puramente política, an-
tes de pensar na verdadeira emancipação humana. Marx coloca 
a questão de outro ponto de vista, daquele que mais adiante 
chamaremos de revolução permanente: “O sonho utópico da 
Alemanha não é a revolução radical, a emancipação humana 
universal, mas a revolução parcial, meramente política, que dei-
xa de pé os pilares do edifício”.162 Mas, do ponto de vista das 
relações de classes, das forças sociais presentes na Alemanha, 
da época da juventude de Marx, qual das classes sociais poderia 
dirigir o processo de transformação? Marx inicia a sua resposta 
da seguinte maneira:

Qual a base de uma revolução parcial, meramente polí-
tica? Apenas esta: uma seção da sociedade civil emancipa-se e 
alcança o domínio universal: uma determinada classe empreen-
de, a partir da sua situação particular, uma emancipação geral 
da situação. Tal classe emancipa a sociedade como um todo, 
mas só no caso de a totalidade da sociedade se encontrar na 
mesma situação que esta classe; por exemplo, se possuir ou 
facilmente puder adquirir dinheiro ou cultura.

Nenhuma classe da sociedade civil consegue desempe-
nhar este papel a não ser que possa despertar, em si e nas mas-
sas, um momento de entusiasmo em que se associe e misture 
com a sociedade em liberdade, se identifique com ela e seja 
sentida e reconhecida como a representante geral da referida 
sociedade. Os seus objetivos e interesses devem verdadeira-
mente ser os objetivos e os interesses da própria sociedade, 
da qual se torna de fato a cabeça e o coração social. Só em 
nome dos interesses gerais da sociedade é que uma classe par-
ticular pode reivindicar a supremacia geral. Para alcançar esta 
posição libertadora e a direção política de todas as esferas da 
sociedade, não bastam a energia e a consciência revolucioná-
rias. Para que a revolução de um povo e a emancipação de 
uma classe particular da sociedade civil coincidam para que 
um estamento seja reconhecido como o estamento de toda a 

162Idem, p. 154.
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sociedade, outra classe tem de concentrar em si todos os males 
da sociedade, um estamento particular tem de ser o estamen-
to do repúdio geral, a incorporação dos limites gerais. Uma 
esfera social particular terá de olhar-se como o crime notório 
de toda a sociedade, a fim de que a libertação de semelhante 
esfera surja como uma autolibertação geral. Para que um esta-
mento seja estamento libertador par excellence, é necessário 
que outro estamento se revele abertamente como o estamento 
da opressão. O significado negativo e universal da nobreza 
e do clero francês produziu o significado positivo e geral da 
burguesia, a classe que junto deles se encontrava e que a eles 
se opôs.163 

Ocorre que na Alemanha, continua Marx, “todas as clas-
ses carecem da lógica, do rigor, da coragem e da intransigência 
que delas fariam o representante negativo da sociedade”.164 A 
burguesia, fragilizada, se vê diante de uma nobreza ultrapassada 
e da pressão de uma classe operária em crescimento. Por isso, 
Marx esclarece: 

cada classe, no preciso momento em que inicia a luta contra 
a classe superior, fica envolvida em uma luta contra a classe 
inferior. Por esta razão, os príncipes encontram-se em conflito 
com o monarca, a burocracia com a nobreza, a burguesia com 
todos eles, enquanto o proletariado já está principiando a luta 
com a burguesia.165 

Para Michael Löwy, Marx desenvolve uma explicação da 
revolução na Alemanha que constitui 

um primeiro esboço da teoria da revolução permanente (…). 
Marx demonstra assim a impossibilidade de uma revolução par-
cial “política”: não se pode realizar uma revolução burguesa 
com uma burguesia que não é revolucionária; a burguesia ale-
mã sofre de um atraso histórico. Ao contrário de sua congênere 
francesa, em 1789, ela já está ameaçada pelo proletariado no 
momento em que começa seu combate contra o “antigo regi-
me”: torna-se conservadora e medrosa no instante mesmo em 
que deveria ser revolucionária e ousada.166 

163Idem, ibidem.
164Idem, ibidem.
165Idem, p. 155.
166 LÖWY, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. Petrópolis-RJ: Vozes, 
2002, p. 100.
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Diante dessa situação, pergunta Marx: “Onde existe então, 
na Alemanha, a possibilidade positiva de emancipação?”. Res-
ponde de maneira clara:

Eis a nossa resposta: Na formação de uma classe que te-
nha cadeias radicais, de uma classe na sociedade civil que não 
seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a 
dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua 
caráter universal porque os seus sofrimentos são universais e 
que não exige uma reparação particular porque o mal que lhe 
é feito não é um mal particular, mas o mal em geral, que já não 
possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano; 
de uma esfera que não se oponha a consequências particula-
res, mas que se oponha totalmente aos pressupostos do sistema 
alemão; por fim, de uma esfera que não pode emancipar-se a 
si mesma nem se emancipar de todas as outras esferas da so-
ciedade sem emancipá-las a todas – o que é, em suma, a perda 
total da humanidade, portanto, só pode redimir-se a si mesma 
por uma redenção total do homem. A dissolução da sociedade, 
como classe particular, é o proletariado.167 

Na Alemanha da década 1840, marcada ainda pela frag-
mentação política, pelo atraso econômico imposto pelas rela-
ções sociais e de classes de origem feudal, mas em franca tran-
sição para a sociedade capitalista, com o desenvolvimento da 
indústria e das relações de assalariamento, o proletariado estava 
apenas começando a despontar:

como resultado do movimento industrial; pois o que constitui 
o proletariado não é a pobreza naturalmente existente, mas a 
pobreza produzida artificialmente, não é a massa do povo me-
canicamente oprimida pelo peso da sociedade, mas a massa 
que provém da desintegração aguda da sociedade e, acima de 
tudo, da desintegração da classe média. Desnecessário se torna 
dizer, contudo, que os números do proletariado foram também 
engrossados pelas vítimas da pobreza natural e da servidão ger-
mano-cristã.

Quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem so-
cial existente apenas declara o mistério da sua própria existên-
cia, uma vez que é a efetiva dissolução desta ordem. Quando 
o proletariado exige a negação da propriedade privada, apenas 

167MARX, Karl. Introdução à Crítica da filosofia do Direito de Hegel. In: Crítica da 
filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, pp. 155-156.
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estabelece como princípio da sociedade o que a sociedade já 
elevara a princípio do proletariado e o que esteja involunta-
riamente encarna enquanto resultado negativo da sociedade. 
O proletário encontra-se assim, em relação ao mundo que está 
ainda a surgir, no mesmo direito em que o rei alemão está rela-
tivamente ao mundo já existente, quando chama ao povo como 
sua propriedade privada, o rei afirma simplesmente que quem 
detém a propriedade privada é rei.168

Marx passa da emancipação humana em geral à descober-
ta de uma classe revolucionária, capaz de dirigir o processo da 
revolução radical: o proletariado. Uma classe que é a “efetiva 
dissolução desta ordem”. Uma classe que, ao exigir a “nega-
ção da propriedade privada, apenas estabelece como princípio 
da sociedade o que a sociedade já elevara a princípio do pro-
letariado e o que este já involuntariamente encarna enquanto 
resultado negativo da sociedade”. Trata-se ainda de uma visão 
filosófica da classe operária, do encontro entre as armas inte-
lectuais (a filosofia) com as armas materiais (o proletariado). Na 
opinião de Marx,

Assim como a filosofia encontra as armas materiais no 
proletariado, assim o proletariado tem as suas armas intelectuais 
na filosofia. (…) A filosofia é a cabeça desta emancipação e o 
proletariado é o seu coração. A filosofia não pode realizar-se 
sem a suprassunção do proletariado, o proletariado não pode 
supra-sumir-se sem a realização da filosofia.169 

A experiência política e o contato com as organizações 
operárias farão com que Marx e Engels se transformem em ver-
dadeiros militantes revolucionários proletários. Para tanto, é 
preciso agora verificar como Marx e Engels desenvolveram sua 
primeira crítica da Economia Política burguesa. Observaremos 
depois como nossos autores, em particular Marx, passam de 
uma concepção ainda marcadamente filosófica do proletariado 
à análise concreta da luta de classes. 

168Idem, ibidem.
169Idem, ibidem.
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4.3. A primeira crítica da economia política

Como falamos anteriormente, Engels se encontrava por 
essa época na Inglaterra, cumprindo funções nos negócios do 
pai na indústria têxtil. O contato com a vida e as condições de 
trabalho da classe operária, que havia conhecido por meio da 
operária Mary Burns, com quem viveria por longos anos, desper-
tou desde cedo seu interesse pelo estudo da Economia Política. 
De toda forma, seus estudos sobre os pensadores da Economia 
Política convergiam com a tese de Marx, sobre a necessidade de 
estudar com profundidade a anatomia da sociedade burguesa.

Engels publicou nos Anais Franco-Alemães o texto Esbo-
ço de uma Crítica da Economia Política, que muito influenciou 
Marx quanto ao estudo crítico do pensamento econômico clás-
sico. Como fala Celso Frederico, sem dúvida, “Engels não só 
iniciou Marx no estudo da Economia Política como também lhe 
forneceu elementos conceituais para a crítica dessa ciência”.170  
O escrito de Engels é pioneiro na análise crítica do pensamento 
econômico e antecipa, por assim dizer, a crítica das categorias 
fundamentais da Economia Política, esta ciência sobre o modo 
de enriquecimento, nascida da expansão do comércio e do de-
senvolvimento das relações capitalistas de produção.

Engels deixa claro que pretendia com o esboço crítico 
“examinar as categorias fundamentais, demonstrar a contradi-
ção introduzida pelo sistema da liberdade de comércio e extrair 
as consequências dos dois aspectos da contradição”.171 O escrito 
de Engels começa por analisar a teoria e a prática do mercantilis-
mo, como expressão da concorrência entre as nações europeias 
coloniais pelas mercadorias e matérias-primas imprescindíveis 

170FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, pp. 130-31.
171ENGELS, Friedrich. Esboço de uma crítica da economia política. In: Política. São 
Paulo: Ática, 1981, p. 58. Cf. também MOURA, Mauro Castelo Branco de. Engels e o 
Projeto de Crítica da Economia Política. In: FERREIRA, Muniz; MORENO, Ricardo e 
MOURA, Mauro Castelo Branco de (orgs.). Friedrich Engels e a ciência contemporâ-
nea. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 53-63.  
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ao mercado do continente, e a busca pela acumulação de ouro 
e prata, considerada fonte de riqueza. Na verdade, o mercanti-
lismo preconizava que o ouro e a prata constituíam a riqueza 
fundamental e com, essa posição, procurava proibir a exporta-
ção de metais preciosos. Para acumular ouro e prata, as nações 
em competição desenfreada utilizavam todos os meios, desde o 
comércio até a exploração das riquezas das colônias europeias.

Entre esses meios de obtenção de riqueza, despontava o 
comércio, por meio do qual, os governos procuravam conseguir 
uma balança comercial favorável, a partir da comparação entre 
as exportações e as importações. Quanto mais se exportassem 
mercadorias e menos se importassem produtos de outros países, 
tanto mais positiva a balança comercial e, portanto, a acumula-
ção de ouro e prata no país. A expansão do comércio interna-
cional e o aumento da circulação de dinheiro levaram à aproxi-
mação cada vez maior entre as nações, que passaram a realizar 
tratados de comércio e negociações de suas mercadorias, com 
o intuito sempre crescente de acumular riquezas. O mercado se 
tornava uma arena de disputa entre as nações, em que não se 
sentia o menor escrúpulo em arrancar da outra, pela astúcia ou 
pela violência, os tratados considerados mais benéficos para as 
nações mais fortes.

Para Engels, o século XVIII, o século da revolução, sub-
verteu igualmente a economia. A economia capitalista ergueu o 
moderno sistema fabril e a escravidão assalariada:

Mas todas as revoluções deste século apenas abordaram uma 
face do antagonismo, sem ultrapassar a outra. (Eis por que se 
contrapunha ao espiritualismo abstrato o materialismo abstrato, 
à monarquia a república, ao direito divino o contrato social.) A 
revolução econômica, de repente, não poderia nunca superar 
esse antagonismo. Os pressupostos permanecem os mesmos. O 
materialismo não atacou o desprezo e a humilhação do homem 
no cristianismo: limitou-se a instaurar a natureza como absoluta 
frente ao homem, substituindo-a ao deus cristão. A política não 
pensou em examinar, em si e para si, os pressupostos do Estado. 
A economia nem sequer teve a ideia de se interrogar sobre o 
que justifica a propriedade privada.172

172Idem, p. 55.
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Engels demonstra que a “nova economia, o sistema de li-
vre comércio, apoiado na Wealth of nations, de Adam Smith, 
revela-se como a hipocrisia, a imoralidade e a inconsequência 
que, presentemente, afrontam todos os domínios da liberdade 
humana”. No lugar dos tratados comerciais arrancados à força, 
pelas guerras comerciais, em vez do comércio como fonte de 
hostilidades e de discórdia, Smith propõe que o comércio de-
veria converter-se no laço de entendimento e amizade, tanto 
entre as nações como entre os indivíduos, embora a realidade 
do capitalismo demonstre frequentemente o contrário. 

Ao analisar a categoria do valor, uma das mais importantes 
páginas da economia, Engels expõe a sua posição: 

Vivendo entre contradições, o economista também desdobra o 
valor: o valor abstrato ou valor real e o valor de troca. Acerca da 
natureza do valor real, houve, há muito, uma discussão entre os 
ingleses, que definiam os custos de produção como expressão 
do valor real, e o francês Say, que pretendia medi-lo segundo a 
utilidade de um objeto. Desde o início do século, a discussão 
ficou pendente e desvaneceu-se sem ser resolvida. Os econo-
mistas não sabem resolver nada.173 

Como se vê, Engels rejeita a teoria do valor-trabalho. Em 
contrapartida afirma: “Tentemos ver claro no meio desta con-
fusão. O valor de um objeto inclui estes dois fatores que fo-
ram arbitrariamente separados e, como se viu, sem qualquer 
sucesso para as partes em causa. O valor é a relação entre os 
custos de produção e a utilidade”.174 Somente mais à frente, es-
pecificamente em A Miséria da Filosofia (1847), Marx vai expor 
claramente a sua vinculação à teoria do valor-trabalho, constitu-
ída pela Economia Política clássica e, fundamentalmente, pelas 
obras de Adam Smith e David Ricardo.

Celso Frederico afirma que, antes de aceitarem a teoria do 
valor,

e dela extraírem suas consequências revolucionárias (a mais-
-valia etc.), também a criticaram por considerá-la uma abstração 

173Idem, p. 63.
174Idem, p. 62.
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construída pelo intelecto que não parte da evidência do dado 
empírico. Mas, para eles, contudo, não interessava (…) recu-
sar a abstração em nome da construção de uma ciência social 
empírica voltada para o estudo do fato social. A contestação 
da teoria do valor baseava-se na identificação entre abstração e 
alienação, feita em uma perspectiva antropológica feuerbachia-
na interessada em efetuar uma inversão humanista e naturalista 
que se pretendia materialista.175 

Engels observa que a concorrência na economia moderna 
leva aos monopólios e à concentração do capital: “A concorrên-
cia assenta no lucro e o lucro origina, em troca, o monopólio; 
em breve, a concorrência se transforma em monopólio”.176 Dei-
xa patente que a economia capitalista não é de todo imune às 
crises periódicas e que, ao contrário, enfrenta contradições em 
seu movimento, coisa que os economistas burgueses procura-
vam dissimular, principalmente pelo avanço da luta de classe 
do proletariado na Europa em meados do século XIX.

Para ele, o economista

deixa-se levar com sua teoria da oferta e da procura e demons-
tra-nos que ‘nunca se pode produzir demais’ – e a prática res-
ponde com as crises comerciais que aparecem tão regularmen-
te como os cometas, e de tal modo que, hoje, temos uma, em 
média, a cada cinco ou sete anos. Tais crises produzem-se há 
vinte anos com a mesma regularidade que as grandes epide-
mias de outrora, e trouxeram mais miséria e imoralidade que 
elas.177 

Ele faz uma violenta crítica à especulação nas bolsas: “o 
ponto culminante da imoralidade é a especulação na Bolsa, pela 
qual a história e, nela, a humanidade são assimiladas ao con-
junto dos meios próprios para satisfazer a cupidez do especular 
calculista ou felizardo”.178 Apesar do capitalismo desenvolver 
as forças produtivas, aumentar a capacidade e a produtividade 

175FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, p. 131.
176ENGELS, Friedrich. Esboço de uma crítica da economia política. In: Política. São 
Paulo: Ática, 1981, p. 69.
177Idem, p. 70.
178Idem, p. 71.
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do trabalho, seus benefícios no desenvolvimento da sociedade 
moderna são controlados segundo os interesses privados: “O 
capital cresce diariamente, a força de trabalho aumenta com a 
população e a ciência submete cada vez mais ao homem a força 
da natureza. Esta capacidade ilimitada de produção, manipu-
lada com consciência para o interesse de todos, reduziria em 
breve ao mínimo o trabalho que incumbe à humanidade”.179 

Examina as relações entre a economia política como ciên-
cia e a justificação da propriedade privada na sociedade capita-
lista: “Na situação atual, a ciência deveria chamar-se economia 
privada, porque suas relações públicas existem exclusivamente 
por amor à propriedade privada”.180 Essas contradições também 
se manifestam na forma como o capital faz avançar e se apropria 
da ciência e da técnica. 

O capitalismo desenvolve as forças produtivas, emprega 
a técnica mais avançada na produção, reduz o tempo de traba-
lho e aumenta a produtividade, mas, como detém o controle da 
técnica e da ciência, submete-as à medida do lucro e aumenta 
a exploração dos trabalhadores. Ao invés de aliviar a vida dos 
trabalhadores na fábrica, o avanço da técnica sob o capitalismo 
a torna mais deprimente:

No combate do capital e da terra contra o trabalho, estes dois 
primeiros elementos têm ainda uma vantagem particular sobre 
o último: a ajuda da ciência, porque também esta, nas condi-
ções atuais, é dirigida contra o trabalho. Quase todas as inven-
ções mecânicas, por exemplo, foram provocadas pela falta de 
força de trabalho.181 

Engels, analisando as contradições do processo econômi-
co e sua expressão na teoria econômica burguesa, extrai a se-
guinte conclusão: 

a propriedade privada faz do homem uma mercadoria, cuja pro-
dução e destruição dependem, também elas, apenas da concor-

179Idem, p. 73.
180Idem, pp.55-56.
181Idem, pp. 79-80.
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rência, e que o sistema concorrencial massacrou deste modo, 
e massacra, diariamente milhões de homens; vimos tudo isto e 
tudo isto nos leva a suprimir este aviltamento da humanidade 
ao suprimir a propriedade privada, a concorrência e os interes-
ses antagônicos.182 

A sociedade capitalista, por intermédio da “concorrência 
coloca capital contra capital, trabalho contra trabalho (…), como 
também cada um destes elementos contra os restantes”, lançan-
do o homem em “estado de profunda degradação”.183 Engels 
deixa patente, de certa forma, que as condições sociais e econô-
micas da sociedade capitalista moderna levam à disseminação 
das contradições entre capital e trabalho, desenvolvendo a luta 
de classes no sentido moderno. 

Era natural que o Esboço de uma Crítica da Economia Po-
lítica de Engels causasse um impacto imediato em Marx, que 
estava à frente dos Anais Franco-Alemães, em que foi publicado 
o texto. Marx já havia sentido a necessidade de uma base te-
órica para investigar as questões materiais (econômico-sociais) 
ao ter que dar respostas a elas na Gazeta Renana  (1842-1843). 
Quando realizava a crítica da concepção de direito e de Esta-
do de Hegel, em sua Crítica da filosofia do Direito de Hegel 
(1843), verificou as limitações do arsenal categorial hegeliano e 
concluiu, ao contrário da perspectiva de Hegel, que a socieda-
de civil era a base para a compreensão do Estado político. Mais 
acima dissemos que Marx também havia publicado nos Anais 
Franco-Alemães dois textos importantes: A questão judaica e 
Introdução Crítica da filosofia do Direito de Hegel, nos quais 
considera a crítica da religião finalizada e se entrega à critica da 
política e do Estado. 

Instigado por Engels e pelo objetivo fundamental de com-
preender a anatomia da sociedade capitalista, no decorrer do 
ano de 1844, Marx escreveu os Cadernos de Paris, compos-

182Idem, pp. 76-77.
183Idem, ibidem.
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tos de extratos de verdadeiros clássicos da Economia Política, 
como Adam Smith, David Ricardo, entre outros. Estes extratos 
e estudos foram determinantes na elaboração dos Manuscritos 
Econômico-Filosóficos, que representam um avanço em suas 
concepções filosóficas, políticas e econômicas. Logo no início 
dos Manuscritos de 1844, Marx observa:

Anunciei, nos “Anais Franco-Alemães”, a crítica do Direi-
to e da Ciência do Estado sob a forma de uma crítica da filoso-
fia hegeliana do direito. Na preparação para a impressão, evi-
denciou-se que a crítica dirigida apenas contra a especulação, 
combinada com a crítica das diferentes matérias particulares, 
seria completamente inoportuna, refreando o desenvolvimento 
e dificultando a compreensão. Além disso, a condensação da ri-
queza e a diversidade dos objetos tratados só seria possível, em 
uma única obra, de modo totalmente aforístico, e, por sua vez, 
tal apresentação (Darstellung) aforística produziria a aparência 
(Schein) de um sistematizar arbitrário. Farei, por conseguinte e 
sucessivamente, em diversas brochuras independentes, a crítica 
do direito, da moral, da política etc., e por último, em um tra-
balho específico, a conexão do todo, a relação entre as distintas 
partes, demarcando a crítica da elaboração especulativa deste 
mesmo material.184 

Sabe-se que Marx, com base nos extratos e materiais de 
estudo, pretendia elaborar uma crítica da política e da econo-
mia e que teria assinado em 1 de fevereiro de 1845 um con-
trato com o editor Carl Wilhelm Leske com vistas à publicação 
do livro.185 Não chegaram a ser publicados à época e só vieram 
a lume no século XX, quando foram publicados em 1932, na 
União Soviética (URSS). Neles, Marx estuda os economistas 
políticos burgueses (em especial, Say, Skarbek, Adam Smith, 
David Ricardo, James Mill, McCulloch, Prévost, Destutt de 
Tracy), aprofunda a sua visão de sociedade, de propriedade 
privada e da alienação capitalista. Expõe também a sua primei-
ra abordagem do comunismo.

184Cf. KARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2006, 
p. 19.
185Cf. LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Editorial Caminho, 1983, p. 232.
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Marx procurava, na verdade, a “conexão entre a economia 
nacional186 e o Estado, o direito, a moral, a vida civil”.187 Os Ma-
nuscritos Econômico-Filosóficos de 1844 exprimem o laborató-
rio de Marx, as suas primeiras conclusões do estudo dos eco-
nomistas burgueses. Para tanto, esses resultados foram obtidos 
mediante os conhecimentos filosóficos e políticos acumulados 
ao longo do processo de sua formação teórica anterior:

Uma análise inteiramente empírica, fundada em um meticulo-
so estudo crítico da economia nacional. É óbvio que utilizei, 
além dos socialistas franceses e ingleses, também trabalhos so-
cialistas alemães. No entanto, os trabalhos alemães plenos de 
conteúdo (Inhaltsvollen) e originais nesta ciência reduzem-se 
– fora os escritos de Weitling – aos estudos publicados por Hess 
nas “Vinte e uma folhas de impressão (Einundzwanzig Bogen) 
e aos “Umrisse zur Kritik der National-Ökonomie”, de Engels, 
publicados nos “Anais Franco-Alemães”, nos quais eu indicara 
igualmente, de modo bem geral, os primeiros elementos do pre-
sente trabalho”.

A crítica da economia nacional deve, além do mais, assim 
como a crítica positiva em geral, sua verdadeira fundamentação 
às descobertas de Feuerbach. De Feuerbach data, em primeiro 
lugar, a crítica positiva humanista e naturalista. Quanto menos 
ruidosa, tanto mais segura, profunda, extensa e duradoura é a 
eficácia dos escritos feuerbachianos, os únicos nos quais – des-
de a Fenomenologia e a Lógica, de Hegel – se encerra uma 
efetiva (wirkliche) revolução teórica.188 

Portanto, nos Manuscritos de 1844, Marx foi profunda-
mente influenciado pelo Esboço de uma crítica da economia po-
lítica, publicado por Engels nos Anais Franco-Alemães, no início 
de 1844. Mas também ainda está sob a influência de Ludwig 
Feuerbach e do seu materialismo humanista. Essa observação é 
importante para compreendermos o conteúdo e o alcance dos 
Manuscritos e suas próprias limitações teóricas, mas também a 

186Economia Nacional pode significar, dependendo do contexto do texto, tanto siste-
ma econômico, quanto as teorizações sobre ele. A opção por economia nacional em 
vez de economia política é do próprio Marx. Cf. MARX, Karl. Manuscritos econômi-
co-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2006, p. 19.
187Idem, p. 19.
188Idem, p. 20.
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sua força argumentativa, como mediação para uma maturação 
do pensamento filosófico, econômico, social e político do pen-
sador alemão. 

A partir dos pressupostos da economia nacional (ou da 
economia política, como se queira), em que se analisa o desen-
volvimento da sociedade burguesa moderna, tendo por base a 
existência da propriedade privada dos meios de produção e a 
divisão social do trabalho, o capital, para Marx, apresenta-se 
como “o poder de governo (Regierungsgewalt) sobre o trabalho 
e os seus produtos. O capitalista possui esse poder, não por cau-
sa de suas qualidades humanas, mas na medida em que ele é 
proprietário do capital. O poder de comprar (kaufende Gewalt) 
do seu capital, a que nada pode se opor, é o seu poder”.189 

Na sociedade do capital, o “trabalhador baixa à condição 
de mercadoria e à mais miserável mercadoria, que a miséria do 
trabalhador se põe em relação inversa à potência (Macht) e à 
grandeza (Grösse) da sua produção, que o resultado necessário 
da concorrência é a acumulação de capital em poucas mãos”.190 
Nesse processo, o trabalhador  

se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O traba-
lhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 
mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas (Sa-
chenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do 
mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz 
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 
como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de 
fato, mercadorias em geral.191 

O capital domina o processo de produção e submete a 
força de trabalho ao seu controle. Isso ocorre pelo fato de o 
capital controlar os meios de produção e de o trabalhador não 
ter outra possibilidade de subsistência no capitalismo a não 
ser vender a sua força de trabalho. O que o trabalho produz 

189Idem, p. 40.
190Idem, p. 79.
191Idem, p. 80.
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em termos de objetos (mercadorias) não pertence a ele, mas 
ao proprietário do capital. O trabalhador, na ordem do capital, 
defronta-se com os meios de trabalho, com as condições de 
trabalho e os produtos do trabalho como algo estranho, como 
fator de sua própria alienação e exploração. Marx expressa 
essa ideia da seguinte forma:

Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) 
que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como 
um ser estranho, como um poder independente do produtor. 
O produto do trabalho é o trabalho que se fixou em um ob-
jeto, fez-se coisal (sachlich), é a objetivação (Vergegenständli-
chung) do trabalho. A efetivação (Verwirklichung) do trabalho 
é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece ao es-
tado nacional-econômico como desefetivação (Entwirklichung) 
do trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão 
ao objeto, a apropriação como estranhamento (Entfremdung), 
como alienação (entäusserung).192 

192Idem, ibidem. O tradutor dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, edição utilizada 
em nosso texto, explica a distinção entre os termos alienação e estranhamento: “Em 
primeiro lugar, é preciso destacar a distinção sugerida, nesta tradução, entre alienação 
(Entäusserung) e estranhamento (Entfremdung), pois são termos que ocupam lugares 
distintos no sistema de Marx. É muito comum compreender-se por alienação um esta-
do marcado pela negatividade, situação essa que só poderia ser corrigida pela oposi-
ção de um estado determinado pela positividade emancipadora, cuja dimensão seria, 
por sua vez, completamente compreendida a partir da supressão do estágio alienado, 
esse sim aglutinador tanto de Entäusserung quanto de Entfremdung. No capitalismo, 
os dois conceitos estariam identificados com formas de apropriação do excedente de 
trabalho e, consequentemente, com a desigualdade social, que aparece também nas 
manifestações tanto materiais quanto espirituais da vida do ser humano. Assim, a ca-
tegoria alienação cumpriria satisfatoriamente o papel de categoria universal que serve 
de instrumento para a crítica de conjunto do sistema capitalista. Na reflexão desen-
volvida por Marx não é tão evidente, no entanto, que esse pressuposto seja levado às 
suas últimas consequências, pois os referidos conceitos aparecem com conteúdos dis-
tintos, e a vinculação entre eles, geralmente sempre presente, não garante que sejam 
sinônimos. E é muito menos evidente ainda que sejam pensados somente para a aná-
lise do sistema capitalista. Entäusserung significa remeter para fora, extrusar, passar 
de um estado a outro qualitativamente distinto. Significa, igualmente, despojamento, 
realização de uma ação de transferência, carregando consigo, portanto, o sentido da 
exteriorização (que, no texto ora traduzido, é uma alternativa amplamente incorpora-
da, uma vez que sintetiza o movimento de transposição de um estágio a outro de esfe-
ras da existência), momento de objetivação humana no trabalho, por meio de um pro-
duto resultante de sua criação. Entfremdung, ao contrário, é objeção socioeconômica 
à realização humana, na medida em que veio, historicamente, determinar o conteúdo 
do conjunto das exteriorizações – ou seja, o próprio conjunto de nossa sociedade – 
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Os indivíduos realizam a produção em sua relação com 
a natureza. A partir dessa relação, o homem extrai da natureza 
os produtos necessários à existência social. Não há sociedade 
possível sem esse intercâmbio, por meio do trabalho humano. 
Nesse sentido, como afirma Marx, o “trabalhador nada pode 
criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível (sinnlich). 
Ela é a matéria na qual o seu trabalho se efetiva, na qual [o tra-
balho] é ativo, [e] a partir da qual e por meio da qual [o trabalho] 
produz”.193 Sob o controle do capital sobre o trabalho, a relação 
do trabalhador com os produtos do trabalho se dá de tal maneira 
que, aquilo que é produto do seu trabalho, lhe aparece como 
algo exterior, que não lhe pertence, que o controla e o oprime. 

O pensamento dominante no campo da economia política 
cumpre um papel ideológico na medida em que 

oculta o estranhamento na essência do trabalho porque não 
considera a relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) 
e a produção. Sem dúvida. O trabalhador produz maravilhas 
para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz 
palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas 
deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máqui-
nas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um traba-
lho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas 
produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador.194

O estranhamento do trabalhador em relação ao produto do 
seu trabalho, nas condições de domínio da sociedade burgue-
sa, supõe o próprio estranhamento do trabalhador em relação à 
produção. O trabalhador está apartado dos meios de produção, 
que pertencem aos capitalistas. As condições de trabalho são 

através da apropriação do trabalho, assim como da determinação dessa apropriação 
pelo advento da propriedade privada. Ao que tudo indica, a unidade Entäusserung-
-Entfremdung diz respeito à determinação do poder do estranhamento sobre o con-
junto das alienações (ou exteriorizações) humanas, o que, em Marx, é possível per-
ceber pela relação de concentricidade entre as duas categorias: invariavelmente as 
exteriorizações (Entäusserungen) aparecem no interior do estranhamento, ainda que 
sejam inelimináveis da existência social fundada no trabalho humano”. Cf.MARX, 
Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2006, pp. 15-16.
193Idem, p. 81.
194Idem, p. 82.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   155 03/10/2017   15:31:26



156 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

ditadas pelo capital ao trabalhador. Para o trabalhador, o traba-
lho “não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, 
em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se sente bem, mas 
infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual 
livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito”. Na so-
ciedade do capital, o trabalhador só se sente verdadeiramente 
livre “fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho”. O tra-
balho não é “voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório”. O 
trabalho não é a “satisfação de uma carência, mas somente um 
meio para satisfazer necessidades fora dele”. Sua “estranheza 
(Fremdheit) evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão logo 
inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho 
como de uma peste”.195 

A partir dessas duas formas de estranhamento da atividade 
humana prática, o trabalho, isto é, “a relação do trabalhador 
com o produto do trabalho” e a “relação do trabalho com ato 
da produção”, Marx chega a uma terceira determinação do tra-
balho estranhado, qual seja, o estranhamento do homem em 
relação ao gênero humano. Para Marx, o homem 

é um ser genérico (Gattungswesen), não somente quando prá-
tica e teoricamente faz do gênero, tanto do seu próprio quanto 
do restante das coisas, mas também – e isto é somente uma 
outra expressão da mesma coisa – quando se relaciona consigo 
mesmo como [com] o gênero vivo, presente, quando se relacio-
na consigo mesmo como [com] um ser universal, [e] por isso 
livre.196 

A premissa da filosofia materialista, em oposição à filoso-
fia idealista e à teoria criacionista elaborada pela teologia, parte 
da perspectiva de que o homem é produto da natureza, não 
sendo, portanto, uma criação divina, de um ser superior, supra-
terreno. Tanto os animais como o próprio homem se formam 
de transformações na natureza e, em se tratando do último, na 
vida social. As pesquisas e achados no campo da Paleontologia, 

195Idem, pp. 82-83.
196Idem, p. 84.
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Arqueologia, Etnologia e Antropologia mostram os processos 
de transformação da humanidade, ao longo da história. O ho-
mem é um ser de natureza social, ativo, que transforma a na-
tureza e se transforma por meio do trabalho, atividade social 
de intercâmbio entre o homem e a natureza, por meio da qual 
se ganha os meios de vida, isto é, os meios de produção e de 
subsistência.197

Mas esse processo de autoconstrução humana, por meio 
do trabalho, encontra-se impactado pelo trabalho estranhado. 
Como adverte Lapine, quer dizer que o trabalho estranhado (o 
autor, como outros estudiosos, usa trabalho alienado):

Significa a alienação do homem não só dos produtos do 
seu trabalho (as coisas) e da sua atividade produtiva mas tam-
bém de seu ser genérico, de todos os aspectos da sua atividade 
genérica. O homem exerce muitas funções: comer, beber, etc. 
Mas estas funções só se tornam atividades verdadeiramente hu-
manas quando estão ligadas ao trabalho, à transformação do 
mundo objetivo pela qual o homem se afirma como um ser 
genérico. No decurso desta transformação, a natureza torna-se 
o corpo não orgânico do homem, ao mesmo tempo que sua 
vida genérica adquire uma outra existência que não é apenas 
reflexo na consciência, mas uma existência empiricamente real. 
O homem contempla-se em um mundo que criou.

Mas o trabalho alienado desapossa o homem deste mundo bem 
como do ato da sua criação. Desapossa, deste modo, o homem 
da sua vida genérica, reduzindo esta à sua existência individual.198

Para Marx, nos Manuscritos de 1844, o trabalho estranha-
do faz “do ser genérico do homem, tanto da natureza quanto da 
faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, um 
meio da sua existência individual. Estranha do homem o seu 
próprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal como a sua 
essência espiritual, a sua essência humana”. Dessas formas de 
estranhamento, Marx expõe uma quarta forma: “o estranhamen-
to do homem pelo [próprio] homem. Quando o homem está 
frente a si mesmo, defronta-se com ele o outro homem. O que é 

197Cf. MÁRKUS, György. Marxismo e Antropologia. São Paulo: Expressão Popular, 
2015, p. 21.
198LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Editorial Caminho, 1983, pp. 256-257.
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produto da relação do homem com o seu trabalho, produto do 
seu trabalho e consigo mesmo, vale como relação do homem 
com outro homem, como o trabalho e o objeto do trabalho de 
outro homem”.199

Em princípio, pode parecer que o trabalho estranhado não 
é resultado da propriedade privada, mas seu fundamento: a “re-
lação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do ca-
pitalista (ou como se queira nomear o senhor do trabalho) com 
o trabalho”. Em outras palavras, Marx observa que a “proprieda-
de privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência 
necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa (aus-
serlichen) do trabalhador com a natureza e consigo mesmo”.200  
Entretanto, na mesma obra, Marx anuncia que “a essência sub-
jetiva da propriedade privada, a propriedade privada enquanto 
atividade sendo para si, enquanto sujeito, enquanto pessoa, é o 
trabalho”.201 

Esclarecendo a posição de Marx nesse momento, observa 
Celso Frederico:

Marx, assim, chega à gênese da propriedade privada por 
meio de uma dedução lógica e não do recurso à explicação 
histórica, como fará posteriormente. Esse procedimento ‘analí-
tico’ o conduz a um círculo vicioso: se a propriedade privada 
provém do trabalho estranhado, qual a origem desse último? E 
dá a seguinte resposta: ‘(…) o conceito de trabalho estranhado 
(da vida estranhada) foi por nós encontrado a partir da Econo-
mia Política como resultado do movimento da propriedade pri-
vada. Mas a análise desse conceito mostra que a propriedade 
privada, embora apareça como fundamento e causa do trabalho 
estranhado, em realidade é uma consequência deste: do mesmo 
modo que originalmente os deuses não são causa, mas efeito da 
confusão do entendimento humano.

O trabalho é assim entendido como a essência, como ‘a 
essência subjetiva’ da propriedade privada. O trabalho, portan-
to, é o sujeito que cria toda a riqueza existente na propriedade 

199 Idem, p. 86.
200Idem, p. 87.
201Idem, p. 99.
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privada, um sujeito que à semelhança do homem religioso de 
Feuerbach não se reconhece mais na sua obra e aparece como 
se fosse a sua criatura. O sujeito (o homem) tornou-se um objeto 
e o objeto (a propriedade) um sujeito.202 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx expõe 
como as correntes da Economia Política burguesa procuram, ao 
longo do desenvolvimento desse pensamento, explicar a rique-
za material, a propriedade:

1) o mercantilismo via a riqueza como uma “essência 
objetiva para o homem” constituída pelo acúmulo de metais 
preciosos. Assim concebida, consiste em um elemento deter-
minado da natureza, exterior ao homem, independente do seu 
trabalho. Estamos aqui diante de uma noção incipiente e es-
treita da propriedade privada, que nos fornece uma visão ex-
tremamente limitada da natureza (só alguns poucos de seus 
componentes são valorizados) e do próprio homem (que não se 
objetiva por meio do trabalho criativo, mas pela simples apro-
priação de uma riqueza exterior oferecida pela natureza: sua 
alienação primitiva é determinada por essa forma estreita de ati-
vidade). A propriedade, portanto, é aqui “uma essência objetiva 
para o homem”, uma essência que não lhe pertence: o homem 
limita-se a recolher, trazer para si, acumular uma riqueza exte-
rior à sua atividade.

2) a fisiocracia, dando um passo à frente, identifica a ri-
queza com a terra e a agricultura. Mas a terra só se transforma 
em riqueza graças ao trabalho humano, que desponta como 
“a essência subjetiva da riqueza”, embora considerado em sua 
forma particular (trabalho agrícola) e não ainda como trabalho 
humano em geral: a riqueza ainda depende mais da natureza 
do que do próprio trabalho criativo. A terra, por sua vez, é re-
conhecida como “uma realidade natural independente do ho-
mem, e não como capital, isto é, um fator do próprio trabalho. 
O trabalho, ao contrário, aparece muito mais como um fator da 
terra. A alienação do trabalho permanece circunscrita à nature-
za, se bem que a uma natureza mais ampla do que aquela con-
cebida pelo mercantilismo”. Por isso, a fisiocracia significou um 
avanço, abrindo caminho para se reconhecer “o caráter geral da 
riqueza e o trabalho, tomado em sua plenitude absoluta, isto é, 
em sua abstração, será levado ao plano de princípio”;

202FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, pp. 134-135.
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3) a Economia Política, enfim, descobre o trabalho huma-
no como o criador de toda a riqueza. Não mais o trabalho parti-
cular e circunscrito, mas o trabalho humano em sua forma uni-
versal. A essa nova concepção de trabalho corresponde à etapa 
em que a alienação do homem atinge o ponto culminante.203 

Marx chega à crítica do dinheiro. “Se o dinheiro é o vín-
culo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, 
que me liga à natureza e ao homem, não é o dinheiro o vínculo 
de todos os vínculos”?204 Em uma sociedade em que reina o 
dinheiro como um laço fundamental entre os indivíduos, isto 
é, em que as relações entre os homens não se efetivam de ma-
neira direta, mas sob a mediação do dinheiro, ele não só tem a 
capacidade de inverter, como também de perverter as relações 
humanas. Parecendo, em princípio, ampliar as potencialidades 
do seu possuidor, o dinheiro as transforma em seu contrário, 
para, ao final, apropriar-se dessas qualidades e materializá-las 
em um objeto exterior ao homem.205 

Pela citação de passagens de Goethe e Shakespeare sobre 
o dinheiro, Marx interpreta esses autores da seguinte forma:

O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, 
isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor 
do próprio dinheiro. Tão grande quanto a força do dinheiro é a 
minha força. As qualidades do dinheiro são minhas – [de] seu 
possuidor – qualidades e forças essenciais. O que eu sou e con-
sigo não é determinado de modo algum, portanto, pela minha 
individualidade. Sou feio, mas posso comprar para mim a mais 
bela mulher. Portanto, não sou feio, pois o efeito da fealdade, 
sua força repelente, é anulado pelo dinheiro. Eu sou – segundo 
minha individualidade – coxo, mas o dinheiro me proporciona 
vinte e quatro pés; não sou, portanto, coxo; sou um ser humano 
mau, sem honra, sem escrúpulos, sem espírito, mas o dinheiro 
é honrado e, portanto, também o seu possuidor. O dinheiro é o 
bem supremo, logo, é bom também o seu possuidor, o dinheiro 
me isenta do trabalho de ser desonesto, sou, portanto, presu-
mido honesto; sou tedioso, mas o dinheiro é o espírito real de 

203Idem, pp. 135-136.
204MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2006, p. 159.
205FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, pp. 140-141.
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todas as coisas, como poderia seu possuidor ser tedioso? Além 
disso, ele pode comprar para si as pessoas ricas de espírito, e 
quem tem o poder sobre os ricos de espírito não é ele mais rico 
de espírito do que o rico de espírito? Eu, que por intermédio 
do dinheiro consigo tudo o que o coração humano deseja, não 
possuo, eu, todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não 
transforma, portanto, todas as minhas incapacidades (Unver-
mögen) no seu contrário?206 

Convertido em fetiche, o dinheiro apaga as pegadas que 
levam à produção social por meio do trabalho humano. As rela-
ções entre os homens (no caso do capitalismo, entre burgueses 
e trabalhadores assalariados) se transformam em relações entre 
coisas. Os produtos da atividade humana de trabalho parecem 
ganhar vida própria e passam a controlar os próprios indivíduos, 
como um poder estranho, exterior a eles. A criatura (o dinheiro e 
os produtos do trabalho humano) domina o criador (os homens). 

Mas como superar essa sociedade do capital, na qual im-
pera o trabalho estranhado e abrir uma nova página no desen-
volvimento histórico do homem, sem as peias da alienação e 
da exploração? Por essa época, Marx já é um comunista assu-
mido. Mas o caráter ainda filosófico de sua concepção do co-
munismo fica patente nas páginas dos Manuscritos Econômico-
-Filosóficos de 1844. Inicia a sua própria visão do comunismo 
pela crítica das concepções grosseiras, utópicas e idealistas do 
comunismo:

1) o comunismo grosseiro é a primeira tentativa efetiva de supe-
ração da propriedade privada. Vendo nesta um objeto nocivo e 
poderoso, procura negá-la por completo: todos devem ser pro-
prietários de tudo. Com isso, a propriedade não é efetivamen-
te suprimida, mas somente coletivizada. Da mesma forma, a 
condição operária não é abolida, mas estendida para todos os 
membros da sociedade. Instaura-se um ideal de pobreza impli-
cando uma “abstrata negação de todo o mundo da cultura e a 
civilização, assim como a volta à simplicidade antinatural de 
um homem pobre e sem necessidades (…)”.

206MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2006, p. 
159.
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Ao lado dessa sociedade nivelada, composta de trabalha-
dores “sem necessidades”, antepõe-se a comunidade, isto é, o 
“capitalista geral”. A coletivização da propriedade privada não 
é ainda a emancipação do homem: “a posse física, imediata, 
parece-lhe o único objetivo da vida e da existência”. A proprie-
dade privada, agora estendida a todos, continua impondo-se ao 
homem e impedindo a efetiva superação da alienação. Exem-
plo disso é a proposta correlata da “comunidade de mulheres” 
como superação do casamento. A mulher aqui deixa de ser 
propriedade particular de um único homem para converter-se 
em propriedade privada coletiva e comum. Ela, portanto, não 
se emancipa. A relação entre o homem e a mulher é vista por 
Marx como critério para “julgar o grau de cultura do homem em 
sua totalidade” No comunismo grosseiro, a mulher sai do casa-
mento para a prostituição geral, tornando-se objeto da luxúria 
coletiva. Essa forma de comunismo não traz a emancipação e 
não supera a propriedade privada.

2) a segunda tentativa para superar a propriedade priva-
da é o comunismo político em sua forma democrática ou des-
pótica. Dialogando diretamente com algumas correntes que 
atuavam nos bastidores do movimento operário francês, Marx 
não se dá ao trabalho de citá-las, o que torna difícil identificar 
seus interlocutores. De qualquer forma, a expressão “comunis-
mo político” atualiza a oposição entre emancipação política e 
emancipação humana e a crítica da primeira como uma forma 
insuficiente, ainda embaraçada na propriedade privada e no li-
mitado universo do cidadão, incapaz, portanto, de realizar a 
completa emancipação do homem.207 

Para o revolucionário alemão, o comunismo nada mais é 
que a superação positiva da propriedade privada e, portanto, a 
reapropriação da essência humana anteriormente alienada:

apropriação efetiva da essência humana pelo e para o homem. 
Por isso, trata-se do retorno pleno, tornado consciente e interior 
a toda riqueza do desenvolvimento até aqui realizado, retorno 
do homem para si enquanto homem social, isto é, humano. (…) 
Ele é a verdadeira dissolução (Auflösung) do antagonismo do 
homem com a natureza e com o homem; a verdadeira resolu-

207FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, pp. 143-144.
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ção (Auflösung) do conflito entre existência e essência, entre 
objetivação e autoconfirmação (Selbstbestätigung), entre liber-
dade e necessidade (Notwendigkeit), entre indivíduo e gênero. 
É o enigma resolvido da história e se sabe como esta solução.208 

Em síntese, o comunismo é, para Marx dos Manuscritos 
de 1844,

a posição como negação da negação, e por isso o momento 
efetivo necessário da emancipação e da recuperação humanas 
para o próximo desenvolvimento histórico. O comunismo é a 
figura necessária e o princípio energético do futuro próximo, 
mas o comunismo não é, como tal, o termo do desenvolvimen-
to humano – a figura da sociedade humana.209 

O contato cada vez mais estreito de Marx e Engels com 
as associações e organizações operárias, com as lutas travadas 
pelo proletariado em vários países, em especial na Inglaterra, 
França e Alemanha, faz com que as posições teóricas dos dois 
revolucionários alemães se tornem mais claras e concretas. A 
classe operária vai deixando de ser um conceito filosófico para 
se tornar uma força social real, decisiva na luta pelo socialismo. 
A emancipação humana vai dando lugar à perspectiva mais con-
creta da revolução social, como mediação entre o capitalismo 
e o socialismo. Enfim, Marx e Engels vão amadurecendo uma 
nova concepção de mundo, de sociedade, da história e dos in-
divíduos.

4.4. A revolução e a classe operária revolucionária

Os estudos de Marx sobre a realidade econômica, social 
e política avançam ao longo de 1844. Nas Glosas Críticas Mar-
ginais ao Artigo “O Rei da Prússia e a Reforma Social” de um 
Prussiano, publicadas no periódico Avante! (Vorwarts!), em 7 
e 10 de agosto, Marx critica o reformismo social, o Estado e a 
política. Tomando como mote um artigo anônimo de um prus-
siano (na verdade, tratava-se de Arnold Ruge, que havia, com 
Marx, fundado alguns meses antes os Anais Franco-Alemães,) 

208Idem, p. 108.
209Idem, p. 114.
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sobre a insurreição dos trabalhadores silesianos de junho de 
1844 e a posição do governo alemão diante das condições so-
ciais, Marx analisa como os governos de países como França, 
na época da Convenção e de Napoleão, e da Inglaterra agiram 
diante da situação de pauperismo dos trabalhadores.

Arnold Ruge, posicionando-se sobre a revolta dos traba-
lhadores da Silésia, argumentava que em um país “apolítico” 
como a Alemanha “a miséria parcial dos distritos operários 
não poderia ser vista ainda como uma ‘coisa geral, pública’, 
e sim, como um levantamento localizado”. Discordando de 
um comentário do jornal francês La Réforme que, “analisando 
a reação do rei diante da greve – a assinatura de decretos am-
pliando os serviços de assistência social –, pressentiu o início 
de reformas sociais significativas movidas pelo ‘susto’ e pelo 
‘sentimento religioso’”, Ruge afirmara que, na verdade, o rei 
“entendera o levante como um simples resultado da deficiên-
cia administrativa e da insuficiente assistência social, portanto, 
não estava iniciando reformas profundas na estrutura social”.210 

Para Marx, o levante operário tinha um caráter diferente: 
não se trata de uma simples revolta dirigida ao rei da Prús-
sia, mas à burguesia. Esmagada com violência pelas tropas do 
governo, a insurreição operária se voltava contra a atrasada 
ordem burguesa da Prússia. Marx “introduz a ideia central do 
artigo: a diferença entre luta política (aquela voltada contra um 
determinado poder de Estado) e luta social (a luta de classes 
entre proletariado e burguesia)”.211 

O que estava na base dessa divergência entre Arnold Ruge 
e Karl Marx sobre o levante operário da Silésia? É preciso saber 
um pouco sobre o desenvolvimento teórico e prático dos dois 
autores para termos uma ideia precisa da distância que os sepa-
ra, refletindo-se no conflito de análise sobre o caráter do levante 

210FREDERICO, Celso. O jovem Marx: as origens da ontologia do ser social. São Pau-
lo: Expressão Popular, 2009, p. 113.
211Idem, p. 114.
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dos operários da Silésia e a sua importância decisiva para os 
rumos tomados por Ruge e Marx:

As divergências políticas entre Marx e Ruge vinham se 
agravando desde a correspondência entre ambos imediatamen-
te anterior à criação dos Anais Franco-Alemães. O pessimismo 
de Ruge sobre as possibilidades de uma revolução na Prússia le-
vou-o a aproximar-se do ideário liberal e à crença na educação 
e instrução como os melhores instrumentos para a emancipação 
humana. Marx, por outro lado, apostava em um projeto revo-
lucionário que, rapidamente, transitou da perspectiva democrá-
tico-radical para o comunismo. O artigo de Ruge no Avante! 
saiu com o pseudônimo de “um prussiano”: mas como ele era 
saxão e Marx prussiano, ficou uma suspeita sobre a verdadeira 
autoria. A pronta reação de Marx, preocupado em dissipar dú-
vidas, serviu-lhe também de oportunidade para aprofundar suas 
incursões no campo da política.

Marx, então, voltou a refletir sobre o Estado e os dile-
mas da emancipação humana. Essa reflexão, contudo, será feita 
com base na insurreição dos tecelões da Silésia e constitui-se na 
primeira defesa aberta do socialismo e da necessidade de uma 
revolução para realizá-lo.212 

Sobre a ideia de Ruge de um pauperismo “localizado”, 
Marx cita os casos da Inglaterra e da França. Na Inglaterra, país 
“político”, portanto desenvolvido do ponto de vista da indús-
tria e da modernização do Estado político, o pauperismo ha-
via se generalizado. O grande problema colocado, que ressalta 
da argumentação de Marx nas Glosas, é: a miséria social é um 
problema que poderia ser resolvido por reformas, por atos ad-
ministrativos dos governos e pela atuação da filantropia e do 
assistencialismo? Ou, ao contrário, a superação da exploração e 
das condições de miséria e opressão dos trabalhadores depende 
da transformação das bases do capitalismo? 

Os governos e partidos da burguesia na Europa incen-
tivaram de todas as formas o assistencialismo e a filantropia. 
Também aplicaram medidas administrativas de caráter paliativo 
visando “minimizar” as contradições sociais da sociedade capi-

212Idem, pp. 112-113.
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talista nascente. Porém, havia setores conservadores e reacioná-
rios que procuravam colocar a culpa da miséria e da opressão 
dos trabalhadores nos próprios trabalhadores. De qualquer ma-
neira, não conseguiram solucionar o problema do pauperismo.

Quando se tornou patente a falência dos planos de con-
tenção da miséria social, a burguesia passou a defender que “o 
pauperismo é a miséria da qual os próprios trabalhadores são 
culpados e ao qual, portanto, não se deve prevenir como uma 
desgraça, mas antes reprimir e punir como um delito”. Daí Marx 
afirmar: 

A Inglaterra tentou acabar com o pauperismo primeiramente 
através da assistência e das medidas administrativas. Em segui-
da, ela descobriu, no progressivo aumento do pauperismo, não 
a necessária consequência da indústria moderna, mas antes o 
resultado do imposto inglês para os pobres. Ela entendeu a mi-
séria universal unicamente como uma particularidade da legis-
lação inglesa. Aquilo que, no começo, fazia-se derivar de uma 
falta de assistência, agora se faz derivar de um excesso de as-
sistência. Finalmente, a miséria é considerada como culpa dos 
pobres e, deste modo, neles punida.213

O limite dos governos e dos Estados na sociedade burgue-
sa está em supor que é possível minimizar (mas não superar!) os 
problemas sociais por medidas administrativas ou paliativas, in-
centivando o assistencialismo e a filantropia. Não poderia ser de 
outra forma, pois se efetivamente a burguesia quisesse resolver 
o problema da miséria teria que suprimir a sua própria domina-
ção, o que é na prática impossível. 

Marx então se pergunta: “Pode o Estado comportar-se de 
outra forma?”. Responde:

O Estado jamais encontrará no ‘Estado e na organização da so-
ciedade’ o fundamento dos males sociais, como o ‘prussiano’ 
exige do seu rei. Onde há partidos políticos, cada um encontra 
o fundamento de qualquer mal no fato de que não ele, mas o 
seu partido adversário, acha-se ao leme do Estado. Até os polí-
ticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento 

213MARX, Karl. Glosas críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma so-
cial” de um prussiano. São Paulo: Expressão Popular, 2010, pp. 53-54.
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do mal na essência do Estado, mas em uma determinada forma 
de Estado, no lugar da qual eles querem colocar uma outra for-
ma de Estado.214 

Marx procura compreender a natureza do Estado, em que 
sentido é o produto das contradições inerentes às sociedades de 
classes e como está ligado ao processo de legitimação e manu-
tenção do status quo: 

Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista 
político, duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da 
sociedade. Quando o Estado admite a existência de problemas 
sociais, procura-os ou em leis da natureza, que nenhuma força 
humana pode comandar, ou na vida privada, que é indepen-
dente dele, ou na ineficiência da administração, que depende 
dele, quando não coloca a culpa de todos estes problemas na 
“má vontade dos pobres”.215 

Dessa reflexão crítica sobre o Estado na sociedade burgue-
sa, Marx chega à seguinte conclusão fundamental: o Estado 

repousa sobre a contradição entre vida pública e privada, sobre 
a contradição entre os interesses gerais e os interesses particu-
lares. Por isso, a administração deve limitar-se a uma atividade 
formal e negativa, uma vez que exatamente lá onde começa a 
vida civil e o seu trabalho, cessa o seu poder. Mais ainda: frente 
a consequências que brotam da natureza antissocial dessa vida 
civil, dessa propriedade privada, desse comércio, dessa indús-
tria, dessa rapina recíproca das diferentes esferas civis, frente a 
essas consequências, a impotência é a lei natural da administra-
ção. Com efeito, essa dilaceração, essa infâmia, essa escravidão 
da sociedade civil é o fundamento natural em que se apoia o Es-
tado moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era 
o fundamento do qual se apoiava o Estado antigo. A existência 
do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis.216 

O proletariado, que Marx havia apresentado como uma 
categoria filosófica na Introdução à Crítica da Filosofia do direi-
to de Hegel, no início de 1844, agora aparece como elemento 
ativo, concreto, como uma classe social que pode dirigir, por 
suas lutas sociais, o processo revolucionário de sua emancipa-

214Idem, pp. 58-59.
215Idem, Ibidem.
216Idem, p. 60.
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ção e, portanto, de toda a sociedade. Depois da revolta dos te-
celões da Silésia, Marx abandona definitivamente o esquema 
“pensamento ativo – proletariado passivo”, isto é, a ideia de um 
proletariado passivo receptivo às ideias ativas (atividade espiri-
tual), prevista naquela Introdução dos Anais Franco-Alemães. O 
proletariado comparece nas Glosas Críticas como uma classe 
revolucionária ativa e ousada, em contradição com uma burgue-
sia liberal passiva e acovardada.  

4.5. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra

No final de 1844 e no decorrer do ano de 1845, Marx 
e Engels tinham avançado consideravelmente no estudo da 
história e da sociedade burguesa. Já estavam muito distantes 
daquele ponto inicial em que se encontraram pela primeira 
vez na época da Gazeta Renana. Engels havia ofertado um pri-
meiro horizonte teórico para os estudos econômicos de Marx, 
ao publicar nos Anais Franco-Alemães o seu Esboço de crítica 
da Economia Política. 

Mas o pioneirismo de Engels não parou por aí. Tendo se 
tornado comunista antes de Marx, também é ele que faz uma pri-
meira síntese de conjunto de crítica da sociedade capitalista, em 
uma linha claramente materialista e socialista e tomando como 
base elementos empiricamente estudados da realidade. Esforça-
-se, mediante os dados obtidos das observações nas fábricas e 
bairros operários, para expor as contradições do capitalismo, suas 
manifestações concretas na Inglaterra, as condições de vida e de 
trabalho da classe operária inglesa e os movimentos e correntes 
políticas decorrentes da organização dos trabalhadores. 

Em fins de 1844 e começos de 1845, Engels escreveu uma 
obra magistral: A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. 
Essa obra é parte do esforço de Marx e Engels de entender pro-
fundamente as relações econômicas e sociais do capitalismo e, 
em certo sentido, completa a primeira iniciativa de Engels de 
crítica à Economia Política, presente no seu Esboço de crítica 
à Economia Política, além dos estudos de Marx da Economia 
Política burguesa, sintetizados nos Manuscritos Econômico-Filo-
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sóficos. Também desenvolve o espírito da análise empreendida 
por Marx nas Glosas Críticas.

Logo de início, Engels faz uma dedicatória da obra aos 
trabalhadores e mostra a sua experiência no conhecimento das 
condições de vida e de trabalho da classe operária e das rela-
ções que travou com homens de carne e osso nos bairros ope-
rários ingleses: 

É a vós que dedico uma obra na qual me esforcei por apre-
sentar aos meus compatriotas alemães um quadro fiel de vos-
sas condições de vida, de vossos sofrimentos e lutas, de vossas 
esperanças e perspectivas. Vivi entre vós tempo bastante para 
alcançar o conhecimento de vossas condições de existência, às 
quais consagrei a mais séria atenção, examinando os inúmeros 
documentos oficiais e não oficiais que tive a oportunidade de 
consultar. Contudo, não me contentei com isso: não me interes-
sava um conhecimento apenas abstrato de meu tema – eu que-
ria conhecer-vos em vossas casas, observar-vos em vossa vida 
cotidiana, debater convosco vossas condições de vida e vossos 
tormentos; eu queria ser uma testemunha de vossas lutas contra 
o poder social e político de vossos opressores.217 

Portanto, Engels tem em vista as condições concretas de 
vida e de trabalho da classe operária inglesa, o país mais avan-
çado, à época, do ponto de vista do desenvolvimento do capi-
talismo e da industrialização. Mas para que? Para fundamentar 
uma perspectiva de luta pela transformação do capitalismo, a 
luta pelo socialismo:

A situação da classe operária é a base real e o ponto de 
partida de todos os movimentos sociais de nosso tempo porque 
ela é, simultaneamente, a expressão máxima e a mais visível 
manifestação de nossa miséria social. O comunismo dos ope-
rários franceses e alemães é o seu produto direto; o fourieris-
mo e o socialismo inglês, tal qual o comunismo da burguesia 
alemã culta, são seus produtos indiretos. O conhecimento das 
condições de vida do proletariado é, pois, imprescindível para, 
de um lado, fundamentar com solidez as teorias socialistas e, 
de outro, embasar os juízos sobre sua legitimidade e, enfim, 
para liquidar com todos os sonhos e fantasias pró e contra. No 

217ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, 
Boitempo, 2007, p. 37.
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entanto, as condições de vida do proletariado, em sua forma 
clássica, plena, só existem no Império Britânico, em particu-
lar, na Inglaterra propriamente dita; por outra parte, é só aí que 
o material necessário para este estudo se encontra reunido de 
modo quase suficiente e comprovado por investigações sólidas, 
como é indispensável para uma análise minimamente adequa-
da desse tema.218 

O livro de Engels é uma análise contundente das raízes da 
sociedade capitalista, da industrialização, das condições de mi-
séria e opressão da classe trabalhadora, de suas primeiras formas 
de organizações e lutas, enfim o jovem revolucionário denuncia 
a profunda exploração a que eram submetidos os operários. A 
Inglaterra foi o país clássico também da revolução industrial, na 
qual as máquinas modernas foram aplicadas ao processo de pro-
dução social, aumentando consideravelmente a produtividade 
do trabalho e a produção de mercadorias, abrindo a possibilida-
de de expansão do mercado mundial. 

Como resultado desse processo, surgiu uma classe operá-
ria219 , cuja única forma de sobrevivência social é a venda da sua 
força de trabalho como mercadoria aos donos dos meios de pro-
dução, os capitalistas. O avanço das relações de produção capi-
talistas no campo e nas cidades obrigou as famílias camponesas, 
expulsas das terras pela política de cercamentos, e os artesãos 
das corporações de ofício, a se assalariarem, de modo que 

Gradativamente, a classe dos tecelões-agricultores foi desa-
parecendo, sendo de todo absorvida na classe emergente dos 
exclusivamente tecelões, que viviam apenas de seu salário e 
não possuíam propriedade, nem sequer a ilusão de propriedade 
que o trabalho agrícola confere – tornando-se, pois, proletários 
(workingmen).220 

São os “operários industriais, que se ocupam do trabalho 
com as matérias-primas”. Engels cita outras frações do proleta-

218Idem, p. 41
219Engels esclarece: “Utilizei também constantemente como sinônimos as palavras: 
operários (workingmen), proletários, classe operária, classe não proprietária e prole-
tariado” (Idem, p. 43).
220Idem, p. 48.
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riado como os operários das minas e de metais e o proletariado 
agrícola. Engels expressa também o avanço técnico propiciado 
pela revolução industrial e suas consequências para as condi-
ções de trabalho dos operários:

A primeira invenção que transformou profundamente a 
situação dos trabalhadores ingleses foi a jenny, construída em 
1764 pelo tecelão James Hargreaves, de Stanhill, junto de Bla-
ckburn, no Lancashire do Norte. Essa máquina foi oantepassado 
rudimentar da mule, inventada mais tarde; funcionava manual-
mente, mas, ao invés de um só fuso, como na roda comum de fiar 
à mão, tinha dezesseis ou dezoito, acionados por um só operário. 
Dessa forma, tornou-se possível produzir muito mais fio. (…)

O movimento da indústria, porém, não se deteve. Alguns 
capitalistas começaram a instalar jennys em grandes prédios e a 
acioná-las por força hidráulica, o que lhe permitiu reduzir o nú-
mero de operários e vender o fio a preço menor que os fiandei-
ros isolados, que movimentavam manualmente suas máquinas. 
A jenny foi sucessivamente aperfeiçoada, de tal modo que as 
máquinas logo se tornaram antiquadas, devendo ser transforma-
das ou mesmo abandonadas – e se o capitalista podia subsistir 
com máquinas obsoletas, graças ao emprego da força hidráulica, 
em longo prazo isso era impossível para o fiandeiro isolado. O 
sistema fabril, que já estava assim surgindo, recebeu um novo 
impulso com a spinning throstle, inventada em 1767 por Richard 
Arkwright, um barbeiro de Preston, no Lancashire do Norte. (…) 
Associando as características da jenny e da Kettenstuhl, Samuel 
Crompton, de Firwood (Lancashire), criou em 1785 a mule e 
como, no mesmo período, Arkwright inventou as máquinas de 
cardar e fiar, o sistema fabril tornou-se o único vigente na fiação 
do algodão. Gradativamente iniciou-se, com modificações insig-
nificantes, a adaptação dessas máquinas à fiação de lã e, mais 
tarde, à de linho (na primeira década do nosso século), de modo 
que também aí se reduziu o trabalho manual, Mas isso não foi 
tudo: nos últimos anos do século passado, o doutor Cartwright, 
um pároco rural, inventou o tear mecânico e já em 1804 o aper-
feiçoara a ponto de concorrer com sucesso com os tecelões ma-
nuais. A importância de todas essas máquinas foi duplicada com 
a máquina a vapor de James Watt, inventada em 1764 e utiliza-
da a partir de 1785, para acionar as máquinas de fiar.221 

O emprego dessa nova tecnologia, que significou um gran-
de avanço nas forças produtivas industriais, representou 

221Idem, pp. 48-50.
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a vitória do trabalho mecânico sobre o trabalho manual e toda 
a sua história recente nos revela como os trabalhadores manuais 
foram sucessivamente deslocados de suas posições pelas má-
quinas. As consequências disso foram, por um lado, uma rápida 
redução dos preços de todas as mercadorias manufaturadas, o 
florescimento do comércio e da indústria, a conquista de quase 
todos os mercados estrangeiros não protegidos, o crescimento 
veloz dos capitais e da riqueza nacional; por outro lado, o cres-
cimento ainda mais rápido do proletariado, a destruição de toda 
a propriedade e de toda a segurança de trabalho para a classe 
operária, a degradação moral, as agitações políticas.222 

Essas transformações promoveram também o crescimento 
da população, o processo de urbanização, o caráter complexo 
da indústria, a articulação progressiva das economias nacionais, 
a busca por matéria-prima e energia, o desenvolvimento dos 
meios de comunicação e de transporte (estradas, pontes, canais, 
ferrovias e navegação). O capitalismo se desenvolvia de forma 
contraditória. Ao mesmo tempo em que era capaz de avançar 
as forças produtivas (a técnica, a organização do trabalho e os 
meios de produção), bem como estimular a ciência, por outro 
lado, tinha como sua condição essencial a exploração da classe 
operária, a apropriação das riquezas produzidas pelo proletaria-
do, e concentrando a riqueza nas mãos de um grupo pequeno 
de pessoas e empresas (os capitalistas), disseminando, do outro 
lado, a miséria entre a população proletária.

O modo de produção capitalista é a base material (econô-
mico-social) do desenvolvimento de uma sociedade burguesa, 
altamente complexa, em que reina a concorrência, a indiferen-
ça, o individualismo e o egoísmo. Como diz Engels, a “desagre-
gação da humanidade em mônadas, cada qual com um princí-
pio de vida particular e com um objetivo igualmente particular, 
essa atomização do mundo, é aqui levada às suas extremas con-
sequências”.223

Em uma sociedade baseada na propriedade privada dos 
meios de produção, na divisão do trabalho social e estruturada 

222Idem, ibidem.
223Idem, p. 68.
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na exploração da força de trabalho assalariado não há espaço 
para a estabilidade e para a verdadeira liberdade. Aparentemen-
te, os indivíduos são formalmente iguais perante a lei e os traba-
lhadores são considerados livres para trabalhar. O capitalismo, 
por suas relações entre capital e trabalho assalariado, dá aos 
trabalhadores

a aparência de agir segundo sua própria vontade, de estabe-
lecer livremente com ela um contrato, sem constrangimentos, 
como se o proletariado fosse o autor de seu próprio destino. 
Bela liberdade, que deixa ao proletariado, como alternativa a 
aceitação das condições impostas pela burguesia, a chance de 
morrer de fome, de frio, de deitar-se nu e dormir como animal 
selvagem!224

Entretanto, pergunta Engels, 

Quem garante ao operário que, para arranjar emprego, lhe bas-
ta boa vontade para trabalhar, que a honestidade, a diligência, 
a parcimônia e todas as outras em numerosas virtudes que a 
ajuizada burguesia lhe recomenda são para ele realmente o ca-
minho da felicidade? Ninguém. O operário sabe que, se hoje 
possui alguma coisa, não depende dele conservá-la amanhã; 
sabe que o menor suspiro, o mais simples capricho do patrão, 
qualquer conjuntura comercial desfavorável podem lançá-lo no 
turbilhão do qual momentaneamente escapou e no qual é difí-
cil, quase impossível, manter-se à tona. Sabe que se hoje tem 
meios para sobreviver, pode não os ter amanhã.225 

Além da exploração e das péssimas condições de trabalho 
e de vida da classe operária, o capitalismo produz um conjunto 
de problemas sociais, tais como a falta de moradias e a margi-
nalização das pessoas nas grandes cidades. Sem emprego, sem 
casa, sem condições de sobrevivência, essas pessoas são as que 
“dormem em qualquer lugar, nas esquinas, sob uma arcada, em 
um canto qualquer onde a polícia ou os proprietários os deixem 
descansar tranquilos; alguns se acomodam em asilos construí-
dos aqui e acolá pela beneficência privada, outros nos bancos 
dos jardins”.226 Os bairros “operários estão rigorosamente sepa-

224Idem, p. 118.
225Idem, p. 70.
226Idem, p. 75.
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rados das partes da cidade reservadas à classe média ou, quando 
essa separação não foi possível, dissimulados sob o manto da 
caridade”.227 

Reina a concorrência entre os capitalistas, mas também no 
seio do próprio proletariado. Como afirma Engels, a 

concorrência é a expressão mais completa da guerra de todos 
contra todos que impera na moderna sociedade burguesa. (…) 
Os operários concorrem entre si tal como os burgueses. (…) Essa 
concorrência entre os trabalhadores, no entanto, é o que existe 
de pior nas atuais condições de vida do proletariado, constitui a 
arma mais eficiente da burguesia em sua luta contra ele.228 

O capitalismo é uma forma de organização da produção 
e da vida social marcada por crises periódicas, que de tempos 
em tempos explodem, com impactos na realidade econômica 
e na vida dos trabalhadores. Nessa sociedade reina uma verda-
deira anarquia da produção. Não há, para além das empresas e 
capitalistas individuais, qualquer planejamento econômico de 
conjunto. A economia como um todo está submetida às leis do 
mercado e da concorrência, que levam à ruína de uns e à con-
centração da riqueza nas mãos de poucos capitalistas, forman-
do, assim, os monopólios e oligopólios. Como observa Engels, 
dada a 

anarquia reinante na moderna produção e distribuição dos 
meios de subsistência, empreendidas não para a satisfação ime-
diata das necessidades, mas para a obtenção do lucro, e dado o 
sistema em que cada um trabalha e enriquece sem se preocupar 
com os outros, é inevitável que a cada instante surjam pertur-
bações.229 

Essa característica do modo de produção capitalista leva 
a que o industrial não tenha controle sobre os seus concorren-
tes, quanto à “magnitude dos estoques lá acumulados nem a 
quantidade exportada por seus concorrentes”. Tomando como 
exemplo a economia da Inglaterra, a mais avançada da época, 

227Idem, p. 89.
228Idem, pp. 117-118.
229Idem, p. 123.
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Engels aponta que apenas 

as contínuas oscilações dos preços podem sugerir-lhe uma ideia 
aproximada das necessidades e dos estoques e assim ele é cons-
trangido a expedir suas mercadorias às cegas; tudo se faz ao 
acaso, de modo irracional, mais ou menos fortuitamente. Basta 
uma pequena notícia favorável para que cada qual despache 
tudo que pode – e em pouco tempo aquele mercado está sa-
turado de mercadorias, as vendas entravam, os capitais não re-
tornam, os preços caem e a indústria inglesa não pode oferecer 
trabalho a seus operários. No início do desenvolvimento indus-
trial, esses estrangulamentos se limitavam a alguns ramos in-
dustriais e a alguns mercados; mas o resultado centralizador da 
ação da concorrência – lançando os operários desempregados 
de um ramo industrial para outros em que é mais fácil encontrar 
trabalho, transferindo para outros as mercadorias que já não é 
possível escoar para determinado mercado – progressivamente 
fez convergir essas pequenas e limitadas crises em uma única 
série de crises que se repetem periodicamente.230 

São crises periódicas de superprodução de mercadorias 
que, não encontrando mercado consumidor e não podendo ser 
escoadas, ficam entulhadas nas fábricas e empresas, levando a 
um processo de paralisação da produção e do comércio. O re-
sultado desse processo de crise é a estagnação econômica, a 
falência dos pequenos e médios capitalistas, enquanto os gran-
des suspendem ou reduzem momentaneamente a produção. Do 
ponto de vista dos trabalhadores, adverte Engels, 

os salários caem, por causa da concorrência entre os desempre-
gados, da redução do tempo de trabalho e da falta de vendas 
lucrativas; a miséria se generaliza entre os operários; as even-
tuais pequenas economias dos indivíduos são rapidamente de-
voradas; as instituições beneficentes se veem assoberbadas; (…) 
cresce o número de famintos; e de repente toda a massa da 
população “supérflua” revela sua impressionante magnitude.231 

Na época em que Engels escreveu A situação da classe 
trabalhadora na Inglaterra, o capitalismo encontrava-se em sua 
fase liberal-concorrencial e, ainda, viveria um longo período de 
desenvolvimento das forças produtivas em escala mundial, pos-

230Idem, p. 123-124.
231Idem, ibidem.
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sibilitando aos trabalhadores a obtenção de reformas sociais im-
portantes. O ciclo da crise de superprodução era marcado pela 
prosperidade, crise, prosperidade, crise, de modo que, depois 
desse processo de paralisia completa da economia, pouco a pou-
co, a “situação melhora; as mercadorias em estoque são escoadas 
e o desânimo geral reinante entre os industriais e comerciantes 
impede que os mercados sejam rapidamente reabastecidos, mas 
enfim os preços se veem em alta e as notícias favoráveis que che-
gam de todas as partes estimulam a retomada das atividades”.232 

De qualquer forma, o desenvolvimento do capitalismo 
leva a um processo de concentração da riqueza e da exploração 
da força de trabalho. Como os trabalhadores historicamente re-
sistiram à exploração do capital? Engels destaca a necessidade 
do trabalhador 

sair dessa situação que os embrutece, criar para si uma existência 
melhor e mais humana e, para isso, devem lutar contra os inte-
resses da burguesia enquanto tal, que consistem precisamente na 
exploração dos operários. Mas a burguesia defende seus interes-
ses com todas as forças que pode mobilizar, por meio da pro-
priedade e por meio do poder estatal que está à sua disposição. 
A partir do momento em que o operário procura escapar ao atual 
estado de coisas, o burguês torna-se seu inimigo declarado.233 

Excetuadas as formas mais brutais e estéreis dessa revol-
ta dos operários contra os patrões, a reação da classe operária 
diante desse processo de expansão do capitalismo, da explora-
ção cada vez maior da força de trabalho, da substituição do tra-
balho manual por máquinas, dos baixos salários, das péssimas 
condições de vida nos bairros operários, da falta de saneamento 
básico e de moradias, da exploração desenfreada do trabalho 
de mulheres e crianças nas fábricas, entre outros graves males 
sociais, foi inicialmente quebrando as máquinas, instalações e 
equipamento, movimento que ficou conhecido como ludismo. 
Para Engels, 

A revolta dos operários contra a burguesia seguiu de perto 
o desenvolvimento da indústria e atravessou diversas fases. (…) 

232Idem, ibidem.
233 Idem, p. 247.
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A classe dos operários deu início à sua oposição à burguesia 
quando se rebelou violentamente contra a introdução das má-
quinas, nos primeiros passos do movimento industrial. Assim, 
os primeiros inventores – Arkwright e outros – foram persegui-
dos e suas máquinas destruídas; mais tarde, eclodiu uma série 
de revoltas contra as máquinas, em uma sequência similar às 
agitações dos estampadores da Boêmia em junho de 1844: fá-
bricas foram demolidas e máquinas foram feitas em pedaços.

Mas essa forma de oposição era também isolada, limitada 
a determinadas localidades e dirigia-se contra um único aspecto 
da situação atual. Logo que os operários atingiam seu objetivo 
imediato, o poder da sociedade abatia-se violentamente sobre 
os responsáveis, agora inermes, e castigava-os à vontade, en-
quanto as máquinas continuavam a ser introduzidas. Tornava-se 
necessário encontrar uma forma nova de oposição.234 

Surge um problema: “o que farão esses milhões de des-
possuídos (…) que a cada dia, se tornaram mais conscientes de 
sua força e exigem cada vez mais energicamente a participação 
nas vantagens que proporcionam às instituições sociais”?235 Os 
debates sobre as “condições de vida dos operários (lei sobre os 
pobres, lei sobre as fábricas, lei sobre as relações entre senhores 
e empregados)” passam a ser objeto de discussão nos parlamen-
tos. Engels realça: “Mas já é tempo de a classe média inglesa 
fazer concessões aos operários – que já não pedem, exigem e 
ameaçam –, porque em breve pode ser tarde demais”.236 

Os operários passam a organizar sociedades secretas (asso-
ciações) por causa das perseguições do Estado e dos governos, 
que não admitiam o direito de livre organização e de greve. 
Quando conseguiram impor o direito de associação, organiza-
ram sindicatos (trade unions), que se expandiram rapidamente 
por toda a Inglaterra. O objetivo dos sindicatos era “proteger o 

234 Idem, pp. 248-249.
235 Idem, p. 60.
236Idem, p. 61. Engels esclarece o conceito de classe média: “utilizei sempre a expres-
são classe média no sentido do inglês middle-class (ou, como se diz frequentemente, 
middle-classes), que designa, como a palavra francesa bourgeoisie, a classe proprietá-
ria, especificamente, a classe proprietária que é distinta da chamada aristocracia, ou 
seja, aquela classe que, na França e na Inglaterra, diretamente, e na Alemanha, indireta-
mente, envolta sob o manto da ‘opinião pública’, detém o poder estatal” (Idem, p. 43).
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operário contra a tirania e o descaso da burguesia”. Mais preci-
samente, entre as suas finalidades estavam:

fixar o salário, negociar en masse, como força, com os patrões, 
regular os salários em relação aos lucros patronais, aumentá-los 
no momento propício e mantê-los em todas as partes no mesmo 
nível para cada ramo de trabalho; por isso, trataram de negociar 
com os capitalistas uma escala salarial a ser cumprida por todos 
e recusar empregos oferecidos por aqueles que não a respeitas-
sem. Ademais, outras finalidades eram: manter o nível de pro-
cura do trabalho, limitando o emprego de aprendizes e, assim, 
impedir também a redução dos salários; combater, no limite do 
possível, os estratagemas patronais utilizados para reduzir salá-
rios mediante a utilização de novas máquinas e instrumentos 
de trabalho etc.; e, enfim, ajudar financeiramente os operários 
desempregados.237 

Os trabalhadores trataram de organizar outros tipos de as-
sociações, como, por exemplo, em se tratando de operários de 
um mesmo ramo industrial, a constituição de associações fede-
radas, organizando assembleias de delegados. Também houve 
iniciativas no sentido de formar “uma única associação geral de 
operários” em todo um país, como na Inglaterra. Da mesma for-
ma, os trabalhadores construíram os seus métodos de luta contra 
o capital, os governos e o Estado burguês. A greve é um desses 
instrumentos de luta, durante a qual o “capital fica inativo e suas 
máquinas se deterioram”, podendo impor prejuízos materiais aos 
capitalistas. É verdade que, às vezes, os trabalhadores são obriga-
dos a enfrentar os chamados fura-greves e impor o direito coletivo 
de paralisação. As associações, sindicatos e o método da greve 
coletiva “representam a primeira tentativa operária para suprimir 
a concorrência o que pressupõe a consciência de que o poder da 
burguesia se apoia unicamente na concorrência entre os operá-
rios, isto é, na divisão do proletariado, na recíproca contraposição 
dos interesses dos operários tomados como indivíduos”.238 

Os sindicatos são, portanto, uma “escola de guerra”. Mas 
essa escola tem as suas limitações, se não se coloca em questão 

237Idem, p. 250.
238Idem, p. 252.
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as relações sociais, econômicas e políticas, se não se luta contra 
as relações de assalariamento. O movimento sindical é um espa-
ço fundamental de organização dos trabalhadores, mas limitado 
diante da tarefa de transformar o capitalismo de cima a baixo, 
particularmente se os sindicatos estão sob o controle da buro-
cracia sindical, apoiada em uma aristocracia operária. Por isso, 
os trabalhadores, desde o século XIX, procuraram desenvolver 
os seus movimentos políticos, as suas organizações de classe e 
sua articulação internacional. 

O primeiro movimento político da classe operária nasceu 
na Inglaterra: o cartismo. Falamos de passagem desse movimen-
to no início desse capítulo. Mas é preciso completar a nossa 
análise com os dados obtidos por Engels em sua obra A situa-
ção da classe trabalhadora na Inglaterra. Chamava-se cartismo, 
como dissemos, pelo fato de se fundamentar em uma Carta do 
Povo (People’s Charter), em torno da qual convergiam vários 
agrupamentos operários e pequeno-burgueses radicais, publica-
da no final dos anos 1830, constituindo o movimento cartista. 
Em 1842, ocorreu em Manchester uma greve geral em defesa 
das reivindicações da Carta do Povo. Como diz Engels, “O car-
tismo é a forma condensada da oposição à burguesia”:

Em 1838, uma comissão da Associação Geral dos Operá-
rios de Londres (London Working Men’s Association), liderada 
por William Lovett, elaborou a Carta do Povo, cujos ‘seis pon-
tos’ são: 1) sufrágio universal para todos os homens maiores, 
mentalmente sadios e não condenados por crime; 2) renovação 
anual do Parlamento; 3) remuneração para os parlamentares, 
para que indivíduos sem recursos possam exercer mandatos; 4) 
eleições por voto secreto, para evitar a corrupção e a intimida-
ção pela burguesia; 5) colégios eleitorais iguais, para garantir 
representações equitativas e 6) supressão da exigência (já agora 
apenas formal) da posse de propriedades fundiárias no valor de 
trezentas libras como condição para a elegibilidade – isto é, 
qualquer eleitor pode tornar-se elegível.239 

Apesar de ser, desde o início, um movimento essencial-
mente operário, o cartismo congrega um setor da pequena bur-

239Idem, p. 262.
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guesia radicalizada e não conseguia, inicialmente, distinguir-se 
claramente dela: 

pareciam constituir um partido único. Na época, a pequena 
burguesia, desiludida com o encaminhamento do Reform Bill 
e com o mau andamento dos negócios nos anos 1837-1839, 
apresentava-se como belicosa e sanguinária e por isso aceitou 
de bom grado a violenta agitação dos cartistas. Na Alemanha, 
não se faz ideia da violência dessa agitação: exortou-se aberta-
mente o povo a armar-se e mesmo a sublevar-se – chegou-se a 
fabricar lanças, como outrora, na Revolução Francesa.240 

As lutas contra a nova lei sobre os pobres e pela redução 
da jornada de trabalho foram fatores de manutenção da unidade 
do movimento cartista, em prol de melhorias nas condições so-
ciais dos trabalhadores. Durante a crise de 1842, os dois setores 
radicais, da burguesia e do proletariado, chegaram a circular pe-
tições conjuntas, que reivindicavam ao mesmo tempo “a derro-
gação das leis sobre os cereais e a entrada em vigência dos seis 
pontos da Carta”. Em 1842, foi desencadeada uma greve operá-
ria, que pôs na ordem do dia “um salário justo por uma jornada 
de trabalho justa”, com características de um verdadeiro levante 
operário. A burguesia percebeu “que os operários não preten-
diam operar como um instrumento seu e que a incoerência de 
que dava provas ao abandonar sua postura ‘legal’ constituía, 
para si, um perigo; por isso, retornou ao seu velho legalismo e 
pôs-se ao lado do governo, conta os operários”.241 

Daí em diante, os choques entre as alas radicais da peque-
na burguesia e da classe operária se intensificaram. A burguesia 
“mandou disparar sobre o povo (…) atribuiu a sublevação aos 
‘cabeças cartistas’ (…). Os cartistas que pouco contribuíram para 
a sublevação, que diante dela procuraram tão-somente o que a 
burguesia também procurava, isto é, aproveitar a ocasião, foram 
levados à barra dos tribunais e condenados”. Na visão de En-
gels, como produto da sublevação derrotada, deu-se 

240Idem, p. 263.
241Idem, pp. 265-266.
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A separação definitiva entre o proletariado e a burguesia. 
Até então, os cartistas não haviam ocultado seu objetivo de con-
quistar a Carta por todos os meios, inclusive uma revolução; a 
burguesia, que agora compreendeu os riscos que para si repre-
sentava qualquer transformação violenta, tratou de tapar os ou-
vidos para qualquer referência à ‘violência física’ e de concen-
trar seus esforços exclusivamente na ‘violência moral’, como se 
esta não implicasse direta ou indiretamente a ameaça de vio-
lência física. Esse foi o primeiro ponto de pauta de discrepân-
cia, mesmo que essencialmente superado com as posteriores 
declarações dos cartistas (tão dignos de fé quanto a burguesia 
liberal) de não querer apelar para a violência física. O segundo 
ponto, e o mais importante, fez o cartismo manifestar-se em 
toda a sua pureza – dizia respeito à lei sobre os cereais: sua abo-
lição interessava não ao proletariado, mas à burguesia radical e, 
diante desse ponto, o cartismo dividiu-se em duas frações que, 
embora afirmando apoiar-se nos mesmos princípios políticos, 
eram radicalmente diferentes e inconciliáveis. Na Conferência 
Nacional de janeiro de 1843, em Birmingham, Sturge, repre-
sentante da burguesia radical, propôs omitir a referência à Carta 
nos estatutos da Associação Cartista, sob o pretexto de que a 
palavra, por causa da insurreição, evocava violências revolucio-
nárias – evocação que de resto existia havia muito, mas contra 
a qual, até aqui, o senhor Sturge nada objetara. Os operários re-
cusaram a proposta, diante do que o bravo quaker abandonou a 
assembleia com uma minoria e, apenas com burgueses radicais, 
constituiu uma Complete Suffrage Association [Associação pelo 
sufrágio universal].(…) Desde então, o cartismo tornou-se um 
movimento puramente operário.242 

Engels relata que o movimento socialista estava progredin-
do não só na França, onde tinha certa tradição, como também 
na Inglaterra. Mas na realidade inglesa, o movimento socialista 
era ainda limitado. O socialismo inglês provinha de 

Owen, um industrial, e por isso, se substantivamente vai 
além da oposição entre burguesia e proletariado, na forma mos-
tra-se muito indulgente para com a burguesia e muito injusto 
para com o proletariado. (…)

Os socialistas são muito gentis e pacíficos; na medida em 
que só admitem como caminho para as mudanças a persua-
são da opinião pública, acabam por reconhecer as condições 
existentes, mesmo deploráveis, como justificadas. (…) eles não 

242Idem, pp. 267-268.
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se cansam de lamentar a degradação moral da classe proprie-
tária, provocada pelo interesse privado e pela hipocrisia. (…) 
Sabem por que o operário se indigna contra o burguês, mas 
consideram estéril essa cólera (que, de fato, é o único meio de 
fazer avançar os operários) e predicam uma filantropia e uma 
fraternidade universal inteiramente inócuas na situação contem-
porânea da Inglaterra. Só admitem o desenvolvimento psico-
lógico, o desenvolvimento do homem abstrato, desligado de 
qualquer vínculo com o passado – embora o mundo inteiro (e, 
obviamente, cada homem singular) só exista com fundamento 
no passado. São muito dotados, muito metafísicos e pouco con-
clusivos. Recrutam-se parcialmente na classe operária, influem 
sobre frações muito reduzidas dela, porém as mais instruídas e 
mais firmes.243 

Engels desejava, para fazer avançar o movimento socia-
lista, que houvesse progressivamente uma “fusão do socialis-
mo com o cartismo”, e prognostica que, quando isso ocorresse, 
a “classe operária será realmente senhora da Inglaterra”.244 Os 
operários, empurrados pelas contradições capitalistas, encami-
nhavam-se ao movimento socialista e nele se engajavam: “quan-
to mais agudo se torna o contraste entre operários e capitalistas, 
tanto mais desenvolvida, tanto mais aguçada se torna a consci-
ência proletária no operário”.245 

Engels prevê em A situação da classe trabalhadora na In-
glaterra a eclosão de uma nova crise econômica: 

Muito provavelmente, a próxima crise, que deverá ocorrer em 
1846 ou 1847, levará à supressão da lei sobre os cereais e trará 
a Carta – e quantos movimentos revolucionários a Carta não 
impulsionará? (…) Se daqui até lá, a burguesia não ouvir a voz 
da razão – e tudo faz crer que não a ouvirá –, deverá eclodir 
uma revolução sem comparação possível com as anteriores. (…) 
A revolução deve ocorrer porque já é tarde para chegar-se a 
uma solução pacífica do conflito; mas certamente pode adquirir 
uma forma menos violenta da que anteveremos aqui. Isso, po-
rém, depende mais do desenvolvimento do proletariado que da 
evolução da burguesia.246 

243Idem, p. 270.
244Idem, p. 271.
245Idem, p. 273.
246Idem, pp. 326-327.
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Mehring diz que A situação da classe trabalhadora na In-
glaterra foi 

um trabalho que marcou época, o primeiro grande documen-
to do socialismo científico. Quando escreveu, Engels tinha 24 
anos, e já sacudia firmemente o pó das perucas acadêmicas. 
Mas este homem não era um destes talentos precoces que flo-
rescem rapidamente no ar quente de uma estufa para murchar 
com a mesma pressa. Seu “ardor juvenil” brotava do autêntico 
fogo solar de uma grande ideia que aqueceu toda sua vida, da 
mesma maneira que preencheu sua juventude.247 

Destacou, em meio a gama de conhecimentos e dados ob-
tidos por Engels, o essencial da obra:

O grande valor do livro não está nas descrições que faz 
da miséria do proletariado que cresceu na Inglaterra como re-
sultado do modo capitalista de produção, pois a este respeito 
Engels teve em numerosos predecessores, como Buret, Gaskell 
e outros, os quais citou livremente. E nem mesmo é a enorme 
indignação contra um sistema social que submeteu as massas 
trabalhadoras a tais sofrimentos terríveis, nem as descrições co-
moventes e gráficas de tais sofrimentos e da simpatia profunda 
e de coração com as vítimas que dão a este livro seu caráter 
especial. O mais admirável e ao mesmo tempo o traço histórico 
digno deste livro é a forma profunda como este autor de 24 anos 
entende o espírito do modo capitalista de produção e conse-
gue explicar não só o crescimento, mas também o declínio da 
burguesia, não apenas a miséria do proletariado, mas também 
sua salvação. O objetivo do livro foi mostrar como a grande 
indústria criou a moderna classe trabalhadora como uma raça 
desumanizada, fisicamente destroçada, degradada intelectual e 
moralmente ao ponto da bestialidade e como, graças ao pro-
cesso histórico dialético, cujas leis ele revela em detalhe, esta 
classe se desenvolve e deve se desenvolver inevitavelmente ao 
ponto de superar seu criador. O domínio do proletariado na 
Inglaterra, declarou, será resultado da fusão do movimento da 
classe trabalhadora com o socialismo.248

A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, para além 
do profundo otimismo do jovem Engels sobre as possibilidades 
de uma revolução protagonizada pelo proletariado na Inglaterra 

247MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013, 
p. 118.
248Idem, p. 116.
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de então, fornece uma base de conhecimentos e dados científi-
cos para o aprofundamento das concepções de história e de so-
ciedade dos dois revolucionários alemães, e, certamente, contri-
buiu para aclarar cada vez mais as diferenças com os círculos de 
intelectuais jovens hegelianos e com Feuerbach, contra os quais 
Marx e Engels preparavam uma ruptura definitiva, no sentido da 
superação dialética, desenvolvendo uma síntese formidável da 
concepção materialista da história, base dos seus estudos poste-
riores da realidade do capitalismo. 
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5. Acerto de contas com o passado e 
exposição do materialismo histórico

Os homens são os produtores das suas representações, 
ideias etc., mas os homens reais, os homens que realizam [die 
wirklichen, wirkenden Menschen], tal como se encontram con-
dicionados por um determinado desenvolvimento das suas for-
ças produtivas e pelas relações [Verkehrs] que a estas correspon-
de até as suas formações mais avançadas. A consciência [das 
Brwusstsein], nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente 
[das bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de 
vida real (MARX, A Ideologia Alemã).

5.1. O acerto de contas: jovens hegelianos249 

Lenin observa, em As três fontes e as três partes constitu-
tivas do marxismo, que desde “1844-1845, época em que se 

249 Sobre o acerto de contas com o passado e a exposição do materialismo histórico, 
consultar: HOFMANN, Werner. A História do pensamento do movimento social nos 
séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984; BEER, Max. História do So-
cialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popular, 2006; HOBSBAWM, Eric 
(org.). História do Marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995; A Era das Revoluções: 
1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002; ROSENBERG, Arthur. Democracia e 
Socialismo: história política dos últimos 150 anos. São Paulo: Global, 1986; LÊNIN, 
V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: Global, 
1979; TROTSKY, Leon. O pensamento vivo de Karl Marx. São Paulo: Ensaio, 1990; 
PLEKHANOV, Georges. A concepção materialista da história. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1980; LEFEBVRE, H. Para compreender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: 
Edições 70, 1981; CORNU, Auguste. Carlos Marx; Federico Engels: del idealismo al 
materialismo historico. Buenos Aires: Editoriales Platina, 1965; LABICA, Georges. 
As “Teses sobre Feuerbach” de Karl Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1990; MEHRING, 
Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; RIAZANOV, 
David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São Paulo: Global, 1984; 
MANDEL, Ernest. A formação do pensamento econômico de Karl Marx (de 1843 até 
a redação de O Capital). Rio de Janeiro: Zahar, 1968; FREDERICO, Celso. O Jovem 
Marx: as origens da ontologia do ser social. São Paulo: Cortez, 1995; LÖWY, Michael. 
A Teoria da Revolução no Jovem Marx. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002; RENAULT, Em-
manuel, DUMÉNIL, Gérard e LÖWY, Michael. Ler Marx. São Paulo: UNESP, 2011; 
LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983; NAVES, Márcio B. Marx: 
ciência e revolução. São Paulo: Moderna; Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2000; 
BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; 
LUKÁCS, Georg. O Jovem Marx e Outros Textos Filosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2007; GEMKOW, Heinrich. Carlos Marx, Biografia Completa. Buenos Aires: Edito-
rial Cartago, 1975; MCLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. Petrópolis-RJ, 
1990; As ideias de Engels. São Paulo: Editora Cultrix, 1977.
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formaram as suas ideias, Marx era materialista”.250  Afirma que 
em setembro 

de 1845, Friedrich Engels vai a Paris por alguns dias, e torna-se 
desde então amigo mais íntimo de Marx. Ambos tomaram parte 
na vida intensa que na época tinham os grupos revolucioná-
rios de Paris (era particularmente importante então a doutrina 
de Proudhon, com quem Marx categoricamente ajustou contas 
na Miséria da Filosofia, editada em 1847) e, combatendo aspe-
ramente as diversas doutrinas do socialismo pequeno-burguês, 
elaboraram a teoria e a tática do socialismo proletário revolu-
cionário, ou comunismo (marxismo).251

Em uma passagem do texto Friedrich Engels, escrito em 
1895, Lenin diz: 

Engels só se tornou socialista na Inglaterra. Em Manchester ele 
se pôs em contato com os militantes do movimento operário in-
glês e escreveu para as publicações socialistas inglesas. Voltan-
do à Alemanha em 1844, conheceu em Paris, Marx, com  quem 
se correspondia já algum tempo, e que se tinha igualmente tor-
nado socialista, durante a sua estada em Paris, sob a influência 
dos socialistas franceses e da vida francesa. Foi lá que os dois 
amigos escreveram em comum A Sagrada Família ou a Crítica 
da Crítica Crítica. Este livro saído um ano antes de A Situação 
da Classe Trabalhadora em Inglaterra, e do qual a maior parte 
foi escrita por Marx lançou as bases deste socialismo materialis-
ta revolucionário (...).252 

De fato, finalizadas as suas atividades em Manchester, na 
Inglaterra, para onde tinha sido enviado para cumprir funções 
nas empresas do seu pai, Engels regressou a Barmem, mas antes, 
permaneceu em Paris por um período de dez dias. Encontrou-
-se com Marx, que estava na capital francesa há meses. Trata-
-se verdadeiramente do primeiro encontro entre os dois jovens 
revolucionários, haja vista que, como dissemos anteriormente, 
o primeiro encontro entre os dois, por ocasição da presença de 
Marx na Gazeta Renana, não foi muito confortável. 

250LENIN, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: 
Global, 1979, p. 16.
251Idem, pp. 11-12. 
252Idem, p. 61. 
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Apesar do caráter do primeiro encontro, Engels vinha, des-
de então, correspondendo-se com Marx. Foi em Paris, depois de 
longas discussões sobre as suas ideias, concepções e posições 
políticas, que Marx e Engels chegaram a uma unidade de visão 
de história, de sociedade, dos indivíduos e da luta de classes, 
que se tornou a base comum da colaboração teórica sistemáti-
ca e da intervenção políticas dos dois revolucionários alemães 
pelas décadas seguintes no seio do movimento operário e socia-
lista internacional.

Bottigelli joga luzes sobre esse encontro fundamental para 
os fundadores do marxismo:

Podem imaginar-se as discussões ocorridas entre os dois ho-
mens, ambos comunistas, ambos adeptos das teorias de Feu-
erbach, ambos familiarizados com a economia política. Não 
tardaram a verificar o seu ‘acordo total em todos os domínios 
teóricos’. Marx que participava em reuniões de operários comu-
nistas, levou lá o seu amigo e decerto não teve dificuldades em 
decidi-lo a colaborar no Vorwärts, jornal alemão publicado em 
Paris, onde Marx tinha uma influência cada vez maior.253 

Resolveram publicar uma obra conjunta, A sagrada família 
ou A crítica da Crítica crítica contra Bruno Bauer e consortes, 
que terminaram em novembro de 1844, mas só foi publicada 
em fevereiro de 1845. Posteriormente, escreveriam uma série 
de textos que, em seu conjunto, expõe os diversos aspectos da 
concepção materialista da história, tais como: Teses sobre Feu-
erbach (1845), A Ideologia Alemã (1845-1846), Carta a Pavel V. 
Annenkov (1846) e A Miséria da Filosofia (1847).

Em A sagrada família, os dois revolucionários realizam 
uma crítica mordaz dos jovens hegelianos, em especial aos ir-
mãos Bruno e Edgar Bauer, defendendo o materialismo filosó-
fico contra o idealismo. Os jovens hegelianos, sob a direção 
de Bauer, tornavam-se “críticos críticos”, posicionando-se sobre 
todas as coisas em nome da “consciência de si”. Com um com-
portamento pretensioso e retórico, “rejeitavam tudo o que não 

253BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 
1974, p. 145.
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saísse dos seus cérebros geniais (…). O único remédio que pro-
punham para as anomalias do Estado e da sociedade era uma 
reforma da consciência e, se bem que pretendessem fazer-se 
passar por revolucionários, atacavam o comunismo”. 

A obra A sagrada família levanta-se contra a Gazeta Lite-
rária Geral (Allgemeine Literatur-Zeitung), períodico publicado 
desde dezembro de 1843 em Berlim-Charlottenburg por Bruno 
Bauer e seus irmãos Edgar e Egbert, de caráter idealista. Portan-
to, A sagrada família representa não só a defesa da filosofia ma-
terialista contra o idealismo dos jovens hegelianos, mas também 
é a defesa pulsante das concepções comunistas assimiladas por 
Marx e Engels.

Nesse ponto, é preciso sintetizar de passagem o desenvol-
vimento do pensamento filosófico desde a Antiguidade clássica, 
para podermos situar a vertente dos jovens hegelianos no âm-
bito do idealismo filosófico, e de Marx e Engels, como parte do 
materialismo filosófico. Como Engels sintetizou em Do socialis-
mo utópico ao socialismo científico, a questão fundamental de 
toda a filosofia, em particular da filosofia moderna é a relação 
entre o pensamento (as ideias, a consciência, o espírito) e o ser 
(a realidade material: a sociedade e a natureza):

Os que afirmavam o caráter primordial do espírito em relação à 
natureza e admitiam, portanto, em última instância, uma criação 
do mundo, de uma ou de outra forma (e para muitos filósofos, 
como para Hegel, por exemplo, a gênese é bastante mais com-
plicada e inverossímil que na religião cristã), firmavam o campo 
do idealismo. Os outros que viam a natureza como o elemento 
primordial, pertencem às diferentes escolas do materialismo.255 

Desde a Antiguidade greco-romana, os pensadores se divi-
diram em duas concepções fundamentais: materialismo e idea-
lismo filosóficos. As teses fundamentais do idealismo filosófico 
são na visão de Novack:

253 BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 
1974, p. 145.
254Idem, p. 146.
255ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: 
Centauro, 2005, pp. 88-90.
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1 – O elemento fundamental da realidade não é constitu-
ído pela matéria senão a mente ou o espírito. Em última instân-
cia tudo provêm deste e depende de sua atividade.

2 – O pensamento gera os objetos materiais; atrás, ou an-
tes, do mundo material está o Espírito ou a mente que o cria. A 
natureza pode ser a mãe, mas há um Deus Pai que a transcende.

3 – Portanto, mente ou espírito são anteriores à matéria 
e independente desta. O Espírito é a realidade permanente; a 
matéria apenas um aspecto ou uma ilusão passageira.

4 – A mente ou o Espírito é idêntico ao divino, ou emana 
deste. Ou então, pelo menos deixa-se aberta a possibilidade da 
existência do sobrenatural, admitindo seu poder e sua interfe-
rência.256 

A filosofia idealista defende que as ideias (o conhecimen-
to, a consciência, o espírito) são o elemento primordial e deter-
minam a realidade material. Em certo sentido, querem dizer que 
a matéria (a natureza, a materialidade social) não é mais que o 
desdobramento de uma ideia anterior e superior. Nesse sentido, 
as filosofias idealistas estão, direta ou indiretamente, associadas 
às concepções teológicas de mundo. Na verdade, as filosofias 
idealistas tendem, em última instância, à temporalização do 
pensamento teológico e com ele mantêm um vínculo estreito 
e intransponível. A filosofia idealista encontrou na Antiguidade 
a sua mais acabada expressão na obra do filósofo grego Platão. 
Na Idade Média, expressou-se na teologia católica (Escolástica). 
Na modernidade, foi sintetizada magistralmente pelo idealismo 
alemão e, em particular, por Hegel. 

Para Novack, as posições axiais do materialismo filosófico 
são:

Todas as filosofias enfrentam duas perguntas: Em que 
consiste a realidade? Como se origina? E depois dos primeiros 
gregos os filósofos têm que responder outra pergunta: como 
se conhece a realidade? As respostas que foram dadas a estas 
perguntas fundamentais determinaram o caráter da filosofia e a 
localização do filósofo.

Quase desde o começo da filosofia existiram duas posi-
ções fundamentais sobre estes problemas: a materialista e a ide-

256NOVACK, George. As origens do materialismo. São Paulo: Sundermann, 2015, 
p. 33.
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alista. Em sua fundamental História da Filosofia Hegel declarou 
que “em todos os tempos houve só uma filosofia cujas diferen-
ciações contemporâneas constituem os aspectos necessários do 
principal”. É claro, diferente de outras formas de atividade in-
telectual, a de filosofar conservou determinados traços comuns 
que lhe dão continuidade desde os gregos até a atualidade. Mas 
este processo de generalização do pensamento constitui no fun-
do uma unidade de modos divergentes, e em última instância 
opostos, de explicar racionalmente o universo. O método mate-
rialista está em um polo; o idealista no outro.

Quais são os princípios essenciais do materialismo que o 
diferencia de todas as demais tendências filosóficas? Quais são 
os traços distintivos que nos permitem reconhecer um pensador 
materialista e afirmar que uma pessoa raciocina seguindo linhas 
materialistas? Vamos resumir brevemente:

1 – A proposição básica do materialismo se refere à exis-
tência da realidade independentemente da existência da huma-
nidade. Afirma que a matéria é a substância primordial, a essên-
cia da realidade. Tudo provém da matéria e seus movimentos 
e ela é a base de tudo. A frase “mãe natureza” expressa este 
pensamento. Isso significa, em termos materialistas, que a natu-
reza é a fonte última de tudo o que existe no universo, desde os 
sistemas galácticos até os pensamentos mais íntimos e audazes 
do homo sapiens.

2 – O segundo aspecto do materialismo se refere às rela-
ções entre a matéria e o pensamento. Segundo o materialismo, 
a matéria produz o pensamento e este nunca existe indepen-
dentemente da matéria. O pensamento é o produto mais ele-
vado do desenvolvimento material e da organização animal e a 
forma mais complexa de atividade humana.

3 – Isso significa que a natureza existe independentemen-
te do pensamento, mas que este não pode existir sem a matéria. 
O mundo material existia muito antes do começo da humani-
dade ou de qualquer ser pensante. Como diria Feuerbach: “a 
verdadeira relação entre o Ser e o pensamento é esta: o Ser é o 
sujeito, o pensamento o predicado. O pensamento surge do Ser, 
mas o ser não surge do pensamento”.

4 – Fica excluída assim a existência de algum Deus, ou 
deuses, espíritos, almas ou outras entidades imateriais que se 
possa supor dirigem os atos da natureza, da sociedade e do ho-
mem ou influem sobre eles.257 

257Idem, pp. 31-32.
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Para o materialismo filosófico, a matéria, isto é, a reali-
dade objetiva, que existe fora da nossa consciência, é o ele-
mento primordial, originário, a partir do qual, e à base do qual, 
desenvolve-se a vida e, com ela, o indivíduo consciente, ca-
paz de produzir ideias, conhecimentos, sentimentos, desejos 
e iniciativas sobre as coisas ao seu redor. É possível encontrar 
as teses do materialismo filosófico em seu caráter embrionário 
nos chamados físicos da Antiguidade, como, por exemplo, Ta-
les de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes; na escola atomista, 
protagonizada por Leucipo, Demócrito, Epicuro e Lucrécio. Na 
crise do feudalismo e na modernidade capitalista, as teses do 
materialismo filosófico apareceram nos filósofos modernos (Ba-
con, Hobbes, Locke, além dos materialistas franceses do século 
XVIII, tais como Helvetius e Holbach, até Ludwig Feuerbach no 
século XIX). 

Em síntese, o materialismo parte da perspectiva, cientifi-
camente demonstrada, da anterioridade da matéria (inorgânica 
e orgânica) sobre a consciência e as ideias. Trata-se também de 
um fato já estudado e debatido pelas ciências, que estudam o 
passado da humanidade (Paleontologia, Arqueologia, Etnologia 
e História) e do universo (Física). A natureza inorgânica, duran-
te bilhões de anos, e, mesmo a orgânica (animais e plantas), 
existiu antes do advento dos primeiros humanos. Somente em 
determinadas condições materiais é que a consciência começou 
a se desenvolver, sob a base da matéria altamente evoluída (o 
cérebro) até atingir o estágio atual. A consciência é, portanto, 
um estágio superior de desenvolvimento da matéria e só pode 
existir sob esta base material, e não o contrário, como desejam 
os filósofos idealistas (desde a Antiguidade até o capitalismo 
contemporâneo), que fazem das ideias, do conhecimento ou do 
espírito o elemento primordial, do qual derivam a realidade ma-
terial (natureza e sociedade).

Pela leitura das teses fundamentais do materialismo filo-
sófico, podemos notar que ele é inconciliável com as diversas 
concepções idealistas, que se apegam ao princípio da primazia 
das ideias e da consciência sobre a matéria, posição, evidente-
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mente, sem qualquer base histórica. As concepções idealistas, 
desde a platônica até as mais recentes, no fundo se casam com 
as concepções religiosas, de modo que a ideia primeira se con-
funde com a própria ideia de um ser sobrenatural, superior e 
anterior ao mundo, que o teria criado, consoante um plano pré-
-estabelecido, no qual o destino dos homens se encontra previa-
mente traçado e contra o qual é impossível lutar e transformar 
radicalmente.

Realçamos: os jovens hegelianos, em especial Bruno e Ed-
gar Bauer, se apoiavam no sistema de pensamento desenvolvido 
por Hegel, de caráter idealista, e, dele, retiravam conclusões e 
críticas à monarquia absoluta na Alemanha e ao domínio da re-
ligião no plano do pensamento e da cultura. Entretanto, apesar 
do caráter democrático de suas críticas, continuam presos ao 
esquema idealista de Hegel e não conseguiam dar um passo 
adiante para superar as contradições presentes nessa escola de 
pensamento. Para Hegel, as ideias, o conhecimento, a consci-
ência, o espírito absoluto é o fundamento, a base do desenvol-
vimento da realidade, da história e da vida social. 

As ideias são transformadas em entidades autônomas, em 
realidades independentes da história e da realidade concreta 
dos indivíduos e das classes sociais. Aqui se expressava a tese da 
filosofia idealista de que as ideias determinam e condicionam 
a matéria, a realidade material. Como disseram Marx e Engels, 
“não ocorreu a nenhum desses filósofos procurar a conexão da 
filosofia alemã com a realidade alemã, a conexão da sua crítica 
com o seu próprio ambiente material”.258 

Marx e Engels iniciaram, como dissemos anteriormente, a 
sua trajetória teórica no seio dos jovens hegelianos de esquerda, 
sob a direção de Bruno Bauer. Certamente, o contato com as 
teorias de Hegel e seus desdobramentos nas teses dos jovens 
hegelianos foram muito impactantes para Marx e Engels. Entre-

258MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2009, p. 23.
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tanto, Marx e Engels se destacavam cada vez mais dos jovens 
hegelianos não só por manterem uma atitude crítica em relação 
ao mestre Hegel, mas por darem às suas ideias um caráter cada 
vez mais coerente e prático.

A experiência de Marx e Engels no movimento socialista 
e nas organizações operárias franceses e ingleses, a partir de 
1843-1844, abriu uma nova perspectiva para o desenvolvimen-
to das suas posições teórico-políticas, que estavam definitiva-
mente em rota de colisão com a petrificante e esvaziada escola 
jovem hegeliana. Não à toa, Marx e Engels se atritavam cada vez 
mais com Bruno Bauer e consortes. 

Além disso, enquanto Marx e Engels se aproximavam do 
socialismo e do movimento operário, os jovens hegelianos ma-
nifestavam em seus escritos uma desconfiança e conservadoris-
mo no que se refere à importância e à força social do proletaria-
do para realizar transformações profundas na sociedade. Como 
filósofos puramente idealistas, os jovens hegelianos acredita-
vam que a mera transformação da consciência, das ideias, teria 
o condão de mudar toda a realidade. 

O problema da transformação social era, portanto, para os 
idealistas jovens hegelianos um problema do plano da consci-
ência, das ideias. Para acabar com a miséria e a opressão a que 
os trabalhadores estavam submetidos, bastava uma mudança no 
plano da consciência, das ideias, do seu modo de pensar as coi-
sas, mesmo que a realidade de exploração e miséria continuasse 
a existir. Como alegam Marx e Engels, em A Sagrada Família, 
para os jovens hegelianos “todo o mal reside apenas no modo 
de ‘pensar’ do trabalhador”.259 

Os jovens hegelianos haviam se tornado, para Marx e En-
gels, um círculo petrificado, esvaziado socialmente, um grupo 
idealista, que se limitava à mera crítica de todas as coisas (crí-
tica do Estado, crítica da religião, crítica dos adversários), sem 

259MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família. São Paulo: Boitempo, 2003, 
p. 65.
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apoiar-se no movimento social e na força política dos explora-
dos. Para Marx e Engels, as ideias têm um papel central na luta 
pela transformação da sociedade. O desenvolvimento político 
da consciência de classe é um fator axial para a organização da 
classe operária e para a revolução social. Mas as ideias precisam 
tomar conta das massas, dos trabalhadores, da juventude, do 
campesinato, dos setores médios arruinados pelo capitalismo, 
precisam, portanto, transformarem-se em força material, social. 

Como dizem Marx e Engels, para a “execução das ideias 
são necessários homens que ponham em ação uma força prá-
tica”.260 Apenas por meio dos homens e mulheres concretos as 
ideias podem transformar a realidade, por isso, os fundadores 
do socialismo científico colocam a necessidade de transformar 
as condições materiais existentes (sociais, econômicas, políti-
cas) para se construir uma nova sociedade sem exploradores e 
explorados, isto é, a superação do domínio do capital sobre o 
trabalho: o socialismo.

Marx e Engels demonstram isso na seguinte passagem de 
A Sagrada Família: 

Mas esses trabalhadores massivos e comunistas, que atuam 
nos ateliers de Manchester e Lyon, por exemplo, não creem 
que possam eliminar, mediante o ‘pensamento puro’, os seus 
senhores industriais e a sua própria humilhação prática. Eles 
sentem de modo bem doloroso a diferença entre ser e pensar, 
entre consciência e vida. Eles sabem que propriedade, capital, 
dinheiro, salário e coisas do tipo não são, de nenhuma manei-
ra, quimeras ideais de seu cérebro, mas criações deveras prá-
ticas e objetivas de sua própria autoalienação e que, portanto, 
só podem e devem ser superadas de uma maneira também 
prática e objetiva, a fim de que o homem se torne um homem 
não apenas no pensamento e na consciência, mas também no 
ser massivo e na vida. A Crítica crítica, pelo contrário, quer 
fazê-los crer que deixarão de ser trabalhadores assalariados 
na realidade apenas com o fato de deixar de se considerarem 
trabalhadores assalariados em pensamento, deixando, de acor-
do com essa fantasia exagerada, de deixarem-se pagar por sua 

260Idem, p. 137.
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pessoa. Na condição de idealistas absolutos, de seres etéreos, 
naturalmente eles podem viver do éter do pensamento puro 
depois disso. A Crítica crítica os ensina que eles superam o 
capital real com o simples domínio da categoria do capital 
no pensamento, que eles realmente mudam, tornando-se ho-
mens reais, se mudarem seu ‘eu abstrato’ na consciência, des-
prezando toda a mudança real de sua existência, quer dizer, 
das condições reais de sua existência, portanto, de seu eu real 
como se fosse uma mera operação acrítica. O ‘espírito’, que 
só vislumbra categorias na realidade, naturalmente também 
reduz toda a atividade humana e sua práxis a um processo 
de pensamento dialético da Crítica crítica. E é justamente isso 
que diferencia o socialismo dela do socialismo massivo do 
comunismo.261 

Não há dúvidas quanto à força material das ideias para os 
dois revolucionários, no que respeita à transformação da socie-
dade burguesa. Porém, as ideias devem ser materializadas pelos 
homens concretos, os trabalhadores e trabalhadoras. Falamos 
anteriormente que na Introdução à Crítica da Filosofia do direito 
de Hegel, publicada em começos de 1844, nos Anais Franco-
-Alemães, Marx havia descoberto o sujeito histórico revolucio-
nário na sociedade burguesa, capaz de levar o movimento de 
transformação até o final, sem se deter nos limites do sistema, 
qual seja, o proletariado. 

As posições de Marx e Engels vão, desde o início de 1844, 
tomando aspecto cada vez mais concreto e mais próximo da re-
alidade do capitalismo, da vida e da luta da classe operária. Para 
emancipar-se, o proletariado tem de transformar as condições 
materiais de existência social e de trabalho. Portanto, comple-
mentam os dois revolucionários:

o proletariado pode e deve libertar-se a si mesmo. Mas ele não 
pode libertar-se a si mesmo sem suprassumir suas próprias con-
dições de vida. Ele não pode suprassumir suas condições sem 
suprassumir todas as condições de vida desumana da socieda-
de atual, que se resumem em sua própria situação. Não é por 
acaso que ele passa pela escola do trabalho, que é dura, mas 
forja resistência. Não se trata do que este ou aquele proletário, 

261Idem, pp. 65-66.
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ou até mesmo do que o proletariado inteiro pode imaginar de 
quando em vez como sua meta. Trata-se do que o proletariado 
é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo 
com o seu ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e 
irrevogavelmente predeterminadas por sua própria situação de 
vida e por toda a organização da sociedade burguesa. E nem 
sequer é necessário deter-se aqui a expor como grande parte 
do proletariado inglês e francês já está consciente de sua mis-
são histórica e trabalha com constância no sentido de elevar 
essa consciência à clareza completa.262 

Marx e Engels, em A Sagrada Família, defendem claramen-
te Feuerbach contra os jovens hegelianos. Não havia prestado 
contas ainda definitivamente com o humanismo filosófico de 
Feurbach. Mehring observa:

Em A sagrada família nem Marx nem Engels superaram 
completamente o passado filosófico. No começo da introdução 
eles citam o “humanismo real” de Feuerbach contra o idealismo 
especulativo de Bruno Bauer. Reconhecem incondicionalmente 
o avanço brilhante de Feuerbach e seu grande serviço de ter 
providenciado os fundamentos principais para a crítica de todas 
as metafísicas ao colocar o ser humano no lugar da velha quin-
quilharia, da velha e eterna filosofia da autoconsciência. Mas 
eles avançam muito além do humanismo de Feuerbach rumo 
ao socialismo – do ser humano abstrato para o ser humano his-
tórico – e no caótico e confuso mundo do socialismo, encontra-
ram seu caminho com uma sagacidade admirável. Eles revelam 
o segredo daquele diletantismo socialista do qual a burguesia 
saciada se orgulha. A miséria humana, a completa degradação 
que as almas devem aceitar para viver, serve à aristocracia rica 
e educada como um divertimento, um meio de satisfazer sua 
vaidade, como um meio de gratificar sua arrogância. Não outra 
explicação para todas as em numerosas associações de auxílio 
na Alemanha, organizações de caridade na França e os vários 
feitos quixotescos na Inglaterra, os concertos, os bailes e espetá-
culos filantrópicos, que espalham caridade para os pobres e até 
mesmo os subsídios públicos para os acidentados da indústria.263

Mesmo assim, no texto de A Sagrada Família, Marx e En-
gels fazem uma síntese do desenvolvimento da filosofia mate-
rialista na sociedade moderna, particularmente pelas obras de 

262Idem, p.49.
263MEHRING, Franz. Karl Marx: a história da sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 113.
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Francis Bacon, Thomas Hobbes, Locke, entre outros grandes 
pensadores:

o verdadeiro patriarca do materialismo inglês e de toda a ci-
ência experimental moderna é Bacon. A ciência da natureza 
é, para ele, a verdadeira ciência, e a física sensorial a parte 
mais importante da ciência da natureza. Suas autoridades são, 
frequentemente, Anaxágoras, com suas homeomerias, e De-
mócrito, com seus átomos. Segundo sua doutrina, os sentidos 
são infalíveis e a fonte de todos os conhecimentos. A ciência 
é a ciência da experiência, e consiste em aplicar um método 
racional àquilo que os sentidos nos oferecem. A indução, a 
análise, a comparação, a observação e a experimentação são 
as principais condições de um método racional. Entre as qua-
lidades inatas à matéria, a primeira e primordial é o movi-
mento, não apenas enquanto movimento mecânico e matemá-
tico, mas também, e mais ainda, enquanto impulso, espírito 
de vida, força de tensão ou tormento – para empregar a ex-
pressão de Jakob Böhme – da matéria. As formas primitivas 
desta são forças essenciais vivas, individualizadoras, inerentes 
a ela, e que produzem as diferenças específicas. Em Bacon, 
na condição de seu primeiro fundador, o materialismo ainda 
esconde de um modo ingênuo os germens de um desenvolvi-
mento omnilateral. A matéria ri do homem inteiro em um bri-
lho poético-sensual. A doutrina aforística em si, ao contrário, 
ainda pulula de inconsequências teológicas. Em seu desenvol-
vimento posterior, o materialismo torna-se unilateral. Hobbes 
é o sistematizador do materialismo baconiano. A sensualidade 
perde seu perfume para converter-se na sensualidade abstrata 
do geômetra. O movimento físico é sacrificado ao mecânico 
ou matemático; a geometria passa a ser proclamada como a ci-
ência principal. O materialismo torna-se misantrópico. E, a fim 
de poder dominar o espírito misantrópico e descarnado em 
seu próprio campo, o materialismo tem de matar sua própria 
carne e torna-se asceta. Ele se apresenta como um ente inte-
lectivo, mas ele desenvolve também a consequência insolente 
do intelecto. (…) Locke, em seu ensaio sobre as origens do 
entendimento humano, fundamenta o princípio de Bacon e de 
Hobbes. Assim como Hobbes havia destruído os preconceitos 
teístas do materialismo baconiano, assim também Collins, Do-
dwell, Coward, Hartley, Priestley etc. jogam por terra a última 
barreira teológica do sensualismo lockeano. O teísmo não é, 
pelo menos para o materialista, mais do que um modo cômo-
do e indolente de desfazer-se da religião. Nós já mencionamos 
o quanto a obra de Locke veio a calhar aos franceses. Locke 
havia fundado a filosofia do bom senso, do juízo humano sau-
dável; quer dizer, havia dito através de um rodeio que não 
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existiam filósofos distintos do bom senso dos homens e do 
entendimento baseado nele.264 

A crítica aos jovens hegelianos (Bauer, em particular) cria 
as condições teóricas para a constituição da primeira sínte-
se geral do materialismo histórico, que representa a aplicação 
da dialética à análise da história e da sociedade humana. Para 
tanto, era necessário um segundo acerto de contas, desta vez 
com Ludwig Feuerbach, o primeiro jovem hegeliano a romper 
com Hegel e o primeiro a evoluir para a concepção materialista. 
Marx e Engels, para dar um passo adiante na construção do ma-
terialismo histórico-dialético, deviam ultrapassar o materialismo 
humanista de Feuerbach. E, como pensadores revolucionários, 
tiveram de cumprir essa tarefa. 

5.2. O acerto de contas: Feuerbach

Desde a Gazeta Renana (1842-1843) Marx enfrentava a 
perseguição das autoridades alemãs, especialmente da Prússia. 
Marx teve de se afastar da redação do jornal, o que não evitou 
que a Gazeta Renana fosse à bancarrota. Com os Anais Franco-
-Alemães (1844) não foi diferente. Mehring escreveu sobre esses 
fatos:

o governo prussiano, enquanto teve notícia da publicação dos 
Anais Franco-Alemães, mobilizou contra eles todos os seus es-
forços.

Sua ação, no entanto, teve pouca simpatia de Metternich 
e menos ainda de Guizot. Os prussianos tiveram de se conten-
tar em informar os governadores de todas as províncias de que 
os Anais representavam crime de alta traição e lesa-majestade, 
e isto se fez em 18 de abril de 1844. Ao mesmo tempo, os go-
vernadores foram instruídos a colocar a polícia para prender 
Ruge, Marx, Heine e Bernays com o menor alvoroço possível e 
confiscar seus papéis, caso algum dos quatro colocasse os pés 
na Prússia. Como um réu deve ser preso antes de poder ser 
julgado, esta ação era relativamente inofensiva, mas a consci-
ência inquieta do rei da Prússia se tornou mais perigosa quando 
deu ordens a seus subordinados para aumentar a vigilância das 

264MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família. São Paulo: Boitempo, 2003, 
pp. 147-48.
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fronteiras. Eles tiveram sucesso em confiscar cem cópias dos 
Anais Franco-Alemães em um vapor no Reno e bem mais de 
duzentas cópias na fronteira franco-palatina, perto de Bergza-
bern. Em vista da minúscula circulação com a qual os editores 
podiam contar, tiveram de reconhecer que estes eram reveses 
bem dolorosos.265 

A atividade de Marx em Paris de crítica ao atraso da Ale-
manha e de incentivo à organização do proletariado, além dos 
vários artigos publicados no Vorwärts por outros autores, como, 
por exemplo, as sátiras de Heine sobre a situação da Prússia, 
levaram o governo prussiano a solicitar ao governo de Guizot a 
expedição de uma ordem de expulsão de Marx e dos membros 
da redação do Vorwärts. Assim, demarca Mehring:

em 11 de janeiro de 1845, alguns dos outros refugiados ale-
mães que tinham contribuído para o Vorwärts, ou eram suspei-
tos de terem-no feito, receberam ordens de expulsão, incluindo 
Marx, Ruge, Bakunin, Bornstein e Bernays. Alguns se salvaram: 
Bornstein, por garantir que não publicaria mais o Vorwärts; e 
Ruge, buscando, junto ao embaixador saxão e vários deputados 
franceses, assegurar a todos que era o cidadão leal que realmen-
te era. Marx não estava aberto a qualquer coisa do tipo e, assim, 
se preparou para mudar-se para Bruxelas.266 

Desse modo, Marx sai em fevereiro de 1845 de Paris e 
refugia-se em Bruxelas, na Bélgica. Mas as autoridades alemãs 
continuaram pressionando as autoridades belgas por uma deci-
são de expulsão de Marx do país. Por isso, “Marx abandonou 
formalmente a cidadania prussiana no mesmo ano, em 1º de 
dezembro de 1845”.267 Havia publicado, junto com Engels, A 
sagrada família, e, agora, dava continuidade aos seus estudos 
econômicos e à formulação de uma síntese das suas concepções 
sobre a história e a sociedade, assentando as suas conclusões 
em cadernos de notas. Como observa Bottigelli:

É em um destes cadernos que anota as famosas Teses so-
bre Feuerbach, que Engels publicou em 1888, e que qualificou 
de ‘primeiro documento em que está colocado o germe genial 

265MEHRING, Franz. Karl Marx: a história da sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 75.
266Idem, pp. 98-99.
267Idem, p. 121.
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da nova concepção do mundo’. Estas onze teses não se desti-
navam, de modo algum, a ser impressas e eram antes reflexões 
pessoais com vista a um posterior desenvolvimento. Na verda-
de, elas constituem um texto capital, que estabelece a transição 
entre A Santa Família, escrita ainda na terminologia de Feuer-
bach, e A ideologia Alemã, primeira exposição do materialismo 
histórico. Nelas, Marx define, a propósito de Feuerbach, o seu 
materialismo e anuncia dois princípios essenciais do seu méto-
do: a importância da prática social e a unidade entre a teoria e 
a prática.268 

É o acerto de contas definitivo com o materialismo huma-
nista de Feuerbach. Nas famosas teses, Marx faz uma síntese das 
ideias que começará a desenvolver, junto com Engels, em A Ide-
ologia Alemã, no transcurso do mesmo ano até 1846. É, como 
dissemos, a primeira crítica aberta a Feuerbach, em cujas ideias 
Marx se baseou desde a crítica de Hegel, em 1843, e a partir das 
quais produziu os textos de 1844. Há passagens memoráveis 
nas Teses sobre Feuerbach, que demonstram a transição dos 
dois revolucionários alemães para uma concepção materialista 
militante, isto é, para um materialismo prático, engajado na luta 
do movimento operário e socialista, pela superação do capitalis-
mo e constituição do socialismo. 

Como afirma Marx, “os filósofos apenas interpretaram 
o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-
-lo”.269 Ao dar uma importância determinante ao pensamento, 
às ideias, à teoria, Marx não deixou de realçar a necessidade de 
que a teoria tem de se ancorar na prática social. O desenvolvi-
mento das ideias deve estar vinculado à prática pela transforma-
ção da sociedade e da história.

Marx começa por estabelecer uma linha demarcatória 
entre o velho materialismo mecanicista e o novo materialismo 
dialético: “A doutrina materialista sobre a modificação das cir-
cunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são 

268BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 
1974, p. 165.
269MARX, Karl. Teses sobre Feuerbach. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideo-
logia alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 126.
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modificadas pelos homens e que o próprio educador tem de ser 
educado”.270 

No bojo da crítica de Marx ao materialismo mecanicis-
ta anterior, tanto dos pensadores materialistas do século XVIII 
e, mesmo, de Feuerbach, estava em seu caráter contemplativo 
e metafísico. Preocupava-se em compreender a realidade, mas 
não apontava para a sua transformação concreta. Além disso, os 
materialistas mecanicistas encaravam a matéria como algo fixo, 
parado e não como um processo em transformação, movido pe-
las contradições imanentes à própria existência. 

Por isso, esse materialismo era metafísico e não dialéti-
co, o que o fazia perder espaço frente ao domínio da filosofia 
idealista, pois esta última aparecia de maneira mais dinâmica. 
A metafísica e a dialética são duas formas de pensar as coisas. 
A primeira apreende a realidade como algo fixo, os fenômenos 
são observados isolados uns dos outros, fora do contexto histó-
rico e em desarticulação com a totalidade das relações sociais e 
da natureza. Como resume Bottigelli:

Com efeito, Marx toma consciência do que separa o materialis-
mo do século XVIII e o de Feuerbach do seu próprio pensamen-
to. Um e outro têm em comum uma certa posição sobre o pro-
blema das relações entre a matéria (a natureza) e o homem. É a 
ideia de que o ser humano é determinado pela natureza e pelas 
circunstâncias. De certo modo, a interação entre o homem e a 
matéria é concebida em sentido único, o mundo não é nunca 
considerado como o campo de ação da atividade humana, e 
esta última, por sua vez, é tão-só tomada no seu aspecto subje-
tivo. Temos aquilo a que se chama um determinismo mecanis-
ta.  Em certo sentido, o idealismo representa o lado ativo, deste 
materialismo passivo: o homem é concebido como atividade, 
mas como atividade puramente espiritual, quando a atividade 
humana é essencialmente prática. E o seu primeiro objeto é, na 
realidade, a natureza, o mundo objetivo que transforma. É esta 
interação entre o pensamento do homem e o mundo sensível 
que constitui a base e o critério do conhecimento. Na sua ativi-
dade prática o homem verifica a verdade do seu pensamento. 
Este não é transcendente em relação ao mundo e à natureza, 

270Idem, p. 120.
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não tem por objeto o além, o pensamento puro, a metafísica, 
mas este mundo terreno, domínio da sua ação, manifestação do 
seu poder.271 

A dialética estuda a natureza, a sociedade e as próprias 
ideias em seu processo de desenvolvimento e de transformação, 
em seu devir, como um processo contraditório. Formado na es-
cola de Hegel (que resgatou a dialética dos filósofos gregos da 
Antiguidade e a sistematizou), Marx foi capaz de dar à concep-
ção materialista de mundo e de sociedade uma base dialética.

Além disso, o materialismo do século XVIII e de Feuerbach 
encarava os indivíduos como coisas puramente sensíveis, isto é, 
como meros produtos da natureza, desconhecendo o seu cará-
ter de ser social, que se formou ao longo de todo um processo 
histórico. As ideias, o conhecimento, a consciência eram, para 
os materialistas mecanicistas e metafísicos, subprodutos ou epi-
fenômenos da matéria, desconsiderando, portanto, a sua força 
material, social, quando guiam as ações concretas dos homens.  

Não à toa conclui Marx: 
A questão de saber se ao pensamento humano cabe al-

guma verdade objetiva [gegenständliche Wahrheit] não é uma 
questão da teoria, mas uma questão prática. É na prática que o 
homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a 
natureza [Diesseitigkeit] citerior de seu pensamento. A disputa 
acerca da realidade ou não realidade do pensamento – que é 
isolado da prática – é uma questão puramente escolástica.272 

A história e a prática social são o espaço da produção das 
ideias e da sua transformação em força material, social. Por isso, 
tanto a história, quanto os indivíduos e o conhecimento estão 
em constante transformação. Não há uma essência imodificável 
dos homens, como pretendem os pensadores burgueses. Para 
Marx, as formações econômico-sociais são apenas períodos 
transitórios na história da humanidade. Da mesma forma, a “es-

271BOTTIGELLI, Émile. A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 
1974, p. 165-166.
272MARX, Karl. Teses sobre Feuerbach. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideo-
logia alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2009, pp. 119-120.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   202 03/10/2017   15:31:28



203Marx e Engels: uma introdução 

sência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo iso-
lado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais”.273 

Na nova concepção materialista de base dialética não há 
lugar para essências imutáveis, não há nada de definitivo na 
história e na sociedade humana. A essência burguesa, egoísta, 
privatista, individualista que os teóricos da burguesia tentam 
passar como a essência humana em geral, nada mais é que um 
condicionamento transitório e superável da situação dos indiví-
duos na sociedade burguesa.

Como nos conta George Novack, para Marx e Engels fun-
direm em uma só concepção o método dialético com o enfoque 
materialista, os fundadores do marxismo

tiveram que reunir esses dois movimentos que existiram até en-
tão em absoluto antagonismo. Por um lado, tinham que libertar 
a dialética do idealismo que a havia feito nascer e com a qual 
havia ficado identificada. Por outro, tinham que dissolver as co-
nexões entre o materialismo e as formas mecanicistas e metafí-
sicas às quais havia estado ligado até o momento.

A dialética idealista delineava mais corretamente as for-
mas dos processos de pensamento. O materialismo insistia cor-
retamente na primazia do conteúdo material da realidade obje-
tiva. O materialismo dialético combinou as verdades essenciais 
desses dois ramos do pensamento em um novo e mais elevado 
sistema filosófico.

Assim, Marx e Engels criaram seu método filosófico ao 
transformar radicalmente os pensamentos de Hegel e Feuerba-
ch. O hegelianismo, essa negação suprema do materialismo, 
encontrou sua própria negação no materialismo dialético. O 
frio materialismo de Feuerbach, que se opunha totalmente ao 
idealismo alemão, também encontrou sua negação no mate-
rialismo dialético. Este movimento de duas tendências opostas 
até sua dissolução e a seguir sua fusão em uma nova síntese 
genuinamente dialética. Desta forma, a evolução do mate-
rialismo dialético dá provas da veracidade de suas próprias 
ideias.274 

273 Idem, p. 121
274NOVACK, George. Introdução à Lógica Marxista. São Paulo: Sundermann, 2005, 
pp. 91-92.
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A partir dessa fusão entre dialética e materialismo, em uma 
só concepção de conjunto, Marx e Engels puderam chegar a 
uma primeira síntese geral da sua nova visão de história e da so-
ciedade humana: a concepção materialista da história. Era pre-
ciso expor essa nova concepção da história, da sociedade e dos 
indivíduos de forma mais sistemática e coerente. Marx e Engels 
não perderam tempo.

5.3. O materialismo histórico: primeira síntese 

Na primavera de 1845, Engels viajou a Bruxelas, para se 
encontrar novamente com seu amigo Karl Marx. Aproveitaram a 
oportunidade para irem juntos à

Inglaterra com o propósito de estudar e lá ficaram por seis sema-
nas. Enquanto estava em Paris, Marx tinha começado a estudar 
McCulloch e Ricardo, e durante sua visita à Inglaterra pôde se 
aprofundar na literatura econômica da ilha, embora tenha visto 
naquela ocasião ‘apenas os livros encontráveis em Manchester’ 
e os extratos e escritos que Engels possuía. Durante a sua pri-
meira estada na Inglaterra, Engels tinha contribuído para o The 
New Moral World, o órgão de Owen, e para o The Northern 
Star, o órgão dos cartistas, e agora renovou velhas amizades. 
Juntos, os dois amigos estabeleceram muitos contatos novos 
com os cartistas e os socialistas.275 

Quando voltaram da Inglaterra decidiram elaborar uma 
crítica dos jovens hegelianos e acertar contas com a sua con-
cepção filosófica anterior, a filosofia idealista hegeliana, a par-
tir do novo ponto de vista materialista histórico-dialético. Dé-
cadas depois, resumindo sua trajetória teórico-política, Marx 
disse:

decidimos elaborar em comum nossa oposição contra o que há 
de ideológico na filosofia alemã; tratava-se, de fato, de acertar 
as contas com a nossa antiga consciência filosófica. O propósito 
tomou corpo na forma de uma crítica da filosofia pós-hegeliana. 
O manuscrito, dois grossos volumes in-octavo, já havia chega-
do há muito tempo à editora em Westfália quando fomos infor-
mados de que a impressão fora impedida por circunstâncias ad-

275MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, pp. 121-22.
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versas. Abandonamos o manuscrito à crítica roedora dos ratos, 
tanto mais a gosto quanto já havíamos atingido o fim principal: 
a compreensão de si mesmo.276 

Entre setembro de 1845 e maio de 1846, Marx e Engels 
concluem os manuscritos de A Ideologia Alemã (o título, na 
verdade, é A Ideologia Alemã, uma crítica da filosofia alemã 
recente e seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, 
e uma crítica do socialismo alemão e seus vários profetas), que 
permaneceram inéditos até 1932, quando foram publicados na 
Rússia. Trata-se da mais extensa, profunda e densa crítica dos 
dois socialistas à filosofia idealista, expondo a concepção ma-
terialista da história, que continuarão a desenvolver nas obras 
posteriores.

Como o próprio título expressa, ao mesmo tempo em que 
combatem a filosofia idealista dos jovens hegelianos, Marx e 
Engels criticam também as principais teses do chamado “verda-
deiro socialismo”, ou seja, voltavam a sua pena contra Moses 
Hess, Karl Grün, Otto Lüning, Hermann Püttmann, entre outros. 
Esses homens haviam publicado uma série de artigos em revis-
tas e jornais, defendendo suas ideias a respeito do movimento 
socialista, que, em conjunto, foi chamada por Karl Grün de “ver-
dadeiro socialismo”.

Esse grupo semeava constantemente confusões no interior 
do movimento socialista com fórmulas e slogans vagos. Marx 
e Engels também fizeram críticas a Weitling e Proudhon, dois 
socialistas que os influenciaram. Quanto ao primeiro, Marx dis-
cutiu violentamente com ele em uma reunião de comunistas, 
que ocorreu em 30 de março de 1846. No que se refere a Prou-
dhon, trataremos da sua relação com Marx no próximo capítu-
lo. O fundamental é que esses homens, apesar de suas origens 
proletárias, não conseguiram ir além da mentalidade pequeno-
-burguesa. 

276MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982, 
p. 26.
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Mas voltemos à linha fundamental: a crítica do idealismo 
hegeliano e a defesa da concepção materialista. Combatendo o 
materialismo contemplativo, Marx e Engels defendem o mate-
rialismo prático: “para o materialista prático, isto é, para o co-
munista, trata-se de revolucionar o mundo existente, de atacar e 
transformar na prática as coisas que ele encontra no mundo”.277  
Expliquemos melhor. Os jovens hegelianos acreditavam no do-
mínio dos conceitos sobre o mundo existente e achavam que 
precisavam lutar apenas contra as ilusões da consciência, em 
vez de lutar para transformar a própria realidade social. 

Essa, por sinal, era a tese fundamental de toda a filosofia 
idealista, desde a Antiguidade Clássica: as ideias determinam 
e são o fundamento da natureza, da matéria, da vida material. 
Toda a matéria existente, incluindo a materialidade histórica (a 
sociedade) nada mais era, para os pensadores idealistas, que um 
desdobramento das ideias, do pensamento, do conhecimento, 
da consciência. O idealismo filosófico, no fundo, contempori-
zava com as explicações teológicas de mundo, da existência de 
uma providência divina, de uma entidade supraterrena, criadora 
de todas as coisas.

Contrariamente a essa filosofia idealista, que “desce do 
céu à terra”, Marx e Engels defendem a concepção materialista 
da história, cuja análise sobe 

277MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Po-
pular, 2009, p. 36. Na critica ao materialismo contemplativo de Feuerbach, Marx e 
Engels destacam: “A concepção de Feuerbach do mundo sensível limita-se, por um 
lado, à mera concepção [Anschuung] deste, e, por outro, à mera sensação; ele diz ‘O 
Homem’ em vez de o(s) ‘homens históricos reais’. ‘O Homem’ é, realiter [na realida-
de – latim] ‘o alemão’. No primeiro caso, na concepção do mundo sensível, esbarra 
necessariamente em coisas que contradizem a sua consciência e o seu sentimento, 
que pertubam a harmonia, por ele pressuposta, de todas as partes do mundo sensível, 
e nomeadamente do homem com a natureza. Para eliminar tais coisas, tem de procu-
rar refúgio em uma dupla concepção [Anschauung], entre uma profana, que só avista 
o ‘trivialmente óbvio’,e uma superior, filosófica, que avista a ‘verdadeira essência’ das 
coisas. Ele não vê que o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada direta-
mente da eternidade, sempre igual a si mesma,mas anteriotao produto da indústria e 
da situação em que se encontra a sociedade, e precisamente no sentido de que ele é 
um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada 
uma das quais, sobre os ombros da anterior, desenvovolvendo a sua indústria e o seu 
intercâmbio” (Idem, p. 36-37).
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da terra ao céu. Isto é, não se parte daquilo que os homens di-
zem, imaginam ou se representam, e também não dos homens 
narrados, pensados, imaginados, representados, para daí se che-
gar aos homens em carne e osso; parte-se dos homens realmen-
te ativos, e com base no seu processo real da vida apresenta-se 
também o desenvolvimento dos reflexos [Reflexe] e ecos ideoló-
gicos desse processo de vida.278 

Enquanto a filosofia idealista autonomizava as ideias, o co-
nhecimento e a consciência, fazendo-os dominar e determinar 
o desenvolvimento do mundo, da história e da vida social, a 
concepção materialista dialética e histórica concebe a produção 
das ideias, das representações e da consciência em princípio 
diretamente

entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material 
dos homens, linguagem da vida real. O representar, o pensar, 
o intercâmbio espiritual dos homens aparece aqui como direta 
exsudação do seu comportamento material. O mesmo se aplica 
à produção espiritual como ela se apresenta na linguagem da 
política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc., de 
um povo. Os homens são os produtores das suas representa-
ções, ideias etc., mas os homens reais, os homens que realizam 
[die wirklichen, wirkenden Menschen], tal como se encontram 
condicionados por um determinado desenvolvimento das suas 
forças produtivas e pelas relações [Verkehrs] que a estas cor-
responde até as suas formações mais avançadas. A consciência 
[das Bewusstsein], nunca pode ser outra coisa senão o ser cons-
ciente [das bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo 
real de vida.279 

Até praticamente a grande Revolução Francesa, as concep-
ções dominantes de história tinham um caráter marcadamente 
idealista. Para elas, a história ora era determinada pela vontade 
de uma divindade exterior ao mundo e à própria história (con-
cepções teológicas de mundo), ora conformadas pelas decisões, 
ações e intenções dos grandes chefes e monarcas ou era expres-
são de verdades eternas imodificáveis, de um espírito absoluto 
ou de uma razão universal, à qual a história e a vida humana 

278Idem, p. 31.
279Idem, p. 31.
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teriam de se adequar. Na maioria das vezes, os acontecimentos 
históricos eram isolados uns dos outros, como se não houvesse 
uma articulação entre eles. Como Marx e Engels relatam:

Toda a concepção da história até hoje ou deixou, pura e sim-
plesmente, por considerar essa base real da história, ou viu 
nela apenas algo de secundário e sem qualquer conexão com 
o curso histórico. A história tem, por isso, de ser sempre escrita 
segundo um critério que lhe é extrínseco; a produção real da 
vida aparece como pré-histórica primitiva, enquanto o que é 
histórico aparece como existindo separado da vida em comum, 
como extrassupraterreno. A relação dos homens com a natureza 
fica, desse modo, excluída da história, pelo que é gerada a opo-
sição entre natureza e história. Daí que tal concepção só tenha 
podido ver na história ações políticas de chefes e de Estados e 
lutas religiosas e teóricas em geral, e tenha tido, em especial, 
em cada época histórica, de partilhar da ilusão dessa época.280 

Contrapondo-se às visões idealistas da história, a concep-
ção materialista da história defende que o desenvolvimento his-
tórico real da sociedade humana é um processo:

Parte dos pressupostos reais e nem por um momento os aban-
dona. Os seus pressupostos são os homens, não em qualquer 
isolamento e fixidez fantásticos, mas no seu processo, perceptí-
vel empiricamente, de desenvolvimento real e sob determinadas 
condições. Assim que esse processo de vida ativo é apresentado, 
a história deixa de ser uma coleção de fatos mortos – como é 
para os empiristas, eles próprios ainda abstratos –, ou uma ação 
imaginada de sujeitos imaginados, como para os idealistas.281

Marx e Engels partem da materialidade sócio-histórica: as 
condições de produção e reprodução da vida social, nas quais 
se inserem os indivíduos concretos, como parte das classes so-
ciais.  Os fundadores do marxismo esclarecem:

As premissas com que começamos não são arbitrárias, 
não são dogmas, são premissas reais, e delas só na imaginação 
se pode abstrair. São os indivíduos reais, a sua ação e as suas 
condições materiais de vida, tanto as que encontraram quanto 
as que produziram pela sua própria ação. Essas premissas são, 
portanto, constatáveis de um modo puramente empírico.282 

280Idem, pp. 59-60.
281Idem, p. 32.
282Idem, pp. 23-24.
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Nessa nova concepção da história, da sociedade e do co-
nhecimento, a relação entre o ser social e a consciência social 
não é mecânica, nem unilateral, mas dialética. A consciência 
não é secretada pelo cérebro como a bílis pelo fígado, como 
pensavam os materialistas do século XVIII. As coisas não ocor-
rem de forma puramente mecânica como pensavam esses gran-
des pensadores. A consciência é, sobretudo, um processo, é 
resultado de determinadas condições histórico-sociais: “A cons-
ciência é, portanto, de início, um produto social e o será en-
quanto existirem homens”.283 

Marx e Engels sintetizam a nova concepção materialista da 
história da seguinte forma: 

Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determi-
na a consciência. No primeiro modo de consideração, parte-se 
da consciência como indivíduo vivo. No segundo,que corres-
ponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos vivos reais 
e considera-se a consciência apenas como a sua consciência.284 

Para os fundadores do socialismo científico, pode-se

distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião 
– por tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se 
dos animais assim que começam a produzir os seus meios de 
subsistência (Lebensmittel), passo esse que é requerido pela sua 
organização corpórea. Ao produzirem os seus meios de subsis-
tência, os homens produzem indiretamente a sua própria vida 
material.285

E completam: o que os homens são “coincide, portanto, 
com a sua produção, com o que produzem quanto e também 
com e como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, 
portanto, das condições materiais da sua produção”.286 

Dessa forma, o modo de vida determina a maneira de pen-
sar, a consciência dos indivíduos e dos povos. O modo como 
as populações vivem, organizam-se, relacionam-se socialmente 

283Idem, ibidem.
284Idem, p. 32.
285Idem, p. 24.
286Idem, Ibidem.
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e produzem a sua vida material condiciona a sua forma de in-
terpretar, pensar, conhecer e compreender o mundo em que 
vivem e as coisas à sua volta. Isso porque o primeiro pressupos-
to de toda a existência humana e, portanto, também, de toda a 
história, é o fato de que 

os homens têm de estar em condições de viver para poderem ‘fa-
zer história’. Mas da vida fazem parte sobretudo comer e beber, 
habitação, vestuário e ainda algumas outras coisas. O primeiro 
ato histórico é, portanto, a produção dos meios para a satisfação 
dessas necessidades, a produção da própria vida material, e a 
verdade é que esse é um ato histórico, uma condição fundamen-
tal de toda a história, que ainda hoje, tal como há milhares de 
anos, tem de ser realizado dia a dia, hora a hora, para ao menos 
manter os homens vivos. Mesmo quando o mundo sensível é 
reduzido ao mínimo, a um bastão, como com o sagrado Bruno, 
pressupõe a atividade da produção desse bastão. Assim, a pri-
meira coisa a fazer em qualquer concepção da história é obser-
var esse fato fundamental em todo o seu significado e em toda 
a sua extensão, e atribuir-lhe a importância que lhe é devida.287 

Para Marx e Engels, o trabalho é a atividade humana que 
faz a mediação entre os homens e a natureza na produção das 
condições materiais, isto é, econômico-sociais, necessárias à 
existência da vida em sociedade. Por meio do trabalho, os ho-
mens extraem os bens de produção e de subsistência, sem os 
quais nenhuma sociedade pode ser estruturada e se reproduzir 
socialmente. O trabalho é, como dirá Marx mais adiante em O 
Capital (1867), a indispensável relação do homem com a nature-
za para produzir os meios de produção e de subsistência. Mesmo 
a sociedade mais evoluída (comunista) terá como base o trabalho 
associado, livre, coletivo e destinado a atender as necessidades 
sociais, sendo caracterizada pelo fato de que todo o processo de 
trabalho estará sob o controle dos produtores organizados.

Dessa forma, no processo histórico, os homens estabele-
cem entre si relações de produção, que podem ser de coopera-
ção livre ou de exploração, que se expressam nas relações de 

287Idem, p. 40.
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propriedade. Essas relações de produção correspondem a um 
determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas 
(força de trabalho, meios de produção). Ao longo da história, 
os homens passaram por diversas formações socioeconômicas, 
cada uma delas com determinadas formas de trabalho. Para os 
fundadores do marxismo:

O modo como os homens produzem os seus meios de subsis-
tência depende, em primeiro lugar, da natureza dos próprios 
meios de subsistência encontrados e a reproduzir. Esse modo 
de produção não deve ser considerado no seu mero aspecto de 
reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se já, isto 
sim, de uma forma determinada da atividade desses indivíduos, 
de uma forma determinada de exteriorizarem a sua vida, de um 
determinado modo de vida dos mesmos.288 

A formação social tem como base um determinado modo 
de produção e de troca dominantes. Isto significa que em uma 
mesma formação social permanecem resquícios de relações so-
ciais anteriores. O modo de produção é uma articulação de for-
ças produtivas (força de trabalho, ferramentas, instalações etc.) 
e de relações de produção (que se expressam nas relações de 
propriedade). 

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels analisam as diver-
sas formações econômico-sociais e as formas de propriedade, 
com base nos estudos científicos disponíveis em sua época, tais 
como a tribal, a antiga, em cujo marco avançaram a proprieda-
de privada e a divisão do trabalho, além das formações sociais 
feudal e moderna, nas quais se constituíram e se consolidaram 
a propriedade privada burguesa, cada uma com as suas particu-
laridades.

São essas condições materiais de existência social, cons-
truídas pelos homens ao longo da história da humanidade, que 
constituem a base sobre a qual se constroem a estrutura social, à 
qual correspondem determinadas instituições jurídico-políticas 
(Estado, parlamento, partidos, justiça) e formas de consciência 

288Idem, p. 24.
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social (arte, filosofia, religião, ciência, direito, entre outras). Para 
os dois revolucionários comunistas, a estrutura social e o Estado 

Decorrem constantemente do processo de vida de determina-
dos indivíduos; mas desses indivíduos, não como eles pode-
rão aparecer na sua própria representação ou na de outros, mas 
como eles são realmente, ou seja, como agem, como produzem 
material, realmente, como atuam [tätig], portanto, em determi-
nados limites, premissas e condições materiais que não depen-
dem da sua vontade.289 

Nessa ordem de coisas, os fundadores do marxismo des-
cobriram que as ideias “da classe dominante são, em todas as 
épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder 
material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu po-
der espiritual”.290 Isso ocorre, porque a classe dominante de uma 
determinada sociedade detém as condições materiais (econômi-
cas) da produção das ideias: controlam os meios de comunica-
ção, as instituições formadoras de opinião e, através do Estado, 
a educação escolar. As organizações políticas revolucionárias, 
ao contrário, esforçam-se bastante para publicar e manter um 
simples periódico (revista ou jornal). 

É possível constatar esse fato, observando atentamente o 
atual estágio de desenvolvimento do capitalismo em todos os 
países, avançados ou atrasados economicamente, em que os 
meios de comunicação (televisão, revistas, jornais etc.) estão sob 
o controle de grupos econômicos extremamente fortes, ligados, 
evidentemente, às frações capitalistas, e seu papel na formação 
da chamada “opinião pública”. Trata-se, portanto, de um dos 
meios de difusão da ideologia burguesa pela classe dominante. 

Para tanto, contam no seu seio e em outras classes sociais 
com indivíduos identificados com a sociedade burguesa ou im-
buídos da ideologia burguesa, que “dominam também como 
pensadores, como produtores de ideias, regulam a produção e 
a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, as suas 

289Idem, p. 30.
290Idem, p. 67.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   212 03/10/2017   15:31:29



213Marx e Engels: uma introdução 

ideias são as ideias dominantes da época”.291 A divisão do tra-
balho também se manifesta no seio da classe dominante, “pelo 
que no seio dessa classe uma parte surge como os pensadores 
dessa classe (os ativos ideólogos criadores de conceitos da mes-
ma, os quais fazem da elaboração [Ausbildung] da ilusão dessa 
classe sobre si própria a sua principal fonte de sustento)”.292 

Esses representantes ideológicos da burguesia procuram 
apresentar as ideias e os interesses socioeconômicos burgueses 
como “o interesse universal de todos os membros da sociedade, 
ou seja, na expressão ideal [ideell]: a dar às suas ideias a forma 
de universalidade, a apresentá-las como as únicas racionais e 
universalmente válidas”.293 

O Estado burguês atual, que corresponde às relações de 
produção e à propriedade privada capitalista modernas, não é 
outra coisa senão a forma de “que os burgueses se dão, tanto 
externa quanto internamente, para garantia mútua da sua pro-
priedade e dos seus interesses”. Esse Estado, 

gradualmente, por meio dos impostos, foi adquirido pelos 
proprietários privados e, por meio das dívidas públicas, ficou 
completamente à mercê destes, e cuja existência, nas subidas 
e quedas dos papéis do Estado na Bolsa, ficou totalmente de-
pendente do crédito comercial que os proprietários privados, os 
burgueses, lhe concedem.294 

Em se tratando das relações de produção burguesas, Marx 
e Engels procuraram expor cientificamente a sua origem, desen-
volvimento, suas contradições e o processo de crise da socieda-
de capitalista, nos seus aspectos mais gerais, a partir do patamar 
de conhecimentos conquistados à época em que formularam os 
manuscritos de A Ideologia Alemã, dado que ainda não haviam 
formulado a sua teoria da mais-valia, presente em suas obras 
econômicas da maturidade e, em sua forma definitiva, em O 
Capital. 

291Idem, ibidem.
292Idem, p. 68.
293Idem, p. 69.
294Idem, pp. 111-112.
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O processo de dissolução do feudalismo e de passagem 
ao capitalismo é marcado por uma série de transformações 
econômicas, sociais, políticas e culturais, que condicionaram 
a imposição das relações de assalariamento (compra e venda 
da força de trabalho mediante o pagamento de salário) e a 
concentração da riqueza nas mãos de uma pequena minoria, a 
burguesia, a classe dominante no seio da sociedade burguesa 
moderna. 

Entre os acontecimentos desse período, que Marx, em O 
Capital, chamará de acumulação primitiva do capital, citam-se 
em A Ideologia Alemã: o cercamento das propriedades pelos 
grandes proprietários de terras (nobreza, senhores feudais) para 
a produção de lã para a nascente indústria têxtil; a expulsão e 
fuga de camponeses e das suas famílias, obrigados a se submeter 
ao assalariamento nas cidades; levantes camponeses contra a 
situação de opressão e exploração, a que estavam submetidos; 
formação de uma classe de grandes comerciantes e expansão do 
comércio dentro dos países e entre países e continentes; disso-
lução dos laços feudais; avanço dos conhecimentos científico-
-técnicos e das invenções; ressurgimento das cidades e, conse-
quentemente, de um processo de urbanização crescente, e, com 
elas, de uma vida cultural mais intensa; as grandes navegações, 
a colonização e a profunda exploração dos povos colonizados; 
formação dos Estados nacionais modernos, com uma única mo-
eda e sistema tributário; por fim, o desenvolvimento dos meios 
de comunicação e de transportes, o aparecimento de bancos e 
da estrutura das finanças modernas.

A aplicação do capital (de um valor que procura se valo-
rizar) ao processo de produção conduz gradativamente à im-
plantação das manufaturas e, mais adiante, da grande indús-
tria. O processo de industrialização – a chamada Revolução 
Industrial do final do século XVIII e primeiras décadas do sécu-
lo XIX – significou o desenvolvimento das forças produtivas e 
a introdução da máquina moderna, em substituição às antigas 
ferramentas manuais, incrementando consideravelmente a ca-
pacidade de produção de mercadorias e a produtividade do 
trabalho humano. 
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O aumento da população nos vários países e a expansão 
comercial exigiam a ampliação da produção de bens e serviços, 
que as condições anteriores de produção não permitiam. A Re-
volução Industrial e a internacionalização do comércio amplia-
ram irresistivelmente a produção de mercadorias, que passaram 
a circular nos países e no mercado mundial, aproximando as 
nações e tornando-as cada vez mais dependentes entre si, em 
uma teia de relações econômicas, políticas, sociais e culturais 
intensas, variadas e complexas, um verdadeiro sistema mundial 
de Estados. 

Os fundadores do marxismo sintetizam esses aconteci-
mentos, que levaram à formação e consolidação da sociedade 
capitalista, da seguinte forma:

Desenvolvendo-se irresistivelmente no século 17, a con-
centração do comércio e da manufatura em um país, a Inglaterra, 
criou gradualmente para esse país um relativo mercado mundial 
e, com ele, uma demanda por produtos manufaturados ingleses 
que já não podia ser satisfeita pelas forças produtivas até aí exis-
tentes na indústria. Essa demanda, que crescera mais do que as 
forças produtivas, foi a força motora que deu origem ao terceiro 
período da propriedade privada desde a Idade Média com a 
criação da grande indústria – a aplicação de forças elementares 
para fins industriais, a maquinaria e a mais extensa divisão do 
trabalho. As condições restantes dessa nova fase – a liberdade 
de concorrência no interior da nação, o desenvolvimento da 
mecânica teórica (a mecânica aperfeiçoada de Newton foi a ci-
ência mais popular na França e na Inglaterra principalmente no 
século 18) etc. – existiam já na Inglaterra. (A livre concorrência 
dentro da própria nação teve em toda a parte de ser conquistada 
por meio de uma revolução – em 1640 e 1688 na Inglaterra, 
em 1789 na França.) A concorrência em breve obrigava todos 
os países que queriam conservar o seu papel histórico a prote-
ger as suas manufaturas com novas medidas alfandegárias (os 
velhos direitos já não serviam frente à grande indústria), e logo 
a seguir a introduzir a grande indústria sob regras alfandegárias 
protetoras. A despeito dos meios de proteção a grande indústria 
universalizou a concorrência (ela é a liberdade prática de co-
mércio, os direitos protecionistas são nela apenas um paliativo, 
uma defesa na liberdade de comércio), estabeleceu os meios 
de comunicação e o mercado mundial moderno, submeteu a 
si o comércio, transformou todo o capital em capital industrial 
e criou assim a rápida circulação (o desenvolvimento da finan-
ça) e centralização dos capitais. Com a concorrência universal 
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obrigou todos os indivíduos à mais intensa aplicação da sua 
energia. Aniquilou, tanto quanto lhe era possível, a ideologia, 
a religião, a moral etc., e onde não o conseguiu fez delas uma 
mentira palpável. Foi ela que, pela primeira vez, criou a histó-
ria universal, na medida em que tornou dependentes de todo 
mundo todas as nações civilizadas e todos os indivíduos nelas 
existentes para a satisfação das suas necessidades, e aniquilou a 
exclusividade até aí natural de cada uma das nações. Subsumiu 
ao capital a ciência da natureza e retirou à divisão do trabalho a 
última aparência de naturalidade. De um modo geral, aniquilou 
a naturalidade, tanto quanto é possível no seio do trabalho, e 
dissolveu todas as relações naturais em relações de dinheiro. 
No lugar das cidades surgidas naturalmente criou as grandes 
cidades industriais modernas, nascidas de um dia para o ou-
tro. Onde penetrou, destruiu o artesanato e, de um modo geral, 
todas as fases anteriores da indústria. Completou a vitória [da] 
cidade comercial sobre o campo.295 

Por outro lado, o desenvolvimento das forças produtivas 
no capitalismo gerou também novas contradições, que desem-
bocam periodicamente em crises de superprodução de valores. 
Diferente das crises nas sociedades pré-capitalistas, em geral 
marcadas pela subprodução e desencadeada por catástrofes na-
turais, epidemias ou guerras, as crises econômicas do capitalismo 
ocorrem por excesso de produção de mercadorias, de modo que 
as pessoas morrem de fome e são jogadas no mundo do desem-
prego por causa da grande quantidade de riqueza produzida e da 
capacidade produtiva ociosa, que não pode ser completamente 
utilizada e realizada pelas relações de produção burguesas. 

Em outras palavras, a moderna sociedade burguesa convi-
ve periodicamente com crises de superprodução de mercado-
rias e valores pelo fato de ter sido capaz de criar um excesso de 
capacidade produtiva, de fazer avançar as forças produtivas da 
humanidade. Quando o fez, era irresistivelmente progressista, 
pois o desenvolvimento das forças produtivas criou as condi-
ções objetivas para a própria superação da ordem capitalista e 
sua substituição por outra sociedade. A grande indústria criou, 
portanto, 

295Idem, pp. 87-88.
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uma massa de forças produtivas para as quais a propriedade 
privada se tornou um grilhão, do mesmo modo que a corpo-
ração para a manufatura e a pequena oficina rural para o arte-
sanato em desenvolvimento. Sob a propriedade privada, essas 
forças produtivas recebem um desenvolvimento apenas unila-
teral, tornam-se forças destrutivas para a maioria, e uma grande 
quantidade dessas forças não podem sequer ser aplicadas na 
propriedade privada.296 

Como avaliam os autores de A Ideologia Alemã,

Essa contradição entre as forças produtivas e a forma de inter-
câmbio, que, como vimos, várias vezes ocorreu na história até 
os nossos dias sem, contudo, pôr em perigo o seu fundamento, 
teve todas as vezes de rebentar em uma revolução, assumindo 
então, ao mesmo tempo, várias formas secundárias, como tota-
lidade de colisões, como colisões de diferentes classes, como 
contradição da consciência, luta de ideias etc., luta política.297 

Além das condições objetivas (forças produtivas desenvol-
vidas, produção cada vez mais social e as crises econômicas), a 
grande indústria criou uma nova classe social, a classe operária, 
o proletariado moderno e, com ele, a luta de classes atual. Priva-
dos de meios de produção para ganhar por conta própria os seus 
meios de subsistência, os operários são obrigados a se assalariar, 
a vender a sua força de trabalho como mercadoria aos donos 
dos meios de produção, os capitalistas. 

Esse processo de constituição do proletariado moderno 
foi, portanto, marcado pela expropriação dos meios de sobrevi-
vência de artesãos e camponeses pobres, que não tiveram outra 
possibilidade de garantir a sua sobrevivência e de suas famílias, 
a não ser pela subsunção às relações de assalariamento, impos-
tas pela violência (as chamadas leis sanguinárias) pelos gover-
nos e Estados na Europa. Como afirmam os fundadores do mar-
xismo, o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa, 
nele fundada, criaram

em geral, por toda a parte, as mesmas relações entre as classes 
da sociedade, e aniquilou, por esse meio, a particularidade de 

296Idem, pp. 88.
297Idem, pp. 89-90.
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cada uma das nacionalidades. E, finalmente, ao passo que a 
burguesia de cada nação ainda conserva interesses nacionais 
particulares, a grande indústria criou uma classe que, em todas 
as nações, tem o mesmo interesse, e na qual a nacionalidade 
está já anulada, uma classe que realmente já está livre de todo 
o velho mundo e, ao mesmo tempo, a ele se contrapõe. Torna 
insuportável para o operário não só a relação com o capitalista 
mas o próprio trabalho. Como se compreende, a grande indús-
tria não atinge em todas as localidades de um país o mesmo 
nível de desenvolvimento. Isso, contudo, não detém o movi-
mento de classe do proletariado, visto que os proletários criados 
pela grande indústria tomam a vanguarda desse movimento e 
arrastam consigo toda a massa, e visto que os operários exclu-
ídos da grande indústria são atirados por essa grande indústria 
para uma condição de vida ainda pior do que a dos operários 
da própria grande indústria. Do mesmo modo atuam os países e 
que está desenvolvida uma grande indústria sobre os países plus 
ou moins [mais ou menos – francês] não industriais, na medida 
em que estes são arrastados para a luta universal de concorrên-
cia pelo intercâmbio mundial.298 

Embora afetado pela concorrência no seio das relações de 
trabalho assalariadas da sociedade burguesa, e irrompendo em 
levantes desesperados contra as condições de trabalho e de vida 
de forma ainda bastante instintiva, o proletariado é levado a se 
organizar em associações e sindicatos, para defender a sua força 
de trabalho contra o interesse de lucro dos capitalistas. Sob a 
base dessas deploráveis condições de vida e de trabalho e das 
contradições manifestadas pelo funcionamento da sociedade 
burguesa, despertam certas concepções socialistas, de caráter 
inicialmente utópico, que desejavam superar esse estado de coi-
sas, em geral, por meio de projetos de sociedades futuras, pro-
dutos da genialidade e da criatividade de certos pensadores, em 
particular, nas primeiras décadas do século XIX. 

Entretanto, de posse de uma concepção materialista da his-
tória, Marx e Engels puderam desenvolver uma crítica teórico-
-política aos socialistas utópicos, sem desprezar as suas grandes 
lições, assentando daí por diante a tese de que o comunismo já 

298Idem, pp. 88-89.
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não é “um estado de coisas [Zustand] que deva ser estabelecido, 
um ideal pelo qual a realidade [terá] de se regular. Chamamos 
comunismo ao movimento real que supera o atual estado de 
coisas. As condições desse movimento resultam do pressuposto 
atualmente existente”.299 

O comunismo, agora elaborado sob uma base científica, 
se distingue 

de todos os movimentos anteriores por transformar radicalmen-
te [umwältz] o fundamento de todas as relações de produção 
e de intercâmbio anteriores e por tratar conscientemente, pela 
primeira vez, todos os pressupostos naturais como criações dos 
homens anteriores, por despi-las da sua naturalidade e submetê-
-las ao poder dos indivíduos associados [vereinigten].300 

O objetivo do comunismo e o significado de ser comu-
nista aparecem em A Ideologia Alemã de maneira muito mais 
concretos. Marx e Engels criticam Feuerbach por “julgar poder 
transformar a palavra comunista (...) de novo numa mera cate-
goria”, enquanto, “no mundo que existe designa o adepto de 
um determinado partido revolucionário”. Para os jovens revolu-
cionários, toda “a dedução de Feuerbach quanto à relação dos 
homens entre si não vai além de provar que os homens preci-
sam, e sempre precisaram, uns dos outros. Ele quer estabelecer 
a consciência acerca desse fato, isto é, como os demais teóricos 
quer apenas produzir uma consciência correta acerca dum fato 
existente”, ao passo que, completam os autores, “ao comunismo 
real o que importa é derrubar este existente”.301

Portanto, chegou-se agora “a um ponto tal que os indi-
víduos têm de apropriar-se da totalidade existente das forças 
produtivas, não só para alcançarem a sua autoatividade, mas 
principalmente para assegurarem a sua existência”. A apropria-
ção “dessas forças produtivas nada mais é, ela mesma, do que 
o desenvolvimento das capacidades individuais corresponden-

299Idem, p. 52.
300Idem, p. 99.
301Idem, p. 64.
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tes aos instrumentos da produção material”. De modo que, só 
“os proletários do presente, completamente excluídos de toda 
a autoatividade, estão em condições de realizar a sua completa 
autoatividade, não mais limitada, a qual consiste na apropriação 
de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento, 
assim iniciado, de uma totalidade de capacidades”.302 Em outras 
palavras, essa transformação:

Só pode ser realizada por meio de uma união, a qual, pelo ca-
ráter do próprio proletariado, só pode ser, por sua vez, uma 
união universal, e por uma revolução em que, por um lado, é 
derrubado o poder do modo de produção e de intercâmbio e da 
organização social anteriores e, por outro lado, se desenvolvem 
o caráter universal do proletariado e a sua energia necessária 
para levar a cabo a apropriação, e em que, além disso, o prole-
tariado deixa para trás tudo o que ainda lhe ficou da sua posição 
anterior na sociedade.303 

Somente com a destruição das relações de produção e da 
propriedade privada capitalistas, abrindo a possibilidade do de-
senvolvimento da sociedade socialista, como passo ao comu-
nismo, a sociedade sem classes e sem exploração do homem 
pelo homem, é possível superar tanto as formas de alienação 
presentes na atual organização da vida social, como a divisão 
do trabalho, que unilateraliza e entorpece os indivíduos: 

Na sociedade comunista, na qual cada homem não tem um cír-
culo exclusivo de atividade, mas pode se formar [ausbilden] em 
todos os ramos que preferir, a sociedade regula a produção geral 
e, precisamente desse modo, torna possível que eu faça hoje 
uma coisa e amanhã outra, que cace de manhã, pesque de tarde, 
crie gado à tardinha, critique depois da ceia, tal como me aprou-
ver, sem ter de me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico.304 

Para tanto, a realização do comunismo – isto é, a supera-
ção das classes sociais, do Estado e da alienação -, supõe um 
alto desenvolvimento das forças produtivas matérias e só pode 
ser resultado da vitória da revolução internacional e não nos 
estritos limites de um só país:

302Idem, p. 108.
303Idem, p. 109.
304Idem, p. 49.
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Essa “alienação” [Entfremdung], para continuarmos compreen-
síveis para os filósofos, só pode ser superada, evidentemente, 
dadas duas premissas [Voraussetzungen] práticas. Para que ela 
se torne um poder “insuportável”, isto é, um poder contra o 
qual se faça uma revolução, é necessário que tenha criado uma 
grande massa da humanidade absolutamente “destituída de 
propriedade” [durchaus “Eigentumslos”] e ao mesmo tempo em 
contradição com um mundo existente de riqueza e cultura, o 
que pressupõe um grande aumento da força produtiva, um grau 
elevado do seu desenvolvimento – e, por outro lado, esse de-
senvolvimento das forças produtivas (com o qual já está dada, si-
multaneamente, a existência empírica concreta dos homens no 
plano histórico-mundial, em vez de no plano local) é também 
uma premissa prática absolutamente necessária porque sem ele 
só a escassez [Mangel] se generaliza, e, portanto, com a carên-
cia [Notdurf] também teria de recomeçar a luta pelo necessário 
e teria de se produzir de novo toda a velha merda [Scheiße]; 
porque, além disso, só com esse desenvolvimento universal das 
forças produtivas se estabelece um intercâmbio universal dos 
homens, que por um lado produz o fenômeno da grande mas-
sa “destituída de propriedade” em todos os povos ao mesmo 
tempo (concorrência geral), tornando todos eles dependentes 
das revoluções uns dos outros e, por fim, colocando indivídu-
os empiricamente universais, indivíduos histórico-mundiais, no 
lugar dos indivíduos locais. Sem isso: 1) o comunismo apenas 
poderia existir como algo local [eine Lokalität]; 2) os poderes 
do intercâmbio não teriam eles próprios podido desenvolver-
-se como poderes universais, e por isso insuportáveis, e teriam 
permanecido “circunstâncias” de superstição locais; 3) todo o 
alargamento do intercâmbio superaria o comunismo local. Em-
piricamente, o comunismo só é possível como o ato dos povos 
dominantes “de repente” e ao mesmo tempo, o que pressupõe 
o desenvolvimento universal da força produtiva e o intercâmbio 
mundial a ele articulado.305 

305Idem, pp. 50-52. Essa formulação de Marx e Engels, presente em A Ideologia Alemã, 
sobre a necessidade de um alto desenvolvimento das forças produtivas e do caráter 
internacional da construção do comunismo, deve, evidentemente, ser completada pela 
experiência da Revolução Russa de 1917 e das revoluções ao longo do século XX. 
As concepções de Lênin e Trotsky, dirigentes da Revolução de Outubro de 1917, são 
essencialmente internacionalistas e, portanto, diretamente desenvolvidas a partir do 
internacionalismo de Marx e Engels. Não se coadunam com qualquer perspectiva de 
socialismo nacional, circunscrito às fronteiras de um país, como pregou Stalin e seus 
consortes. Embora se irrompa em determinado país, a revolução socialista tem de se 
projetar internacionalmente, sob pena de ser sufocada pelas burguesias imperialistas. 
Os revolucionários russos, em particular Lênin e Trotsky previam que, sem o desenvol-
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Realizada essa análise, Marx e Engels puderam, então, sin-
tetizar, em A ideologia alemã, a nova concepção materialista da 
história da seguinte forma: 

1) No desenvolvimento das forças produtivas atinge-se 
um estágio no qual se produzem forças de produção e meios de 
intercâmbio que, sob as relações vigentes, só causam desgraça, 
que já não são forças de produção, mas forças de destruição 
(maquinaria e dinheiro) – e, em conexão com isso, é produzida 
uma classe que tem de suportar todos os fardos da sociedade 
sem gozar das vantagens desta e que, expulsa da sociedade, é 
forçada ao mais decidido antagonismo a todas as outras classes; 
uma classe que constitui a maioria de todos os membros da 
sociedade e da qual deriva a consciência sobre a necessidade 
de uma revolução radical, a consciência comunista, a qual, evi-
dentemente, também pode se formar no seio das outras classes 
por meio da observação [Anschauung] da posição desta classe; 

2) que as condições, no seio das quais podem ser apli-
cadas determinadas forças de produção, são as condições do 
domínio de uma determinada classe da sociedade, cujo poder 
social, decorrente da sua propriedade, tem a sua expressão prá-
tico-idealista na respectiva forma de Estado, e por isso toda a 
luta revolucionária se dirige contra uma classe que até então 
dominou; 

vimento do processo revolucionário de Outubro, na esfera internacional, a começar 
pelos principais países capitalistas da Europa, a revolução seria sufocada. Em todo, era 
preciso defender até as últimas consequências as conquistas da revolução proletária e 
trabalhar sem tréguas pela revolução internacional. Trotsky sintetizou essa concepção 
revolucionária na teoria da revolução permanente: “Em seu terceiro aspecto, a teoria 
da revolução permanente implica o caráter internacional da revolução socialista, que 
resulta do estado da economia e da estrutura social da humanidade. O internacionalis-
mo não é um princípio abstrato: ele não é senão o reflexo político e teórico do caráter 
mundial da economia, do desenvolvimento mundial das forças produtivas e do ímpeto 
mundial da luta de classes. A revolução socialista começa no âmbito nacional, mas nele 
não pode permanecer. A revolução proletária não pode ser mantida em limites nacio-
nais, senão sob a forma de um regime transitório, mesmo que este dure muito tempo, 
como demonstra o exemplo da União Soviética. No caso de existir uma ditadura prole-
tária isolada, as contradições internas e externas aumentam inevitavelmente, ao mesmo 
passo que os êxitos. Se o Estado proletário continuar isolado, ele, ao cabo, sucumbirá 
vítima dessas contradições. Sua salvação reside unicamente na vitória do proletariado 
dos países avançados. Desse ponto de vista, a revolução nacional não constitui um fim 
em si, apenas representa um elo na cadeia internacional. A revolução internacional, a 
despeito de seus recuos e reflexos provisórios, representa um processo permanente”. 
Cf. TROTSKY, Leon. A revolução permanente. In: A teoria da revolução permanente. 
São Paulo: Sundermann, 2011, p. 163.
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3) que em todas as revoluções anteriores o modo de ati-
vidade permaneceu sempre intocado e foi só uma questão de 
uma outra distribuição dessa atividade, de uma nova repartição 
do trabalho a outras pessoas, ao passo que a revolução comu-
nista se dirige contra o modo da atividade até os nossos dias, 
elimina o trabalho e supera [aufhebt] o domínio de todas as 
classes suprimindo as próprias classes, porque é realizada pela 
classe que na sociedade não vale como uma classe; não é reco-
nhecida como uma classe, é a expressão da dissolução de todas 
as classes, nacionalidades etc., no seio da sociedade atual; e 

4) que, tanto para a produção massiva dessa consciência 
comunista, quanto para a realização da própria causa, é neces-
sária uma transformação massiva dos homens que só pode pro-
cessar-se em um movimento prático, em uma revolução; que, 
portanto, a revolução não é só necessária porque a classe domi-
nante de nenhum outro modo pode ser derrubada, mas também 
porque a classe que a derruba só em uma revolução consegue 
sacudir dos ombros toda a velha porcaria [Dreck] e tornar-se 
capaz de uma nova fundação da sociedade.306 

A elaboração da concepção materialista da história e sua 
aplicação ao conhecimento cada vez mais vasto da realidade 
e de seus diversos aspectos não pararam em A Ideologia Ale-
mã. Foi enriquecida por Marx e Engels nas décadas seguintes. 
As inúmeras obras e documentos escritos pelos fundadores do 
marxismo dão conta do esforço por desenvolver a dialética ma-
terialista e a sua concepção da história, aplicando-as à análise 
da sociedade capitalista em evolução. Os dois revolucionários 
alemães também esclareceram, em diversos momentos, aspec-
tos complexos da nova teoria, que pudessem gerar questiona-
mentos e dúvidas dentro do movimento socialista.

Na Carta a Joseph Bloch, datada de 21 de setembro de 1890, 
Engels faz uma síntese da concepção materialista da história:

Segundo a concepção materialista da história, o elemento de-
terminante da história é, em última instância, a produção e a 
reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu dissemos outra 
coisa a não ser isto. Portanto, se alguém distorce esta afirmação 
para dizer que o elemento econômico é o único determinan-
te, transforma-a em uma frase sem sentido, abstrata e absurda. 

306Idem, p. 56.
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A situação econômica é a base, mas os diversos elementos da 
superestrutura – as formas políticas da luta de classes e seus re-
sultados, a saber, as constituições estabelecidas uma vez ganha 
a batalha pela classe vitoriosa; as formas jurídicas e mesmo os 
reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos participantes, 
as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as concepções religio-
sas e seu desenvolvimento ulterior em sistemas dogmáticos – 
exercem igualmente sua ação sobre o curso das lutas históricas 
e, em muitos casos, determinam de maneira preponderante sua 
forma. Há ação e reação de todos esses fatores, no seio das 
quais o movimento econômico acaba por se impor como uma 
necessidade através da infinita multidão de acidentes (ou seja, 
de coisas e acontecimentos cujo vínculo interno é tão tênue 
ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-lo como 
inexistente e negligenciá-lo). Se assim não fosse, a aplicação 
da teoria a qualquer período histórico determinado seria, creio, 
mais fácil do que a resolução de uma simples equação de pri-
meiro grau.307

Como observa acertadamente Engels, as condições mate-
riais da existência humana, a produção e a reprodução da vida 
social, são a base, o fundamento de toda a estrutura social e da 
superestrutura jurídico-política, bem como das correspondentes 
formas de consciência social desenvolvidas pelos homens ao 
longo das formações econômico-sociais.

Isso é importante, porque as teorias das classes dominan-
tes de cada época procuram ocultar esse fundamento histórico, 
para apagar nas consciências as pegadas que levam ao proces-
so de produção, fundamento das desigualdades materiais entre 
os homens e, portanto, da existência de classes sociais antagô-
nicas. Nada mais óbvio, para os representantes ideológicos da 
classe dominante – no capitalismo, a burguesia, – que relegar o 
fundamento social da existência humana como algo secundário.

Ainda mais, a classe dominante, por seus representantes 
ideológicos e políticos, procura igualmente tratar as suas pró-
prias ideias, em todas as formações classistas, como o fator de-
terminante na história. A sua atividade de produção de ideias, 

307MARX, K. e ENGELS, F. Cartas Filosóficas e Outros Escritos. São Paulo: Grijalbo, 
1977, p. 34.
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teorias, concepções, aparece como a atividade superior, como 
a forma mais elevada de vida. No geral, a atividade de trabalho, 
circunscrita aos trabalhadores, é encarada como uma atividade 
menor, pois exige esforço físico.

Mesmo no capitalismo, em que os pensadores da Econo-
mia Política (Adam Smith e David Ricardo, em particular) re-
servaram ao trabalho o papel de fundamento da produção da 
riqueza, procura-se ocultar o fato de que a força de trabalho é 
explorada pela classe dominante, pela burguesia, e que o capi-
tal nada mais é que uma relação social, baseada na exploração 
da força de trabalho e na extração de trabalho excedente. Escon-
dem que essa é a base da existência das desigualdades materiais 
entre as classes e, portanto, também é o fundamento da riqueza 
acumulada pelos capitalistas em todos os países.

Em nenhum momento, Marx e Engels negaram o papel 
fundamental das ideias, das teorias, da ciência, da filosofia e das 
concepções de mundo dos homens. Não é possível encontrar 
qualquer traço de desprezo pelo debate científico e de ideais 
na obra dos fundadores do marxismo. O próprio marxismo foi 
resultado da assimilação dos melhores conhecimentos produzi-
dos pela humanidade até a época de Marx. O desenvolvimento 
posterior do socialismo científico se deu sob a base do acúmulo 
dos conhecimentos científicos nas ciências.

Portanto, não tem sentido se dizer que Marx e Engels ad-
mitem somente a determinação e a ação dos processos econô-
micos sobre os demais elementos da vida social. Como Engels 
lembra na citação acima, as formas de consciência social (as 
ideias) “exercem igualmente sua ação sobre o curso das lutas 
históricas e, em muitos casos, determinam de maneira prepon-
derante sua forma”. 

Não se pode desconhecer o papel da superestrutura ju-
rídico-política na Antiguidade clássica e da religião no mundo 
feudal. Não se pode negar – os marxistas jamais cometeriam 
esse equívoco – a ação das ideias sobre a vida social, política, 
econômica e jurídica de um país. Mas é preciso, da mesma for-
ma, reconhecer que a produção e a reprodução das condições 
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de existência social são a base da vida em sociedade e, portan-
to, o fundamento das formas de consciência, por mais distantes 
que pareçam a sua relação com aquele fundamento. Como a 
produção e a reprodução da existência material dependem da 
transformação da natureza em bens de produção e de subsistên-
cia, o trabalho é, por conseguinte, a base de toda a vida social. 

Em 25 de janeiro de 1894, na Carta a Heinz Starkenburg, 
Engels esclarece o que ele e Marx entendiam por relações eco-
nômicas:

O que entendemos por relações econômicas – que considera-
mos como a base determinante da história da sociedade – é o 
modo pela qual os homens de uma dada sociedade produzem 
seus meios de subsistência e trocam os produtos (na medida em 
que exista divisão do trabalho). Portanto, está aí incluída toda 
a técnica da produção e do transporte. Segundo nossa concep-
ção, esta técnica determina igualmente tanto o modo de troca 
como a distribuição dos produtos e, por consequência, após a 
dissolução da sociedade gentílica, também a divisão em classes 
e, portanto, as relações de dominação e de servidão, e com 
estas o Estado, a política, o direito, etc. As relações econômi-
cas incluem, também, a base geográfica sobre a qual elas se 
desenrolam, e os vestígios de etapas anteriores do desenvol-
vimento econômico que realmente foram transmitidos e que 
sobreviveram – muitas vezes unicamente pela tradição ou vis 
inertiae (pela força da inércia); assim como incluem também, 
naturalmente, o meio exterior que circunda esta forma social.308 

Engels reitera em diversas passagens essa nova concepção 
materialista histórico-dialética, para dissipar qualquer dúvida 
em relação ao seu fundamento teórico, deixando patente, ine-
quivocamente, que, apesar da superestrutura jurídico-política 
ter como base o modo como a sociedade produz e reproduz 
a vida material (econômico-social), os meios de subsistência e 
troca dos produtos, os campos político, jurídico, religioso, lite-
rário, artístico, etc. interatuam entre si, reagindo também sobre 
a base econômica:

308Idem, pp. 45-46.
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Não é verdade, portanto, que a situação econômica seja a cau-
sa, que só ela seja ativa e tudo o mais passivo. Pelo contrário, 
existe um jogo de ações e reações sobre a base da necessidade 
econômica, que acaba sempre por se impor em última instân-
cia. O Estado, por exemplo, exerce uma influência através do 
protecionismo, da liberdade de comércio, de um bom ou mau 
sistema fiscal; (…) Não se trata, portanto, como alguns imagi-
nam por comodidade, de que a situação econômica produz um 
efeito automático. Ao contrário, os homens fazem eles mesmos 
sua história, mas em um meio determinado que a condiciona 
sobre a base de condições reais anteriores já existentes, entre 
as quais as relações econômicas que, por muito que possam 
ser influenciadas pelas relações políticas e ideológicas, conti-
nuam sendo, em última instância, as relações determinantes, 
constituindo o fio condutor que as une e que é o único que nos 
conduz à compreensão das coisas.309 

Em Carta a Konrad Schmidt, de 5 de agosto de 1890, En-
gels assevera:

Em geral, o termo ‘materialista’ serve a muitos escritores jovens, 
na Alemanha, de simples frase para classificar toda espécie de 
coisas sem as estudar posteriormente; tais escritores pensam que 
basta colar um rótulo para que o assunto seja dado por encerra-
do. Porém, nossa concepção da história é, acima de tudo, um 
guia para o estudo e não uma alavanca para levantar constru-
ções à maneira dos hegelianos. É preciso estudar de novo toda 
a história, investigar detalhadamente as condições de vida das 
diversas formações sociais, antes de se tentar deduzir delas as 
ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas, etc., 
que a elas correspondem. A este respeito, fez-se bem pouco 
até hoje, porque bem poucos a isto se entregaram seriamente. 
Neste domínio precisamos de uma ajuda em massa; o campo 
é infinitamente vasto e quem aí quiser trabalhar a sério poderá 
fazer muitas coisas e destacar-se.310 

Não há, portanto, no pensamento de Marx e Engels qual-
quer margem de dúvida quanto ao seu caráter materialista e 
dialético, isto é, contraposto ao idealismo filosófico e ao ma-
terialismo mecanicista. Não é possível extrair da obra dos fun-
dadores do marxismo qualquer determinação mecânica entre a 
base material (econômico-social, a produção e a reprodução da 

309Idem, pp. 46-47.
310 Idem, p. 32.
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vida material) e a superestrutura jurídico-política, bem como as 
formas de consciência social, tais como as conhecemos em suas 
formas concretas, como a ciência, a filosofia, a religião, a arte, 
entre outras. 

As condições materiais de existência social, criadas pela 
organização do trabalho humano no seio de determinadas re-
lações de produção (expressas nas formas de propriedade), cor-
respondentes a um determinado nível de desenvolvimento das 
forças produtivas são a base de todo o desenvolvimento político 
e cultural, mas estas, ressaltemos uma vez mais, reagem sobre 
as condições econômico-sociais, por força das ações dos indiví-
duos e da luta de classes.  

Por fim, é preciso realçar a recomendação feita por Engels 
em Carta a Joseph Bloch, de 21 de setembro de 1890, sobre a 
necessidade de estudar a concepção materialista da história em 
suas próprias fontes:

Eu pediria ao senhor que estudasse mais a fundo esta teoria 
nas suas fontes originais e não em fontes de segunda mão, pois 
é verdadeiramente mais fácil. Marx raramente escreveu alguma 
obra em que ela não tivesse o seu papel, mas especialmente 
O 18 Brumário de Luís Bonaparte é um excelente exemplo de 
sua aplicação. Há também alusões em O Capital. Além disso, 
permito-me indicar-lhe meus escritos: A subversão da ciência 
pelo Sr. Eugen Dühring e, também, Ludwig Feuerbach e o Fim 
da Filosofia Clássica Alemã, onde fiz a exposição mais detalha-
da do materialismo histórico que, pelo que eu saiba, existe.311 

George Novack observa o seguinte sobre a dialética mate-
rialista de Marx e Engels: 

Temos ouvido algumas vezes esta pergunta: É a dialética 
a forma mais elevada de pensamento? Assumirá a lógica novas 
formas no futuro? O materialismo dialético é a forma atual mais 
elevada de pensamento científico conhecida ou acessível a nós. 
Nossa tarefa atual é desenvolver este sistema de pensamento, 
disseminar suas ideias: em outras palavras, socializar a dialética 
que Engels definira como “nossa melhor ferramenta de trabalho 
e nossa arma mais penetrante”.

311Idem, p. 36.
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Isto não significa que a ciência do processo de pensamen-
to ou o processo do pensamento em si, tenham alcançado seu 
limite máximo. Pelo contrário, ainda não começamos realmen-
te a pensar. Avanços sociais posteriores produzirão, inevitavel-
mente, tremendos avanços no pensamento e prática humanos e 
no conhecimento do pensamento humano.

Antes de Marx e Engels a lógica, a ciência do processo de 
pensamento, tinha um papel subordinado no processo históri-
co. Como ensinam estes socialistas científicos, o pensamento e 
a autoconsciência do pensamento não determinaram a evolu-
ção da sociedade, pois o fizeram o jogo cego das forças natu-
rais e sociais. Mas agora a humanidade começou a entender o 
curso lógico dos processos naturais e a guiá-los e usá-los. Com 
o movimento socialista, temos começado a entender também a 
lógica dos próprios processos de pensamento histórico. Com o 
crescimento do socialismo a lógica se converterá, e deve fazê-
-lo, em uma potência cada vez maior na direção do curso da 
evolução social. Se as forças naturais e sociais são colocadas 
cada vez mais sob a linha de ação humana organizada e pla-
nejada, o pensamento e a ciência do pensamento expandirão, 
indubitavelmente, seus conteúdos, produzirão novas formas, 
exibirão novas propriedades e novos poderes. A lógica dialética 
é o instrumento indispensável para o avanço do progresso do 
pensamento científico a seu nível seguinte. A dialética mate-
rialista abre perspectivas sem limites ao futuro do pensamento 
humano.312 

Com A Ideologia Alemã, Marx e Engels esclarecem os seus 
pontos de vista teóricos e políticos, prestam definitivamente 
contas à filosofia hegeliana, assimilando o seu núcleo revolu-
cionário dialético, e fixam um novo patamar teórico para o de-
senvolvimento da concepção materialista da história, que será 
realizado nas obras posteriores, a partir da experiência do mo-
vimento operário e do avanço dos conhecimentos nas ciências 
naturais e sociais. 

É preciso notar ainda, que, para além das condições ob-
jetivas (avanço das forças produtivas, socialização da produção 
e crises econômico-financeiras cada vez mais produndas) cria-
das pelo desenvolvimento contraditório do modo de produção 

312NOVACK, Geroge. Introdução à lógica marxista. São Paulo: Sundermann, 2006, 
p. 92.
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capitalista e da sociedade burguesa moderna, a superação da 
sociedade de classes atual e sua transformação em socialismo 
(e, deste, ao comunismo propriamente dito) só é possível por 
meio de um processo revolucionário, o que implica a necessi-
dade de organização da classe operária (e demais explorados e 
oprimidos) e o desenvolvimento da consciência de classe revo-
lucionária. Marx e Engels chegam a essa conclusão por meio da 
experiência com o movimento operário e socialista. Por isso, a 
partir de então, aproximam-se de uma organização política – no 
caso, a Liga dos Justos, transformada mais adiante em Liga dos 
Comunistas -, o que significa a fusão entre a intelectualidade 
revolucionária e o movimento do proletariado.  
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Marx (1839)

  

Engels (1840)
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Marx (1861) Engels (1861)

G. W. F. Hegel Ludwig Feuerbach
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Marx (1861)

Engels (1860)
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Marx (1869)

 Engels (1868)
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 Marx (1875)

Engels (1888)
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Marx (1882)

Engels (1893)
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Engels, Marx e suas filhas Jenny, Laura e Eleanor (1864)

Jenny von Westphalen (1850) Jenny von Westphalen (1880)
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6 – Capitalismo, Manifesto Comunis-
ta e Revolução de 1848

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da so-
ciedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não 
fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de 
opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no 
passado (MARX e ENGELS, Manifesto Comunista).

O período que antecede as grandes jornadas revolucioná-
rias de 1848 até praticamente depois de 1852 é um dos mais 
relevantes no desenvolvimento do socialismo científico e na 
vida e na obra de Marx e Engels. Nesse intervalo histórico, os 
fundadores do marxismo se engajaram mais estreitamente no 
movimento socialista internacional, por meio da transformação 
da Liga dos Justos em Liga dos Comunistas, da qual Marx e En-
gels passam a fazer parte como seus militantes, como também 
participaram ativamente do processo revolucionário, defenden-
do os interesses do proletariado.313 

É também um período muito rico do ponto de vista da 
produção intelectual de Marx e Engels. Para se ter uma ideia 

313Sobre os acontecimentos revolucionários de 1848 na Europa e a crítica realizada 
por Marx e Engels à sociedade burguesa, conferir os seguintes autores: MANDEL, 
Ernest. A formação do pensamento econômico de Karl Marx (de 1843 até a redação 
de O Capital). Rio de Janeiro, Zahar, 1968; MEHRING, Franz. Karl Marx: a histó-
ria de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; RIAZANOV, David. Marx e Engels 
e a história do movimento operário. São Paulo: Global, 1984; RIAZANOV, David 
(org.). Marx: o homem, o pensador, o revolucionário. São Paulo: Global, 1984; HO-
FMANN, Werner. A História do pensamento do movimento social nos séculos XIX e 
XX. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984; BEER, Max. História do Socialismo e das 
lutas sociais. São Paulo: Expressão Popular, 2006; HOBSBAWM, Eric (org.). História 
do Marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; A Era das Revoluções: 1789-1848. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002; ROSENBERG, Arthur. Democracia e Socialismo: 
história política dos últimos 150 anos. São Paulo: Global, 1986; CLAUDIN, Fernan-
do. Marx, Engels y La revolucion de 1848. Madrid: Siglo XXI Editores, 1985; LÊNIN, 
V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: Global, 
1979; TROTSKY, Leon. O pensamento vivo de Karl Marx. São Paulo: Ensaio, 1990; 
A revolução permanente. In: A teoria da revolução permanente. São Paulo: Sunder-
mann, 2011; O marxismo e nossa época. In: O Imperialismo e a crise econômica 
mundial. São Paulo: Sundermann, 2008; Noventa anos do Manifesto Comunista. In: 
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 1998.
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aproximada do que representa esse contexto teórico-político, 
dele faz parte não só A miséria da filosofia (1847), obra em que 
Marx sintetiza os seus estudos econômicos do capitalismo e da 
Economia Política e realiza uma crítica fulminante às posições 
reformistas de Pierre-Joseph Proudhon, como se destaca a obra 
política mais importante do arsenal teórico marxista: O Manifes-
to Comunista (1848). 

Marx e Engels, ao tempo em que militam na Liga dos Co-
munistas e participam dos acontecimentos revolucionários, rea-
lizam uma análise desse processo em obras axiais para o socia-
lismo científico. São desse tempo também as seguintes obras: As 
Lutas de Classes na França de 1848 a 1850 (1850); 18 Brumário 
de Luís Bonaparte (1852); Mensagem do Comitê Central à Liga 
dos Comunistas (1850); Carta a Joseph Weydemeyer (1852); O 
Recente Julgamento de Colônia (1852); Revolução e Contra-
-Revolução na Alemanha (1852) e As guerras camponesas na 
Alemanha (1850).

Esse conjunto de obras não só impulsionaram os estudos 
posteriores da Economia Política e da conjuntura econômica in-
ternacional, particularmente por Marx, como expandiram a apli-
cação do método do materialismo histórico aos acontecimentos 
da vida política e da luta de classes. Nessas obras, encontramos 
analisados conceitos como classes sociais, luta de classes, Esta-
do, política, revolução e contrarrevolução, burguesia, pequena 
burguesia e proletariado. Encontramos nelas o conceito de dita-
dura do proletariado, como o domínio de classe dos trabalhado-
res. É a experiência da luta viva entre as classes sendo expressa 
de forma científica, em uma análise que, até hoje, inspira tantos 
quantos se dedicam ao estudo das obras de Marx e Engels e à 
luta socialista. 

6.1. Crítica a Proudhon e adesão à teoria do valor-trabalho

No ano de 1847, Marx e Engels estavam munidos de uma 
nova concepção de sociedade e de história, forjada a partir da 
assimilação do melhor em termos de conhecimentos produzi-
dos pela humanidade no plano da ciência, da filosofia, da eco-
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nomia e da história, além das experiências adquiridas com a 
aproximação ao movimento operário e socialista. Era possível, 
então, aplicar o materialismo histórico, de base dialética, à críti-
ca da Economia Política e à sociedade burguesa. 

Nesse mesmo ano, Marx se dedica ao trabalho de analisar 
minuciosamente as posições filosóficas, econômicas, sociais e 
políticas do socialista francês Pierre-Joseph Proudhon. Trata-se 
da obra A Miséria da Filosofia, que ganhou esse nome por ser 
uma réplica ao escrito de Proudhon denominado Filosofia da 
Miséria. Marx nutria inicialmente por Proudhon uma profunda 
afeição, afinal, tratava-se do autor de O que é a propriedade? 
Nessa obra, Proudhon realizava um ataque frontal ao mundo 
burguês, ao afirmar com uma simplicidade impar: a propriedade 
é um roubo. Certamente, esta obra teve influência marcante no 
movimento socialista francês dos anos 1840, e, evidentemente, 
no próprio Marx, muito jovem naquela época.

Marx encontrou Proudhon no ambiente mais revolucioná-
rio da Europa: Paris. Mehring relatou esse encontro da seguinte 
forma:

Marx conhecia Leroux e Proudhon – ambos eram impressores, 
membros, portanto, da classe trabalhadora – desde os dias da 
Gazeta Renana e já havia prometido estudar seus trabalhos cui-
dadosamente. Seus trabalhos atraíram-no porque ambos procu-
ravam aproveitar os resultados da filosofia alemã para seus pró-
prios objetivos, apesar de ambos incorrerem em grandes erros. 
O próprio Marx nos informou que gastou muitas horas, às vezes, 
anoite toda, tentando explicar a filosofia hegeliana a Proudhon. 
Os dois homens estiveram juntos por algum tempo, mas logo 
romperam. Ainda assim, Marx, escrevendo depois da morte de 
Proudhon, reconheceu o grande ímpeto que seu aparecimento 
deu ao movimento da classe trabalhadora, ímpeto que, de fato, 
também afetou Marx. Marx enxergava o primeiro trabalho de 
Proudhon (no qual ele abandonou qualquer utopismo e subme-
teu a propriedade privada a uma crítica completa e dura, identi-
ficando nela a causa de todos os males sociais) como o primeiro 
manifesto científico do proletariado moderno.314 

314MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 90.
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Não à toa, Marx reagiu firmemente contra os jovens hege-
lianos, defendendo Proudhon:

atacou Edgar Bauer por conta de sua tradução fraca de Prou-
dhon e seus comentários absurdos sobre o autor no Allgemeine 
Literatur-Zeitung. (…) Em A sagrada família, Marx está impedin-
do que as contribuições reais de Proudhon sejam obscurecidas 
e mal apresentadas pelas frases vazias de Edgar Bauer. Marx 
reconhecia o trabalho de Proudhon como sendo uma aquisição 
pioneira no campo econômico, assim como o próprio trabalho 
de Bruno Bauer o era no campo teológico. Mas assim como 
Marx atacou as limitações teológicas de Bauer, também atacou 
as limitações econômicas de Proudhon.315 

Quando Marx escreveu A Miséria da Filosofia, a realidade, 
portanto, já era outra. Proudhon havia se conduzido de uma 
postura inicialmente revolucionária, quando Marx conheceu a 
sua obra no início da década de 1840, para uma concepção 
reformista da transformação social. Marx e Engels haviam per-
corrido exatamente o caminho oposto. De democratas radicais 
e jovens hegelianos a revolucionários comunistas e materialistas 
dialéticos. No ano de 1846, Marx e Engels já estavam bastante 
avançados na tarefa prática de organizar uma rede de corres-
pondentes comunistas em vários países. Proudhon no fundo se 
nega a integrar essa rede de correspondentes. Por isso, na obra 
A Miséria da Filosofia, Marx mostra as fraquezas das teorias de 
Proudhon e sua adaptação às relações de produção burguesas.  

Marx e Proudhon estavam cada vez mais em posições 
opostas, de modo que as suas relações foram se deteriorando 
rapidamente, até a ruptura definitiva. Mehring descreve essa 
ruptura assim:

Ainda em maio (de 1846), aproximava-se a ruptura entre 
Marx e Proudhon. Para preencher a lacuna de um órgão pró-
prio, Marx e seus amigos publicaram circulares impressas ou 
mimeografadas, ao mesmo tempo em que buscavam estabele-
cer relações por correspondência entre as várias cidades onde 
havia grupos comunistas. Tais birôs correspondentes, como 
eram chamados, existiam em Bruxelas e Londres, e deveria ser 

315Idem, pp. 113-114.
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estabelecido em Paris. Marx, portanto, escreveu a Proudhon pe-
dindo sua ajuda. Em 17 de maio de 1846, Proudhon enviou uma 
carta de Lyon concordando, mas deixando claro que não poderia 
escrever nem frequentemente, nem muito. E ainda utilizou a oca-
sião para fazer um discurso moral a Marx, revelando a este quão 
grande era o abismo que tinha se aberto entre eles. (…)

Proudhon também abandonou a revolução na qual tinha 
acreditado por tanto tempo: “Eu prefiro queimar a propriedade 
em um fogo lento do que dar aos proprietários uma nova for-
ça com outra Noite de São Bartolomeu”; e anunciou que tinha 
dado uma explicação detalhada de como este problema deveria 
ser resolvido em um trabalho que estava meio impresso, prome-
tendo submetê-lo ao flagelo da crítica de Marx na expectativa 
de uma vingança. “De passagem, devo observar que acredito 
que as opiniões de nossa classe trabalhadora coincidem com as 
minhas: nossos proletários na França têm tanta sede de conhe-
cimento que será mal recebido qualquer um que lhes ofereça 
menos que sangue para beber”.316 

Na Carta a Pavel V. Annenkov, datada de 28 de dezembro 
de 1846, Marx faz a primeira apreciação geral da obra Filosofia 
da Miséria de Proudhon. Marx afirma que o livro de Proudhon é 
“em geral mau e muito mau”; que não compreendeu “o estado 
social atual no seu encadeamento”. Não conseguindo explicar o 
processo histórico e o desenvolvimento social, Proudhon recor-
re às explicações abstratas e idealistas como a “razão universal”. 
Marx aproveita a crítica à Proudhon para expor a sua própria 
concepção da história e da sociedade, presente nos manuscritos 
de A ideologia Alemã.

Que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma? Pergun-
ta Marx. Responde:

O produto da ação recíproca dos homens. São os homens li-
vres de escolher esta ou aquela forma social? De modo algum. 
Considere-se um certo estado de desenvolvimento das faculda-
des produtivas dos homens e ter-se-á tal forma de comércio e 
de consumo. Considerem-se certos graus de desenvolvimento 
da produção, do comércio, do consumo e ter-se-á tal forma de 
constituição social, tal organização da família, das ordens ou 
das classes, em uma palavra, tal sociedade civil. Considere-se 

316Idem, pp. 131-132.
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tal sociedade civil e ter-se-á tal Estado político, que não é mais 
do que a expressão oficial da sociedade civil. Eis o que o Sr. 
Proudhon nunca compreenderá.317 

Para Marx, “o Sr. Proudhon, principalmente por falta de 
conhecimentos históricos, não viu: que os homens, ao desen-
volverem as suas faculdades produtivas, isto é, ao viverem, 
desenvolvem certas relações entre eles, e que o modo dessas 
relações muda necessariamente com as modificações e o cresci-
mento dessas faculdades produtivas”.318 Não podendo explicar 
cientificamente o processo histórico real, Proudhon acaba natu-
ralizando as categorias com as quais trabalha a produção do co-
nhecimento. As categorias perdem a sua base histórica concreta 
para se tornar conceitos eternos, aplicáveis a todos os períodos 
históricos de desenvolvimento da humanidade.

Para Marx, os mesmos homens que produzem as relações 
sociais, também produzem as ideias, as categorias, os conceitos. 
Assim, “as categorias são tão pouco eternas quanto as relações 
que exprimem”.319 Como Proudhon pensa como um idealista, 
coloca, de um lado, “as ideias eternas, as categorias da razão 
pura e, de outro lado, os homens e a sua vida prática, que é, 
segundo ele, a aplicação dessas categorias”.320 Nesse aspecto, 
Marx não só critica Proudhon, mas os próprios teóricos da Eco-
nomia Política burguesa:

Ele não viu que as categorias econômicas são apenas abstrações 
dessas relações reais, que só são verdades na medida em que 
subsistam essas relações. Assim, ele cai no erro dos economistas 
burgueses que vêem nessas categorias econômicas leis eternas 
e não leis históricas, as quais só são leis para um certo desenvol-
vimento histórico, para um desenvolvimento determinado das 
forças produtivas. Assim, em vez de considerar as categorias po-
lítico-econômicas como abstrações feitas [a partir] das relações 
sociais reais, transitórias, históricas, o Sr. Proudhon, por uma 

317MARX, Karl. Carta a Pavel V. Annenkov. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. 
Obras Escolhidas. Lisboa: Edições Avante, 1982, pp. 544-545.
318 Idem, p. 549.
319Idem, p. 551.
320Idem, p. 553.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   243 03/10/2017   15:31:32



244 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

inversão mística, não vê nas relações reais senão corporizações 
[incorporations] dessas abstrações.321 

 Chegamos à crítica de Marx em A Miséria da Filosofia. O 
Proudhon de O que é a propriedade? Que Marx tanto admirava 
quase nada tinha a ver com o Proudhon de Filosofia da Misé-
ria. Enquanto o primeiro criticava ardorosamente a propriedade 
privada, a exploração da força de trabalho e os males sociais do 
capitalismo, o segundo esboçou um programa reformista adap-
tado à pequena burguesia, defendendo ideias como o Banco 
Popular, que, segundo supunha, daria crédito aos trabalhado-
res para se transformarem em pequenos proprietários. Ainda em 
1849, a experiência de fundação de um Banco Popular na con-
cepção de Proudhon naufragou.  

Marx acabou, de certa maneira, antecipando em suas aná-
lises o futuro fracasso das teorias reformistas de Proudhon. Mas, 
da mesma forma como procedeu em sua Carta a Pavel V. An-
nenkov, Marx aproveita a oportunidade para expor de uma for-
ma mais penetrante a teoria materialista da história, a partir de 
uma análise dos teóricos da economia, consolidando, em uma 
síntese concreta do desenvolvimento econômico-social, as suas 
aquisições teóricas anteriores. 

A crítica de Marx se dirige ao processo de naturalização 
das relações capitalistas de produção e das categorias da Econo-
mia Política pelos pensadores burgueses, postura esta, como já 
dissemos, absorvida acriticamente por Proudhon, que também 
transformava os princípios e os ideais da sociedade burguesa 
em princípios universais e os assimilava na sua concepção de 
mudança reformista da sociedade. Categorias próprias da socie-
dade burguesa eram elevadas ao plano de categorias eternas, 
universais, desprovidas de uma base material concreta, sem re-
lação com as específicas determinações do capitalismo.

Fora isso, Proudhon formulava, a partir destes princípios 
universais, propostas reformistas para os trabalhadores e para o 

321Idem, pp. 549-550.
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movimento socialista, que se adaptavam inteiramente à lógica 
do capital. Essa adaptação aos limites da sociedade burguesa 
levava Proudhon a se contrapor às formas de luta e de organi-
zação do proletariado, como as greves e as coligações operárias 
(associações, sindicatos). 

Para Marx, Proudhon não compreendeu que as relações 
sociais são também

produzidas pelos homens, da mesma maneira que os tecidos de 
algodão, de linho etc. As relações sociais estão intimamente li-
gadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, 
os homens mudam o seu modo de produção e, ao mudarem o 
modo de produção, a maneira de ganhar a vida, mudam todas 
as suas relações sociais. (…) Os mesmos homens que estabele-
cem as relações sociais de acordo com a sua produtividade ma-
terial produzem também os princípios, as ideias, as categorias, 
de acordo com as suas relações sociais. Por isso, essas ideias, 
essas categorias, são tão pouco eternas como as relações sociais 
que exprimem. São produtos históricos e transitórios.322 

Ao encarar as relações sociais capitalistas como relações 
naturais e imodificáveis, os economistas burgueses e determina-
das correntes socialistas utópicas acabavam por se colocar 

de acordo apenas em um ponto: a condenação das coligações. 
Contudo, apresentam motivos diferentes para o seu ato de con-
denação. Os economistas dizem aos operários não entrem em 
coligações. Entrando em coligações, vocês entrevarão a marcha 
regular da indústria, impedirão os fabricantes de satisfazerem os 
pedidos, perturbarão o comércio e precipitarão a invasão das 
máquinas que, tornando o vosso trabalho parcialmente inútil, 
vos obrigarão a aceitar um salário ainda mais baixo. Aliás, seria 
agir em vão, já que o vosso salário sempre será determinado 
pela relação entre a mão de obra oferecida e a mão de obra pro-
curada e é um esforço tão ridículo quanto perigoso que vocês 
se revoltem contra as leis eternas da economia política. Os so-
cialistas dizem aos operários; não entrem em coligação porque, 
afinal, que ganharão com isso? Uma subida de salário? Os eco-
nomistas provarão até à evidência que os poucos tostões que 
vocês poderão ganhar, em caso de êxito, por alguns momentos, 
seriam seguidos por uma baixa permanente. Calculadores habi-

322Cf. MARX, Karl. A Miséria da Filosofia. São Paulo: Centauro, 2003, p. 98.
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lidosos poderão provar-nos que serão precisos anos para vocês 
recuperarem, considerado apenas o aumento do salário, as des-
pesas que foram obrigados a fazer para organizar e manter as 
coligações.323 

Marx, contrariamente a Proudhon e aos economistas polí-
ticos burgueses, coloca-se na defesa das greves e das coligações 
operárias, não só porque se constituem em instrumentos de luta 
contra a concorrência no seio dos trabalhadores e por condições 
mais favoráveis de vida e trabalho, mas pelo fato de, no seio 
da organização e da luta, forjarem-se a partir da intervenção 
das ideias políticas e da organização revolucionária da classe 
operária, a consciência e as condições subjetivas necessárias à 
transformação da sociedade.

Não à toa, os representantes ideológicos e políticos da bur-
guesia se chocam frontalmente com as formas de organização e 
de luta dos trabalhadores:

Os economistas querem que os operários permaneçam na 
sociedade tal como ela se formou e tal como eles a consignaram 
e sancionaram nos seus manuais. Os socialistas querem que os 
operários deixem a velha sociedade onde ela está, para melhor 
poderem entrar na sociedade nova que com tanta previdência 
lhes prepararam. Apesar de uns e de outros, apesar dos manuais 
e das utopias, as coligações não cessaram por um momento de 
se manifestar e de se ampliar com o desenvolvimento e o cres-
cimento da indústria moderna.324 

Proudhon estava completamente equivocado ao negar 
a importância das greves como instrumento político da classe 
operária. Os socialistas verdadeiramente consequentes deve-
riam, pois, atuar no seio desses movimentos e coligações (asso-
ciação, sindicatos), visando a sua constituição em instrumento 
de luta independente do Estado, dos governos e da ideologia 
burgueses. Afinal de contas, os sindicatos congregam uma parte 
importante dos trabalhadores e jogam um papel axial na sua 
organização, mobilização e lutas concretas. 

323Idem, pp. 149-151.
324Idem, ibidem
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É verdade que, no seio do capitalismo, desenvolveu-se 
uma aristocracia operária, na qual tem-se apoiado uma buro-
cracia sindical. Essa burocracia sindical tem se constituído, em 
numerosos países, como um verdadeiro estorvo às lutas do 
proletariado, quando procuram conciliar os interesses da clas-
se operária com os interesses da burguesia, dos governos e do 
Estado. Entretanto, mesmo nessas condições adversas à unidade 
e à luta da classe operária, não se trata de abandonar os sindica-
tos e os trabalhadores à sua própria sorte e deixar a burocracia 
sindical livre para dominar o movimento operário. Trata-se de 
realizar um trabalho de base para que os próprios trabalhadores 
possam remover essas burocracias sindicais e tomar em suas 
próprias mãos os seus destinos.  

Para além das críticas às posições teóricas e políticas erra-
das de Proudhon, A Miséria da Filosofia é um marco importante 
na obra de Marx, porque nela o jovem revolucionário expõe pela 
primeira vez a sua adesão definitiva à teoria do valor-trabalho, 
desenvolvida por David Ricardo. No prefácio que escreveu à 
Miséria da Filosofia, Engels relata que a teoria do valor-trabalho 
comporta, em síntese, as seguintes proposições: “1º- que o valor 
de cada mercadoria é única e exclusivamente determinado pela 
quantidade de trabalho exigida para a sua produção e 2º - que 
o produto da totalidade do trabalho social é partilhado entre as 
três classes dos proprietários fundiários (renda), dos capitalistas 
(lucro) e dos trabalhadores (salário)”.325 

A teoria do valor-trabalho foi elaborada pelos economistas 
políticos clássicos para embasar as suas análises da sociedade 
capitalista moderna em ascensão. Os principais defensores des-
sa teoria foram Adam Smith e David Ricard. Nas obras desses au-
tores, especialmente A Riqueza das Nações (1776) e Princípios 
da economia política e da tributação (1821), respectivamente 
de Smith e Ricardo, o trabalho aparece como a fonte da riqueza 
produzida na sociedade humana, em especial na sociedade ca-
pitalista. Ricardo desenvolveu mais profundamente essa teoria.

325Idem, p. 10.
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É evidente que nenhum desses economistas chegou a 
questionar o fato de que os trabalhadores, que produzem a ri-
queza social, viviam na mais abjeta miséria. Nem muito menos 
chegaram a interrogar as condições de vida e de trabalho no 
capitalismo. Adam Smith viveu e escreveu nos inícios da Revo-
lução Industrial, enquanto Ricardo chegou a conviver com uma 
sociedade capitalista em expansão e consolidação, em particu-
lar na Inglaterra das primeiras décadas do século XIX.

Como estavam sob o impacto da ascensão do capitalis-
mo e ainda não haviam presenciado os profundos conflitos de 
classe entre o proletariado e a burguesia, foi possível a esses 
economistas políticos expressar cientificamente a base de fun-
cionamento da sociedade burguesa e reconhecer no trabalho a 
fonte da riqueza. Sua teoria do valor-trabalho exerceu influência 
em pensadores contemporâneos e imediatamente posteriores. 

Da teoria do valor-trabalho de Ricardo, os economistas ri-
cardianos extraíram consequências socialistas. Pois bem, Marx 
e Engels também estavam tirando conclusões radicais da teoria 
do valor-trabalho para a explicação da origem da riqueza ca-
pitalista pela exploração da força trabalho, com todas as suas 
consequências no plano político, quais sejam, a necessidade de 
organização da classe operária para defender as suas reivindica-
ções, o desenvolvimento de sua consciência de classe e a sua 
constituição em partido político na luta pelo socialismo. Marx 
ainda não havia chegado, como faria anos depois em O Capital, 
à sua mais completa teoria da mais-valia. Deixemos isto para 
mais adiante. 

6.2. Marx, Engels e a Liga dos Comunistas

Como avaliamos antes, os anos que antecedem os levantes 
de 1848 na Europa são decisivos na trajetória revolucionária 
de Marx e Engels, por conta de sua vinculação cada vez mais 
estreita ao movimento operário e às organizações socialistas. 
Essa experiência começou com a chegada de Marx a Paris e de 
Engels à Inglaterra. Eles conheceram de perto as condições de 
vida e de trabalho dos operários e participaram de reuniões nas 
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suas organizações, observando a profunda capacidade política 
do proletariado de se organizar, mobilizar e luta por melhores 
condições de vida e de trabalho, resistindo, dessa forma, ao pro-
cesso de exploração da força de trabalho pelos capitalistas.

Como dissemos, os dois revolucionários também conhe-
ceram o movimento cartista e suas lideranças mais importantes. 
Ao levar a sua nova concepção de história e de sociedade à 
prática viva da luta de classes, Marx e Engels acabaram se apro-
ximando da Liga dos Justos,326 uma organização política secreta 
de caráter democrático-radical (lutava, sobretudo, pelos direitos 
humanos, ou seja, pela emancipação geral dos homens), funda-
da em 1836, sob a direção de Theodoro Schuster. A Liga dos 
Justos foi resultado de uma cisão pela esquerda de outra organi-
zação revolucionária alemã, chamada Liga dos Proscritos, cons-
tituída em 1834, sob a direção de Schuster e Jacob Vanedey. 

Marx e Engels vinham combatendo o utopismo no movi-
mento socialista por meio de suas obras e panfletos, colocando 
a necessidade de se partir de uma concepção científica da so-
ciedade capitalista e da tarefa de participar da luta de classes, 
do processo histórico de transformação social. De acordo com 
Mehring, “Em janeiro de 1847, a Liga enviou um membro de 
seu comitê central, o relojoeiro Joseph Moll, a Bruxelas para 
solicitar a Marx e Engels que se unissem à organização, já que 
esta pretendia adotar seus pontos de vista, e Marx atribuiu este 
passo à eficácia dos panfletos”.327 

Engels, por sua vez, declarou em seu texto Para a história 
da Liga dos Comunistas:

Não tínhamos a menor dúvida de que a classe operária alemã 
necessitava de uma organização, ainda que apenas por razões 
de propaganda, (...). Pois bem, na Liga tínhamos precisamente 
essa organização. E se o que ela tivera até então de censurável 
era agora abandonado como errôneo por seus próprios repre-

326ENGELS, Friedrich. Para a história da Liga dos Comunistas. In: MARX, Karl e EN-
GELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
327MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 148.
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sentantes e eles mesmos nos convidaram para colaborar em sua 
reorganização, como poderíamos nos recusar? Ingressamos, 
pois, na Liga; Marx formou uma comuna em Bruxelas com nos-
sos amigos mais próximos, e eu passei a visitar as três comunas 
de Paris.328 

A Liga dos Justos se propunha a lutar pela justiça social.329  
Tempos depois, Schuster acabou sendo substituído por outro 
artesão socialista alemão chamado Weitling, que, a essa altura, 
conhecia a literatura socialista. Destacaram-se nessa organiza-
ção, entre outros, Schapper, um homem mais de ação que teó-
rico, além de figuras como Bauer (sapateiro), Moll (relojoeiro), 
Hermann Everberck (escritor) e Germann Maurer (professor).

Por força da influência das novas posições teóricas e po-
líticas defendidas por Marx e Engels no movimento socialista, 
a Liga dos Justos, então de caráter democrático-radical, trans-
forma-se em Liga dos Comunistas. Beer narra esse processo de 
criação da organização política proletária dessa forma:

A partir de 1845, Marx e Engels propagaram suas novas 
concepções entre os membros da Liga dos Justos. Suas concep-
ções distinguiam-se das anteriores por não apresentarem o co-
munismo como um plano perfeito de organização social que 
seria realizada com a ajuda dos ricos filantropos ou por meio 
da criação de colônias, mas sim com a organização da classe 
operária em um partido político independente, com a missão 
de se apoderar do poder, para transformar a ordem econômica 
no sentido comunista. 

A Inglaterra, onde também os cartistas procuravam alcan-
çar a reforma social por meio da luta política, foi o primeiro 
lugar onde essas ideias tiveram aceitação. No fim do mês de 
janeiro de 1847, os membros do Conselho Central da Liga en-
viaram José Moll a Bruxelas para convidar Marx e Engels a in-
gressar na Liga, e com eles discutir a situação do movimento. 
A Liga convocou em Londres, para o dia 1º de julho de 1847, 
um congresso ao qual compareceram Engels e William Wolf, 
este representando Marx. Em setembro, sob a direção de Car-
los Schapper, o Comitê Central publicou o primeiro número da 

328ENGELS, Friedrich. Para a história da Liga dos Comunistas. In: MARX, Karl e ENGELS, 
Friedrich. O Manifesto do Patido Comunista. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, pp. 133-134.
329BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2006, p. 489.
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Revista Comunista, que trazia, ao alto, as seguintes palavras: 
‘Proletários de todos os países, uni-vos!’.

A conselho de Marx e Engels, a Liga dos Justos transfor-
mou-se na Liga dos Comunistas. Seu congresso celebrou-se em 
30 de novembro de 1847. Dessa vez, Marx compareceu pessoal-
mente. Ele e Engels foram encarregados de redigir um manifesto 
que servisse de programa à Liga. Por último, o congresso adotou 
os seguintes estatutos: 1. O objetivo da Liga é derrubar a burgue-
sia, elevar o proletariado à situação de classe dominante, supri-
mir a velha sociedade baseada na dominação de classe e instau-
rar uma sociedade nova, sem classes e sem propriedade privada; 
2. Para fazer parte da Liga é necessário preencher as seguintes 
condições: a) viver e agir de acordo com as finalidades da Liga; 
b) ser enérgico e abnegado na propaganda; c) aderir aos princí-
pios do comunismo; d) não fazer parte de qualquer associação 
anticomunista, política ou nacional; e) submeter-se às decisões 
da Liga; f) manter absoluta descrição acerca de todas as questões 
da Liga; g) ser aceito unanimemente por todas as seções da Liga; 
3. Todos os membros da Liga devem se considerar irmãos e de-
vem se ajudar mutuamente, em caso de necessidade.330 

Organizaram uma rede de correspondentes comunistas 
para articular as ações isoladas e coletivizar as informações so-
bre o desenvolvimento das lutas proletárias em vários países. 
Marx se tornou vice-presidente da Associação Alemã Operária 
em Bruxelas. Essa associação realizou em 29 de novembro de 
1847 um ato público para “celebrar o aniversário da Revolução 
Polonesa”.331 Procurou manter diálogo com outras organizações, 
como os “Democratas Fraternais, uma organização internacio-
nal na qual a Liga dos Justos era representada por Karl Schapper, 
Joseph Moll e outros”.332 

O fundamental é que Marx e Engels foram encarregados 
pelo Congresso da Liga dos Comunistas de Londres de escre-
ver um manifesto, apresentando as ideias e os princípios gerais 
da nova organização comunista. A história dessa empreitada é 
muito interessante. Dada a relativa demora na elaboração do 

330Idem, pp. 520-521.
331MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 150.
332Idem, p. 147.
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manifesto, Marx e Engels receberam uma advertência do Comi-
tê Central da Liga dos Comunistas, com ameaça de aplicar algu-
mas medidas caso o manifesto não chegasse às mãos da direção 
até 1º de fevereiro de 1848. 

Engels elaborou um documento em forma de perguntas e 
respostas intitulado Princípios do Comunismo, tratando dos prin-
cipais problemas do movimento comunista de sua época. Nesse 
documento, Engels apresenta o comunismo como “a doutrina das 
condições de libertação do proletariado”. A classe operária foi 
produto da “revolução industrial que se produziu na Inglaterra na 
segunda metade do século passado [século XVIII] (...) provocada 
pela introdução da máquina a vapor, das diversas máquinas têx-
teis, do tear mecânico e de toda uma série de outros dispositivos 
mecânicos”. Como resultado desse processo, essas máquinas

puseram a indústria inteiramente nas mãos dos grandes capi-
talistas e desvalorizaram a escassa propriedade dos operários 
(ferramentas, teares, etc.), até que os capitalistas apropriaram-se 
de tudo e nada mais restou aos operários. Implantou-se desse 
modo o sistema fabril na produção de tecidos. Uma vez dado 
o primeiro impulso à introdução da maquinaria e do sistema 
fabril, esse sistema estendeu-se rapidamente aos demais ramos 
industriais, principalmente à estamparia de tecidos, à tipografia, 
à cerâmica e à indústria metalúrgica. O trabalho foi dividido 
cada vez mais entre os operários, e o operário que antes fazia 
um objeto inteiro passou então a fazer apenas uma parte desse 
objeto. Tal divisão do trabalho permitiu que os produtos pu-
dessem ser fabricados mais rapidamente e, portanto, a menor 
preço. (...) foram criadas duas classes novas, que pouco a pouco 
absorveram todas as demais, a saber: a) A classe dos grandes 
capitalistas, que em todos os países civilizados já tem a posse 
quase exclusiva de todos os meios de subsistência, e também 
das matérias-primas e dos instrumentos (máquinas, fábricas) ne-
cessários à produção dos meios de subsistência. Essa é a classe 
dos burgueses ou a burguesia; b) A classe dos que não possuem 
absolutamente nada, que são obrigados a vender aos burgueses 
seu trabalho, para receber em troca os meios de subsistência 
necessários à sua manutenção. Essa classe denomina-se classe 
dos proletários ou proletariado.333

333ENGELS, Friedrich. Princípios do comunismo. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedri-
ch. O Manifesto do Patido Comunista. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, pp. 87-89.
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 Partindo dessa análise do desenvolvimento do capitalis-
mo industrial, Engels define o proletariado:

O proletariado é a classe da sociedade que retira sua subsistên-
cia unicamente da venda de seu trabalho e não do lucro de um 
capital qualquer; a classe cujo bem-estar, cuja vida e cuja mor-
te, cuja existência toda depende da demanda de trabalho, quer 
dizer, da alternância de bons e maus períodos de negócios, das 
flutuações de uma concorrência desenfreada. O proletariado ou 
a classe dos proletários é, numa palavra, a classe dos trabalha-
dores do século XIX.334

Como ocorre o processo de exploração da classe operária 
pelos burgueses? Engels responde:

O trabalho é uma mercadoria como todas as outras e o seu pre-
ço é portanto determinado exatamente segundo as mesmas leis 
que regem o preço de todas as demais mercadorias. Entretanto, 
sob o domínio da grande indústria ou da livre concorrência – 
que, como veremos, são a mesma coisa -, o preço de uma mer-
cadoria é em média sempre igual ao custo de produção dessa 
mercadoria. O preço do trabalho, portanto, também é igual ao 
custo de produção, dessa mercadoria. Mas o custo de produ-
ção do trabalho consiste exatamente na quantidade de meios de 
subsistência necessários para o operário manter sua capacidade 
de trabalho e para impedir a extinção da classe operária. Por-
tanto, o operário não receberá por seu trabalho mais do que o 
necessário para esse fim; o preço do trabalho, ou o salário, será 
portanto o mínimo estritamente necessário à subsistência.335

O processo da revolução industrial e a introdução das má-
quinas modernas possibilitaram o aumento da produtividade do 
trabalho e da produção de mercadorias. A concorrência desen-
freada entre os capitalistas e a facilidade de produção em esca-
la cada vez maior com menos força de trabalho provocaram o 
advento das crises de superprodução de mercadorias e valores, 
com todas as suas consequências nefastas para os trabalhadores. 
Em pouco tempo, 

produziu-se mais do que podia ser consumido Em conseqüên-
cia, as mercadorias fabricadas não conseguiam ser vendidas, 

334Idem, p. 87.
335Idem, p. 90.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   253 03/10/2017   15:31:32



254 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

produzindo-se assim o que se chama de crise comercial. As fá-
bricas foram obrigadas a parar, os fabricantes faliram e os ope-
rários ficaram sem pão. Apareceu por toda parte uma miséria 
espantosa. Passado algum tempo, os produtos excedentes pude-
ram ser vendidos, as fábricas recomeçaram a trabalhar, os salá-
rios subiram e pouco a pouco os negócios voltaram a prosperar 
como nunca. Mas ao fim de pouco tempo tornou-se a produzir 
um excesso de mercadorias e sobreveio nova crise, que se de-
senrolou exatamente como a anterior. E assim, desde o início 
do século, a indústria vem oscilando constantemente entre perí-
odos de prosperidade e períodos de crise, e quase regularmente 
a cada cinco ou sete anos produziu-se uma dessas crises, que 
foram sempre acompanhadas por uma enorme miséria dos ope-
rários, uma excitação revolucionária geral e um grande perigo 
para toda a ordem existente.336

O desenvolvimento do capitalismo cria as condições ob-
jetivas para a superação da propriedade privada dos meios de 
produção e, portanto, para o fim da sociedade de classes e a 
construção de uma nova sociedade. O desenvolvimento das for-
ças produtivas, por meio da grande indústria, e o caráter cada 
vez mais socializado da produção – embora a apropriação dos 
frutos dessa produção social se dê de maneira privada pelos 
capitalistas - são a base objetiva da luta pela transformação da 
sociedade burguesa em sociedade socialista, livre de toda opres-
são e exploração. Isso, porque toda 

transformação da ordem social, toda revolução das relações de 
propriedade, sempre foi a consequência necessária do nasci-
mento de novas forças produtivas, que já não correspondiam 
mais às velhas relações de propriedade. (...) É evidente que, 
até o presente, as forças produtivas ainda não estavam desen-
volvidas para produzir o suficiente para todos e a propriedade 
privada ainda não era um entrave, um obstáculo a essas for-
ças produtivas. Mas hoje, quando, graças ao desenvolvimento 
da grande indústria, em primeiro lugar, produziram-se capitais 
e forças produtivas em proporções jamais conhecidas antes e 
existem, além disso, os meios para aumentar ao infinito e ra-
pidamente essas forças produtivas; quando, em segundo lugar, 
tais forças produtivas estão concentradas nas mãos de um redu-
zido número de burgueses, enquanto a grande massa do povo 

336Idem, pp. 95-96.
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se proletariza cada vez mais e sua situação torna-se cada vez 
mais miserável e insustentável, na mesma proporção em que 
aumentam as riquezas dos burgueses; quando, em terceiro lu-
gar, essas forças produtivas, poderosas e fáceis de serem incre-
mentadas, ultrapassam a tal ponto os marcos da propriedade 
privada e do burguês que provocam a todo instante as mais vio-
lentas perturbações da ordem social – hoje, então, a abolição da 
propriedade privada tornou-se não só possível, como também 
absolutamente necessária.337

O capitalismo cria essas condições objetivas para a supe-
ração da propriedade privada, mas a transformação da socieda-
de burguesa e a construção do socialismo são produto de trans-
formação radical, de uma revolução. Isso implica, portanto, a 
organização política do proletariado. Comporta, nesse caso, a 
realização de condições subjetivas absolutamente necessárias 
à revolução proletária. Sem organização e desenvolvimento da 
consciência não se pode superar o capitalismo e reorganizar a 
sociedade sob novas bases econômicas e sociais. Poderá essa 
abolição da propriedade privada se dar por via pacífica? Engels 
responde claramente:

Seria desejável que isso pudesse ocorrer e os comunistas se-
riam, com toda certeza, os últimos a isso se oporem. (...) Mas 
veem também que o desenvolvimento do proletariado é repri-
mido com violência em quase todos os países civilizados e que, 
com isso, os adversários dos comunistas nada mais fazem do 
que trabalhar com todas as forças para uma revolução. E se, nes-
sas condições, o proletariado oprimido for finalmente impelido 
para uma revolução, nós, comunistas, defenderemos a causa do 
proletariado com a ação, do mesmo modo como agora a defen-
demos com a palavra.338

De qualquer forma, o processo revolucionário de tomada 
do poder e de reorganização da vida social e econômica, sob 
novas bases, comporta uma série de transformações fundamen-
tais:

Antes de mais nada, ela tirará o funcionamento (Betrieb) da 
indústria e de todos os ramos da produção das mãos de indi-

337Idem, pp. 98-99.
338Idem, pp. 99-100.
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víduos singulares concorrentes entre si e o entregará a toda a 
sociedade, quer dizer, à comunidade, para funcionar segundo 
um plano comum e com a participação de todos os membros 
da sociedade. Desse modo, abolirá a concorrência e implanta-
rá em seu lugar a associação. Além disso, como a exploração 
da indústria pelos singulares tinha por consequência necessá-
ria a propriedade privada – e como a concorrência nada mais 
é do que a forma que assume a exploração industrial realizada 
por proprietários privados singulares -, a propriedade privada 
é inseparável da exploração individual da indústria e concor-
rência. Portanto, também deverá ser abolida a propriedade pri-
vada, que será substituída pela utilização em comum de todos 
os instrumentos de produção e pela distribuição dos produtos 
com base num acordo comum, ou seja, pela chamada comu-
nidade dos bens (Gutergemeinschaft). A abolição da proprie-
dade, é, de fato, a síntese mais concisa e mais característica 
da transformação da ordem social em seu conjunto, transfor-
mação essa que deriva do desenvolvimento da indústria; é por 
isso que os comunistas fazem dela sua principal reivindica-
ção.339

Em síntese, pondo fim à propriedade privada dos meios de 
produção, à exploração do trabalho e à anarquia capitalista, o 
processo revolucionário conduzirá à

associação geral de todos os membros da sociedade para a 
exploração planificada e comum das forças produtivas, a ex-
tensão da produção em proporções que satisfaçam às necessi-
dades de todos, o término da situação em que as necessidades 
de uns são satisfeitas às custas de outros, a destruição com-
pleta das classes e de seus antagonismos, o desenvolvimento 
universal das capacidades de todos os membros da sociedade 
mediante a eliminação da divisão do trabalho até agora exis-
tente, mediante a educação industrial, mediante a mudança de 
atividades, mediante a participação de todos nos bens criados 
por todos, mediante a fusão do campo e da cidade: serão esses 
os principais resultados da abolição (Abschaffung) da proprie-
dade privada.340 

Por último, Engels analisa o caráter internacionalista do 
processo revolucionário de transformação do capitalismo e de 
construção da sociedade sem classes sociais:

339Idem, pp. 97-98.
340Idem, p. 106.
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Essa revolução poderá ser realizada em um só país? Não. 
A grande indústria, ao criar o mercado mundial, uniu todos os 
povos da terra, e principalmente os povos civilizados, a tal pon-
to que cada povo depende daquilo que ocorre com os demais. 
Além disso, a grande indústria nivelou em todos os países ci-
vilizados o desenvolvimento social, a tal ponto que em todos 
eles a burguesia e o proletariado tornaram-se as duas classes 
decisivas da sociedade e a luta entre essas duas classes tornou-
-se a principal luta de nossos dias. Por isso, a revolução comu-
nista não será uma revolução apenas nacional, mas ocorrerá 
simultaneamente em todos os países civilizados, quer dizer, 
pelo menos na Inglaterra, na América, na França e na Alema-
nha. Irá se desenvolver mais rapidamente ou mais lentamente 
em cada um desses países, de acordo com o maior ou menor 
desenvolvimento da indústria, a maior ou menor acumulação 
de riquezas e a maior ou menor massa de forças produtivas que 
possua cada um deles. Assim, na Alemanha ela será mais lenta e 
mais difícil, enquanto que na Inglaterra será mais rápida e mais 
fácil. Terá grande repercussão sobre os outros países do mundo, 
transformará completamente e acelerará extraordinariamente o 
modo de desenvolvimento por eles seguido até aqui. Será uma 
revolução universal e terá por isso um terreno universal.341

Como se observa, nos Princípios do Comunismo, Engels 
sintetiza a concepção geral do marxismo sobre o desenvolvi-
mento da sociedade e da história humana, as características 
e papel das classes sociais e do mecanismo de transformação 
desses modos de produção ao longo da história. Analisa tam-
bém os acontecimentos que levaram ao desenvolvimento do 
capitalismo, ao surgimento da classe operária, o seu papel no 
processo de produção social e as contradições de interesses 
entre burgueses e proletários, que levam à necessidade da re-
volução proletária, para libertar as forças produtivas das amar-
ras das relações de produção e de propriedade capitalistas, 
possibilitando o desenvolvimento da sociedade sem classes, 
o comunismo. 

Foi com base nos Princípios do Comunismo, que Marx e 
Engels produziram o Manifesto Comunista, que seria publicado 
às vésperas das grandes convulsões sociais de 1848 em Paris e 

341Idem, p. 103.
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restante da Europa, um dos documentos políticos mais lidos e 
traduzidos da história em todos os países e continentes.

6.3. O Manifesto Comunista e a crítica do capitalismo 

O Manifesto Comunista de 1848 é um marco na história 
do pensamento da humanidade, constituindo uma síntese mo-
numental do desenvolvimento histórico da sociedade burguesa 
e de suas contradições. Representa o desenvolvimento do ma-
terialismo histórico e sua aplicação à compreensão da história 
da sociedade moderna, das suas transformações, das relações 
entre as classes sociais, do caráter do movimento socialista e 
das diversas tendências que atuavam em seu seio, do sentido 
do comunismo como um processo histórico, das relações entre 
os comunistas e o movimento operário, do programa comunista 
e da necessidade de constituição do proletariado como partido 
político na luta contra a dominação burguesa. 

Os dois autores iniciam a análise no Manifesto com a se-
guinte frase: “Um espectro ronda a Europa – o espectro do co-
munismo. Todas as potências da velha Europa unem-se em uma 
Santa Aliança para conjurá-lo: o papa e o czar, Metternich e 
Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha”. A 
aversão às ideias comunistas era uma prova clara de que: “1º: O 
comunismo já é reconhecido como força por todas as potências 
da Europa; 2º: É tempo de os comunistas exporem, abertamen-
te, ao mundo inteiro, seu modo de ver, seus objetivos e suas 
tendências, opondo um manifesto do próprio partido à lenda do 
espectro do comunismo”.342

Para os autores do Manifesto Comunista, a história da hu-
manidade (das sociedades de classes) até a sociedade burguesa 
é a história da luta de classes:

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e 
servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opresso-
res e oprimidos em constante oposição, têm vivido em uma guerra 

342MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
1998, p. 39.
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ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou 
sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade 
inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito.343

Assim se organizaram as sociedades escravistas da Antigui-
dade e as sociedades feudais. A sociedade burguesa, por acaso, 
aboliu as classes sociais? De maneira nenhuma. Pelo contrário, 
dizem os dois revolucionários, a “sociedade burguesa moder-
na, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 
antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas 
classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em 
lugar das que existiram no passado”.344 A burguesia, por meio da 
grande indústria, criou as bases para o advento do proletariado 
moderno, seu antagonista.  

O capitalismo foi resultado de todo um processo de trans-
formações iniciadas no ventre da sociedade feudal, mudanças 
que culminaram com o fortalecimento do poder econômico da 
burguesia e sua conquista do poder político do Estado. Marx e 
Engels citam as principais transformações ocorridas ao longo de 
pelo menos quatro séculos: as grandes navegações, a coloniza-
ção de novas terras, a expansão dos mercados, o desenvolvi-
mento da manufatura e do comércio, a formação dos Estados na-
cionais, a concentração da riqueza nas mãos dos comerciantes, 
a Revolução Industrial, a formação de um mercado mundial, 
entre outras. 

343Idem, p. 40. Engels, numa nota à edição inglesa de O Manifesto Comunista, pu-
blicada em 1888, completou a assertiva do Manifesto de que “A história de todas as 
sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes” da seguinte forma: “Isto 
é, toda história escrita. A pré-História, a organização social anterior à história escrita, 
era desconhecida em 1847. Mais tarde, Haxthausen (August von, 1792-1866) desco-
briu a propriedade comum da terra na Rússia, Maurer (Georg Ludwig von) mostrou 
ter sido essa a base social da qual as tribos teutônicas derivaram historicamente e, 
pouco a pouco, verificou-se que a comunidade rural era a forma primitiva da socie-
dade, desde a Índia até a Irlanda. A organização interna dessa sociedade comunista 
primitiva foi desvendada, em sua forma típica, pela descoberta de Morgan (Lewis 
Henry, 1818-81) da verdadeira natureza de gens e de sua relação com a tribo. Após a 
dissolução dessas comunidades primitivas, a sociedade passou a dividir-se em classes 
distintas” (Idem, p. 40).
344Idem, p. 40.
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No seio do mundo feudal, baseado na produção agrícola 
e na exploração do trabalho servil pela nobreza e pelo clero, 
desenvolveu-se, portanto, um conjunto de mudanças, que incre-
mentou as forças produtivas, que entraram em choque com as 
relações de produção servis e com a economia limitada do feu-
dalismo. As novas forças produtivas criadas estavam em franco 
conflito com as relações de propriedades feudais. Na verdade, 
com o avanço das forças produtivas, as relações sociais de pro-
dução servis acabaram por se tornar um estorvo, uma barreira à 
continuidade desse desenvolvimento.

Marx e Engels explicam sinteticamente a essência da trans-
formação de um modo de produção e o advento de outro nos 
seguintes termos:

os meios de produção e de troca, sobre cuja base se ergue a 
burguesia, foram gerados no seio da sociedade feudal. Em uma 
certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e 
de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e 
trocava – a organização feudal da agricultura e da manufatu-
ra, em suma, o regime feudal de propriedade – deixaram de 
corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. 
Tolhiam a produção em lugar de impulsioná-la. Transformaram 
em outros tantos grilhões que era preciso despedaçar; e foram 
despedaçados.345

O avanço do comércio centralizou as forças produtivas di-
luídas na economia artesanal, doméstica e nas corporações de 
ofício e as substituiu por manufaturas, que concentravam mais 
trabalhadores e aumentavam a produtividade do trabalho. A 
burguesia, em ascensão, estabeleceu internamente uma divisão 
do trabalho. No século XVIII, o capitalismo avançou e suprimiu 
a dominação feudal da economia europeia, abrindo caminho à 
criação de um mercado mundial:

A grande indústria criou o mercado mundial, prepara-
do pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou 
enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação, 
dos meios de comunicação. Este desenvolvimento reagiu por 
sua vez sobre a expansão da indústria; e à medida que a indús-

345Idem, pp. 44-45.
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tria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolveram, 
crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando em 
um segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média.346 

Essas transformações na base material da sociedade, isto 
é, nas condições materiais da existência social, foram acompa-
nhadas por profundas mudanças na estrutura social e nas insti-
tuições político-jurídicas, criando as condições para uma trans-
formação completa das formas de consciência social até então 
dominantes, constituindo novas formas de pensar o mundo, a 
história, a sociedade, o Estado e os indivíduos. Como observam 
Marx e Engels, seria 

preciso grande inteligência para compreender que, ao muda-
rem as relações de vida dos homens, as suas relações sociais, a 
sua existência social, mudam também as suas representações, 
as suas concepções e conceitos; em uma palavra, muda a sua 
consciência? Que demonstra a história das ideias senão que a 
produção intelectual se transforma com a produção material? 
As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da 
classe dominante. Quando se fala de ideias que revolucionam 
uma sociedade inteira, isto quer dizer que no seio da velha so-
ciedade se formaram os elementos de uma sociedade nova e 
que a dissolução das velhas ideias acompanha a dissolução das 
antigas condições de existência.347 

Nesse processo de transição do feudalismo ao capitalismo, 
a burguesia, em sua luta contra a dominação da nobreza e do 
clero e o domínio das relações de produção e de trocas servis, 
jogou um papel revolucionário: “A burguesia desempenhou na 
História um papel revolucionário”. Sua intervenção histórica é 
notadamente marcada por profundas contradições. Destruiu as 
relações feudais, patriarcais e idílicas. Em lugar dos laços feudais 
colocou o laço do frio interesse do pagamento à vista, substituiu 
pelo cálculo egoísta os antigos sentimentalismos e os fervores 
sagrados da exaltação religiosa.

A burguesia fez da dignidade pessoal um simples valor de 
troca, substituiu todas as liberdades pela liberdade do comércio, 

346Idem, p. 41.
347Idem, pp. 56-57.
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converteu as atividades anteriores e os profissionais em seus as-
salariados, criou e desenvolveu novas forças produtivas, aumen-
tando a produtividade do trabalho, conquistou novos mercados 
e deu caráter cosmopolista à produção e ao consumo capitalista, 
desenvolveu um intercâmbio universal, inclusive no campo da 
cultura e a interdependência das nações, submeteu o campo à 
cidade, concentrou os meios de produção, de distribuição e de 
trocas, revolucionou os meios de comunicação e de transporte.

Um conjunto de transformações que destruíram definitiva-
mente as antigas relações de produção, consolidando a nova so-
ciedade burguesa, o domínio do capital sobre os trabalhadores 
assalariados. O trabalho do proletário cria 

o capital, isto é, a propriedade que explora o trabalho assalaria-
do e que só pode aumentar sob a condição de gerar novo tra-
balho assalariado, para voltar a explorá-lo. Em sua forma atual, 
a propriedade se move entre dois termos antagônicos: capital e 
trabalho. Examinemos os termos desse antagonismo.

Ser capitalista significa ocupar não somente uma posição 
pessoal, mas também uma posição social na produção. O capi-
tal é um produto coletivo e só pode ser posto em movimento 
pelos esforços combinados de muitos membros da sociedade, 
em última instância pelos esforços combinados de todos os 
membros da sociedade.

O capital não é, portanto, um poder pessoal, é um poder 
social.348 

Mas as transformações não pararam por aí. Na verdade, a 
burguesia não pode existir

sem revolucionar os instrumentos de produção, por conseguin-
te, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais 
(…). Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante 
de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta 
de segurança distinguem a época burguesa de todas as prece-
dentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristali-
zadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente 

348Idem, pp. 52-53. Marx e Engels advertem: “Na sociedade burguesa o trabalho vivo 
é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista o 
trabalho acumulado é um meio de ampliar, enriquecer e promover a existência dos 
trabalhadores”. (Idem, p. 53).
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veneradas; as relações que as substituem tornam-se antiquadas 
antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se 
desmancham no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os 
homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua 
posição social e suas relações com os outros homens. (…) Impe-
lida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia 
invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda 
parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela 
exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um ca-
ráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países 
(…). No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autos-
suficientes, desenvolvem-se um intercâmbio universal e uma 
universal interdependência das nações.349 

Sob “pena da ruína total, ela obriga todas as nações a ado-
tarem o modo burguês de produção, constrange-as a abraçar a 
chamada civilização, isto é a se tornarem burguesas. Em uma 
palavra, cria um mundo à sua imagem e semelhanças”.350 Na 
verdade, as economias de países de continentes como a Amé-
rica, a Ásia e a África foram integradas ao mercado mundial 
capitalista, desde a sua fase comercial até a época imperialista, 
dissolvendo ou submetendo as antigas relações de produção, de 
troca e de distribuição existentes, colocando-as sob o signo do 
capital. Esse processo obedeceu, evidentemente, à lei do desen-
volvimento desigual e combinado.351 

349Idem, p. 43.
350Idem, pp. 43-44.
351Mais a frente, no prefácio da primeira edição de O Capital, Marx dirá que “O país 
mais desenvolvido industrialmente não faz mais que mostrar aos de menor desen-
volvimento a imagem de seu próprio futuro”. Trotsky, analisando essa passagem de 
O Capital, já em plena fase imperialista do capitalismo, observa o seguinte: “Esse 
pensamento não pode ser tomado literalmente, em circunstância alguma. O cresci-
mento das forças produtivas e o aprofundamento das incompatibilidades sociais são 
indubitavelmente o destino que corresponde a todos os países que tomaram o cami-
nho da evolução burguesa. No entanto, a desproporção nos “ritmos” e medidas, que 
sempre se produz na evolução da humanidade, não somente se faz especialmente 
aguda sob o capitalismo, mas também dão origem à completa interdependência da 
subordinação, a exploração e a opressão entre os países de tipo econômico diferente. 
Somente uma minoria de países realizou completamente essa evolução sistemática e 
lógica que parte do artesanato e chega à fábrica, passando pela manufatura, que Marx 
submeteu a uma análise tão detalhada. O capital comercial, industrial e financeiro 
invadiu do exterior os países atrasados, destruindo em parte as formas primitivas da 
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A economia capitalista tem como um traço essencial a 
anarquia da produção. Significa dizer que o capitalista individu-
al, ou a empresa, só tem controle sobre a sua produção interna, 
mas não controla os outros capitalistas, nem muito menos a eco-
nomia como um todo. Não se sabe quanto o seu concorrente 
produzirá, nem quanto a sociedade demandará em termos de 
mercadorias (bens e serviços). Na verdade, a economia capita-
lista não é uma economia centralmente planejada. O único laço 
que liga os capitalistas é o mercado. O movimento dos preços 
serve de sinal aos capitalistas sobre a maior ou menor adequa-
ção da produção ao consumo, mas não há um planejamento de 
todo o processo econômico.

Ao impulsionar as forças produtivas (meios de produção 
e organização da força de trabalho), as contradições da socie-
dade, ao invés de cederem, tornam-se cada vez mais profundas 
e explodem em crises cíclicas de superprodução de valores pe-
riodicamente. É a contradição entre as forças produtivas e as 
relações de produção. 

Desde 1825, quando explodiu uma crise de superprodu-
ção no capitalismo – ainda que circunscrita à Europa e, mais 
especificamente, à Inglaterra industrializada – a economia bur-
guesa convive permanentemente com crises cíclicas, que fazem 
acumular as suas contradições. Mesmo depois da criação de 
instrumentos de política econômica pelos governos dos Estados 
capitalistas e pelos grandes conglomerados econômicos não se 
conseguiu superar essa contradição ao longo do século XX.

economia nativa e em parte sujeitando-as ao sistema industrial e banqueiro de Oci-
dente. Sob o chicote do imperialismo, as colônias viram-se obrigadas a prescindir 
das etapas intermediárias, apoiando-se ao mesmo tempo e artificialmente em um 
nível ou em outro. O desenvolvimento da Índia não reproduziu o desenvolvimento 
da Inglaterra; completou-o. No entanto, para poder compreender o tipo combinado 
de desenvolvimento dos países atrasados e dependentes, como a Índia, é sempre ne-
cessário não esquecer o esquema clássico de Marx derivado do desenvolvimento da 
Inglaterra. A teoria operária do valor guia igualmente os cálculos dos especuladores 
da City de Londres e as transações monetárias nos rincões mais remotos de Hydera-
bad, exceto que no último caso adquire formas mais singelas e menos astutas”. Cf. 
TROTSKY, Leon. O marxismo e nossa época. In: O Imperialismo e a crise econômica 
mundial. São Paulo: Sundermann, 2008, pp. 186-187. 
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Marx e Engels descrevem essa contradição do sistema ca-
pitalista da seguinte forma: 

A sociedade burguesa, com suas relações de produção e 
de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burgue-
sa moderna, que conjurou gigantesco meios de produção e de 
troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os 
poderes infernais que invocou. Há dezenas de anos, a história 
da indústria e do comércio não é senão a história da revolta 
das forças produtivas modernas contra as modernas relações de 
produção, contra as relações de propriedade que condicionam 
a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar as 
crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam 
cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada cri-
se destrói regularmente não só uma grande massa de produtos 
fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças 
produtivas já criadas.352

Nesse sentido, as “armas que a burguesia utilizou para 
abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia”. 
Isso porque as 

forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o desen-
volvimento das relações burguesas de propriedade; pelo contrá-
rio, tornaram-se poderosas demais para estas condições, passam 
a ser tolhidas por elas; e assim que se libertam desses entraves, 
lançam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existên-
cia da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se de-
masiado estreito para conter as riquezas criadas em seu seio. E 
de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De 
um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de for-
ças produtivas; de outro, pela conquista de novos mercados e 
pela exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao 
preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminui-
ção dos meios de evitá-las.353 

O Manifesto Comunista deixa evidente as condições obje-
tivas para o advento do socialismo. Como dissemos, o desenvol-
vimento do capitalismo é contraditório. Ao mesmo tempo em 
que faz avançar as forças produtivas, estimula o desenvolvimen-
to da técnica e da ciência em sua ascensão, constrói as bases 
para a superação do próprio capitalismo. A produção no capi-

352Idem, p. 45.
353Idem, ibidem.
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talismo é cada vez mais social. Os trabalhadores só produzem 
de maneira coletiva, nas grandes fábricas e indústrias modernas. 
Não há uma única mercadoria que não seja resultado do traba-
lho de vários operários na economia moderna.

Entretanto, contraditoriamente, a apropriação dos produ-
tos do trabalho é privada, isto é, a riqueza se acumula nas mãos 
dos capitalistas. Essa contradição se reflete no choque profundo 
entre as forças produtivas altamente desenvolvidas e as relações 
de produção, transformadas em barreira ao avanço da humani-
dade como um todo. O resultado disso é a irrupção de crises 
periódicas cada vez mais intensas. Mas, uma vez acumuladas 
essas contradições durante o longo processo de existência do 
capitalismo, desenvolve-se uma crise estrutural de grandes di-
mensões e impactos na vida social. 

Esse impasse precisa de uma resposta. Em A Ideologia Ale-
mã, Marx e Engels haviam sintetizado a concepção materialista 
da história e mostrado que o choque entre as forças produtivas 
e as relações de produção abre uma época revolucionária, de 
transição de um modo de produção decadente em um novo 
modo de produção, em uma nova organização social, cujas re-
lações de produção liberem as forças produtivas e possam abrir 
uma nova etapa de desenvolvimento da humanidade.

Mas, para isso, não são suficientes as condições objetivas. 
Elas são a base para as transformações políticas, sociais e eco-
nômicas, mas é preciso a gestação de condições subjetivas: a 
consciência de classe e a organização política da classe revo-
lucionária. No caso do capitalismo, a classe verdadeiramente 
revolucionária é o proletariado, por seu papel nas relações de 
produção. A classe operária, imersa em condições de vida e 
trabalho marcadas pela exploração, é o coveiro do capital, das 
relações de produção e de propriedade capitalistas:

A burguesia, porém, não se limitou a forjar as armas que 
lhe trarão a morte; produziu também os homens que empunha-
rão essas armas – os operários modernos, os proletários. Com 
o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-
-se também o proletariado, a classe dos operários modernos, 
os quais só vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho en-
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quanto seu trabalho aumenta o capital. Esses operários, cons-
trangidos a vender-se a retalho, são mercadoria, artigo de co-
mércio como qualquer outro; em consequência, estão sujeitos 
a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do 
mercado.354 

Para os dois revolucionários, de “todas as classes que hoje 
em dia se opõem à burguesia, só o proletariado é uma classe 
verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e 
perecem com o desenvolvimento da grande indústria; o proleta-
riado, pelo contrário, é o seu produto mais autêntico”.355 

De uma massa indiferenciada e desorganizada como era 
no início do século XIX, a classe operária vai sendo forçada a 
reagir contra as condições de exploração impostas pelo capital 
nas indústrias, nas minas, na agricultura. A classe operária é a 
classe que produz a riqueza social, apropriada pelo capital sob 
a forma de sobretrabalho, que vive inteiramente de seu próprio 
trabalho e que não tem, portanto, interesse em manter a sua 
exploração social. Os assalariados trabalham e produzem a ri-
queza social coletivamente. Para os trabalhadores não há solu-
ção possível para os problemas sociais, econômicos, políticas e 
culturais a não ser pelo debate e pela ação coletivos.

Daí porque, logo em seguida, os trabalhadores começam 
a formar associações secretas e, uma vez conquistado o direito 
de associação, formaram associações e sindicatos para a defesa 
de suas reivindicações. Por meio da greve e de outros métodos 
de luta os operários defendem as suas reivindicações e direitos, 
combatem as ações dos capitalistas contrários aos seus interesses 
e avançam na sua consciência política. Os trabalhadores assala-
riados dos bancos, do comércio, das finanças e dos setores de 
serviços das atividades econômicas também seguiram os operá-
rios da indústria em muitos aspectos da organização e da luta.

A organização dos trabalhadores é um contrapeso à con-
corrência interna à classe, estimulada, aliás, pelas relações ca-
pitalistas e pelo mercado de trabalho. O exército industrial de 

354Idem, p. 46.
355Idem, p. 49.
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reserva (os desempregados) é manejado pela burguesia para 
forçar a baixa dos salários e incrementar a competição entre 
os trabalhadores. Marx e Engels notaram que a organização do 
proletariado em classe e, portanto, em partido político é

incessantemente destruída pela concorrência que fazem entre 
si os próprios operários. Mas renasce sempre, e cada vez mais 
forte, mais sólida, mais poderosa. Aproveita-se das divisões in-
ternas da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de 
certos interesses da classe operária, como, por exemplo, a lei da 
jornada de dez horas de trabalho na Inglaterra.356 

Portanto, ao se organizarem, os trabalhadores combatem 
coletivamente as tendências desagregadoras ditadas pela concor-
rência capitalista em seu seio. Mas, para além da organização sin-
dical e das lutas econômicas, os trabalhadores também formaram 
organizações políticas (partidos) de caráter nacionais e internacio-
nais. Desenvolveu-se uma vanguarda no seio dos trabalhadores, 
que representa o setor mais avançado e combativo. Diferencian-
do-se progressivamente das tendências utópicas do socialismo e 
do comunismo, passou a assentar as suas análises, tarefas e ações 
em uma concepção científica do capitalismo.

Mas qual a relação dos comunistas com o movimento ope-
rário? Para Marx e Engels, os comunistas

não têm interesses diferentes dos interesses do proletariado 
em geral. Não proclamam princípios particulares, segundo os 
quais pretendam moldar o movimento operário. Os comunistas 
se distinguem dos outros partidos somente em dois pontos: 1) 
Nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem 
prevalecer os interesses comuns do proletariado, independen-
temente da nacionalidade; 2) Nas diferentes fases de desenvol-
vimentos por que passa a luta entre proletários e burgueses, re-
presentam, sempre e em toda parte, os interesses do movimento 
em seu conjunto.357 

O que caracteriza o comunismo 

não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da 
propriedade burguesa.

356Idem, p. 48.
357 Idem, p. 51.
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Mas a moderna propriedade privada burguesa é a última 
e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropria-
ção baseado nos antagonismos de classes, na exploração de uns 
pelos outros.

Nesse sentido, os comunistas podem resumir sua teoria 
numa única expressão: supressão da propriedade privada.358

  Nesse caso, o objetivo “imediato dos comunistas é o mes-
mo que o de todos os demais partidos proletários: constituição 
do proletariado em classe, derrubada da supremacia burguesa, 
conquista do poder político pelo proletariado”.359

Atuando no seio do movimento operário, jamais apartado 
dos seus problemas e sentimentos, os comunistas se esforçam 
por organizar e mobilizar os trabalhadores a partir de um pro-
grama revolucionário que aponte efetivamente para um proces-
so de transformação do capitalismo e de construção do socia-
lismo. Marx e Engels procuraram diferenciar os comunistas das 
diversas vertentes de socialismo utópico, a partir de uma análise 
histórica do capitalismo, das classes sociais e da luta de classes. 
A exemplo de Princípios do Comunismo, redigido por Engels, 
trataram de fazer uma análise crítica das correntes socialistas 
da época e esclarecer a posição dos comunistas em relação aos 
partidos políticos existentes em vários países. 

Destacaram na literatura socialista e comunista, as ver-
tentes do socialismo reacionário (socialismo feudal, socialismo 
pequeno-burguês, o socialismo alemão ou “verdadeiro” socia-
lismo), o socialismo conservador ou burguês, o socialismo e o 
comunismo crítico-utópicos, que ora tentavam girar a roda da 
história para o passado, ora limitavam as transformações neces-

358Idem, p. 52.
359Idem, ibidem. É preciso lembrar que, em 1914, deu-se a maior divisão do mo-
vimento socialista, com a separação entre a socialdemocracia (reformistas, revisio-
nistas) e os revolucionários comunistas. Líderes socialdemocratas em vários países 
votaram a favor dos créditos de guerra para que a burguesia imperialista pudesse 
travar a Primeira Guerra Mundial e submeter os países capitalistas atrasados à sua 
influência econômica e política. Esse fato anunciou o fim da Segunda Internacional 
(1889-1914) e antecipou a necessidade de construção de uma nova internacional, a 
Terceira Internacional, fundada por V. I. Lênin, em 1919, na Rússia, depois da vitória 
do proletariado revolucionário na Revolução de Outubro de 1917.   
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sárias a reformas no interior do capitalismo, ora se apegavam 
a frases e slogans vazios, sem ligação concreta com a luta de 
classes do proletariado.

De certa forma, o fato de terem denominado a sua obra de 
1848 de Manifesto Comunista e não de socialista tem a ver com 
a realidade do movimento e das tendências socialistas da época. 
Engels explicou essa questão no Prefácio à edição inglesa de 
1888 do Manifesto Comunista:

Em 1847, consideravam-se socialistas dois tipos diversos de 
pessoas. De um lado, havia os adeptos dos vários sistemas utó-
picos, principalmente os owenistas, na Inglaterra, e os fourieris-
tas, na França, ambos já reduzidos a meras seitas agonizantes. 
De outro, os vários gêneros de curandeiros sociais que queriam 
eliminar, por meio de suas várias panaceias e com todas as es-
pécies de cataplasma, as misérias sociais, sem tocar no capital 
e no lucro. Nos dois casos, eram pessoas que não pertenciam 
ao movimento dos trabalhadores, preferindo apoiar-se nas clas-
ses “cultas”. Em contrapartida, o setor da classe trabalhadora 
que exigia uma transformação radical da sociedade, conven-
cido de que revoluções meramente políticas eram insuficien-
tes, denominavam-se então comunista. Tratava-se ainda de um 
comunismo mal esboçado, instintivo, e, por vezes, grosseiro. 
Mas era bastante poderoso para dar origem a dois sistemas de 
comunismo utópico – na França, o “icariano” de Cabet, e, na 
Alemanha, o de Weitling. Em 1847, o socialismo significava 
um movimento burguês, e o comunismo, um movimento da 
classe trabalhadora. Ao menos no continente, o socialismo era 
muito bem considerado, enquanto o comunismo era o opos-
to. E como, desde então, éramos decididamente da opinião de 
que “a emancipação dos trabalhadores deve ser obra da própria 
classe trabalhadora”, não podíamos hesitar entre os dois nomes 
a escolher. Posteriormente nunca pensamos em modificá-lo.360 

Marx e Engels mostraram que o comunismo não é uma 
utopia, no sentido de sonho impossível de ser concretizado, ou 
um modelo de sociedade futura formulado por geniais pensado-
res, ao qual a realidade deve se adequar, mas uma possibilida-
de aberta pelo desenvolvimento da sociedade burguesa atual, 
com o processo de industrialização, a articulação da economia 

360Idem, p. 77.
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mundial, o desenvolvimento da ciência e o surgimento do pro-
letariado. Na verdade, o socialismo se tornou uma necessidade 
histórica, sob pena de se impor a barbárie no curso do aprofun-
damento da crise do capitalismo.

Relatam que as “proposições teóricas dos comunistas não 
se baseiam, de modo algum, em ideias ou princípios inventados 
ou descobertos por este ou aquele reformador do mundo. São 
apenas a expressão geral das condições efetivas de uma luta de 
classes que existe, de um movimento histórico que se desen-
volve diante dos olhos”.361 A revolução comunista, dizem, “é a 
ruptura mais radical com as relações tradicionais de proprieda-
de; não admira, portanto, que no curso de seu desenvolvimento 
se rompa, do modo mais radical, com as ideias tradicionais”.362  
Os comunistas “se recusam a dissimular suas opiniões e seus 
fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser 
alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social exis-
tente”.363 Com o processo revolucionário, ocorre 

a elevação do proletariado a classe dominante, a conquista da 
democracia. O proletariado utilizará sua supremacia política 
para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para 
centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do 
Estado, isto é, do proletariado organizado como classe domi-
nante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das 
forças produtivas. Isso naturalmente só poderá ser realizado, a 
princípio, por intervenções despóticas no direito de proprieda-
de e nas relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação 
de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insu-
ficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento 
ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transfor-
mar radicalmente todo o modo de produção.364 

Marx e Engels apresentam no Manifesto Comunista um 
conjunto de medidas a serem colocadas em prática no processo 
revolucionário, medidas essas que estavam ligadas em grande 

361Idem, pp. 51-52.
362Idem, p. 57.
363Idem, p. 69.
364Idem, p. 58.
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medida à realidade da época e ao caráter da revolução nos paí-
ses mais adiantados no desenvolvimento do capitalismo (Ingla-
terra e França) ou mais atrasados no processo de industrializa-
ção (como na Alemanha). Mas, o fundamental é que, quando 

no curso do desenvolvimento, desaparecerem os antagonismos 
de classe e toda a produção for concentrada nas mãos dos in-
divíduos associados, o poder público perderá seu caráter políti-
co. O poder político é o poder organizado de uma classe para 
a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a 
burguesia, se organiza forçosamente como classe, se por meio 
de uma revolução destrói violentamente as antigas relações de 
produção, destrói, juntamente com essas relações de produção, 
as condições de existência dos antagonismos entre as classes, 
destrói as classes em geral e, com isso, sua própria domina-
ção como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com 
suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação 
na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para 
o livre desenvolvimento de todos.365 

É preciso, uma vez mais, considerar o aspecto fundamen-
tal do Manifesto Comunista: a necessidade de a classe operá-
ria organizar-se em partido próprio, diferenciado, portanto, dos 
partidos da classe dominante. Além do exame das condições 
objetivas para a superação do capitalismo, ausente nas diversas 
vertentes utópicas do socialismo e a clara compreensão do cará-
ter histórico e transitório da sociedade burguesa (afinal, o capital 
é um poder social, nada tem de natural), o comunismo de Marx 
e Engels se destaca por indicar que a emancipação do proleta-
riado deve ser realizada pelo próprio proletariado. 

O comunismo não será produto da humanização do capi-
talismo. Também não é resultado da ação de pequenos grupos 
de intelectuais da pequena burguesia, em substituição aos traba-
lhadores, mesmo que bem armados e treinados. Marx e Engels 
não contemporizaram com as tentativas de golpes espetaculares 
por grupos da pequena burguesia. Para Marx e Engels, apenas 
os trabalhadores, organizados de maneira independente da bur-
guesia, pode conquistar a sua emancipação. Para tanto, deixam 

365Idem, pp. 58-59.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   272 03/10/2017   15:31:33



273Marx e Engels: uma introdução 

patente a necessidade de organização política do proletariado 
em partido, nas tarefas de transformação social, até a completa 
superação do Estado burguês, que, para os autores do Manifesto 
Comunista, não é “senão um Comitê para gerir os negócios co-
muns de toda a classe burguesa”.366

Em 1872, sob o impacto recente da tomada do poder pelo 
proletariado parisiense, no grande acontecimento da Comuna de 
Paris, Marx e Engels escreveram um Prefácio à edição alemã do 
Manifesto Comunista. 25 anos distanciavam o referido prefácio do 
texto original. Os fundadores do marxismo afirmaram o seguinte:

Por mais que tenham mudado as condições nos últimos 
25 anos, os princípios gerais expressados nesse Manifesto con-
servam, em seu conjunto, toda a sua exatidão. Em algumas par-
tes certos detalhes devem ser melhorados. Segundo o próprio 
Manifesto, a aplicação prática dos princípios dependerá, em 
todos os lugares e em todas as épocas, das condições históricas 
vigentes e por isso não se deve atribuir importância demasia-
da às medidas revolucionárias propostas no final da seção II. 
Hoje em dia, esse trecho seria redigido de maneira diferente 
em muitos aspectos. Em certos pormenores, esse programa está 
antiquado, levando-se em conta o desenvolvimento colossal da 
indústria moderna desde 1848, os progressos correspondentes 
da organização da classe operária e a experiência prática adqui-
rida, primeiramente na revolução de fevereiro e, mais ainda, na 
Comuna de Paris, onde coube ao proletariado, pela primeira 
vez, a posse do poder político, durante quase dois meses. A 
Comuna de Paris demonstrou, especialmente, que “não basta 
que a classe trabalhadora se apodere da máquina estatal para 
fazê-la servir a seus próprios fins” (ver A Guerra Civil na França; 
Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos 

366Idem, p. 42. Sobre a caracterização do Estado moderno, diz Leon Trotsky: “Nesta 
fórmula concentrada, que para os dirigentes sociais-democratas aparecia como um 
paradoxo jornalístico, encontra-se, na verdade, a única teoria científica sobre o Esta-
do. A democracia criada pela burguesia não é, como pensavam Bernstein e Kautsky, 
uma concha vazia que se pode, tranquilamente, encher com um conteúdo de classe 
desejável. A democracia burguesa só pode servir à burguesia. O governo de “Frente 
Popular” dirigido por Blum ou Chautemps, Caballero ou Negrín é tão-somente “um 
comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa”. Quando este co-
mitê se sai mal em seus negócios, a burguesia expulsa-o do poder a pontapés”. Cf. 
TROTSKY, Leon. Noventa anos do Manifesto Comunista. In: MARX, Karl e ENGELS, 
Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 1998, p. 161.
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Trabalhadores, de 1871, onde essa ideia é mais desenvolvida). 
Além do mais, é evidente que a crítica da literatura socialista 
mostra-se deficiente em relação ao presente, porque só chega a 
1847; as observações sobre as relações dos comunistas com os 
diferentes partidos de oposição (seção IV), embora em princípio 
corretas, na prática estão desatualizadas, pois a situação política 
modificou-se totalmente e o desenvolvimento histórico fez de-
saparecer a maior parte dos partidos ali enumerados.367 

No Prefácio à edição alemã de 1883 do Manifesto Comu-
nista, Engels sintetizou a teoria geral orientadora da análise na 
obra, que, na verdade, constitui a concepção materialista da 
história. Como era característico de Engels (já discutimos isso 
antes), atribuiu “única e exclusivamente” a Marx a sua autoria. 
Hoje sabemos da axial participação de Engels na formulação 
dessas ideias, sendo pioneiro em muitas delas. Vejamos a tese 
central do Manifesto Comunista:

em cada época histórica, a produção econômica e a estrutura 
social que dela necessariamente decorre, constituem a base da 
história política e intelectual dessa época; que consequente-
mente (desde a dissolução do regime primitivo da propriedade 
comum da terra) toda a História tem sido a história da luta de 
classes, da luta entre explorados e exploradores, entre as clas-
ses dominadas e as dominantes nos vários estágios da evolução 
social; que essa luta, porém, atingiu um ponto em que a classe 
oprimida e explorada (o proletariado) não pode mais libertar-se 
da classe que a explora e oprime (a burguesia) sem que, ao mes-
mo tempo, liberte para sempre toda sociedade da exploração, 
da opressão e da luta de classes – este pensamento pertence 
única e exclusivamente a Marx.368 

367MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
1998, pp. 71-72.
368Idem, p. 74. Leon Trotsky se posiciona sobre a concepção materialista da história 
presente na obra de Marx e Engels da seguinte forma: “A concepção materialista da 
História, formulada por Marx pouco tempo antes da aparição do texto e que nele 
se encontra aplicada com perfeita maestria, resistiu completamente à prova do co-
nhecimento e aos golpes da crítica hostil. Constitui-se, atualmente, em um dos mais 
preciosos instrumentos do pensamento humano. Todas as outras interpretações do 
processo histórico não possuem qualquer valor científico. Podemos afirmar, com se-
gurança, que atualmente é impossível não apenas ser um militante revolucionário, 
mas simplesmente um homem politicamente instruído sem que nos apropriemos da 
concepção materialista da História”. Cf. TROTSKY, Leon. Noventa anos do Manifesto 
Comunista. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: 
Boitempo, p. 159.   
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O Manifesto Comunista de 1848 que, para Engels, era 
“a obra de maior circulação, a mais internacional de toda a 
literatura socialista, o programa comum adotado por milhões 
de trabalhadores, da Sibéria à Califórnia”369 é, ainda hoje, uma 
fonte de inspiração para os revolucionários de todos os países 
e continentes, que lutam pela superação do capitalismo e a 
construção de uma sociedade socialista. Tem um espírito emi-
nentemente internacionalista, de união dos trabalhadores de 
todo o mundo na tarefa de sepultar a sociedade de classes e, 
com ela, as próprias classes, a propriedade privada, a explora-
ção da força de trabalho, a alienação e o Estado. Marx e Engels 
finalizam a sua análise com um lema que se tornou parte da 
luta socialista em todo o mundo: “Proletários de todos os paí-
ses, uni-vos!”.370 

Fica claro que o objetivo de Marx e Engels, com o Ma-
nifesto Comunista de 1848, era dotar o movimento socialista 
de uma base científica, de um firme conhecimento sobre a 
história e a sociedade capitalista, das suas contradições e das 
possibilidades concretas de sua superação. Para isso, Marx e 
Engels vinham avançando a passos largos os seus estudos so-
bre a Economia Política burguesa, em vínculo estreito com a 
experiência concreta do movimento operário e socialista do 
proletariado. De cada acontecimento histórico os fundadores 
do marxismo tiravam as conclusões necessárias para o futuro 
da luta da classe operária.

369MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
1998, p. 77.
370Sobre o internacionalismo presente no Manifesto Comunista, Trotsky observa: “O 
desenvolvimento internacional do capitalismo determina o caráter internacional da 
revolução proletária. Uma das primeiras condições para a emancipação da classe 
operária consiste em sua ação comum, pelo menos nos países civilizados. O de-
senvolvimento do capitalismo uniu de forma tão estreita as diversas partes do nosso 
planeta, as “civilizadas” e “não-civilizadas”, que o problema da revolução socialista 
adquiriu, completa e definitivamente, um caráter mundial”. Afirmou também: “Os 
operários não têm pátria. Esta frase do Manifesto foi frequentemente considerada 
pelos filisteus como um simples trocadilho de agitação. Na verdade, ele oferece ao 
proletariado a única diretriz justa a respeito da “pátria” capitalista”. Cf. TROTSKY, 
Leon. Noventa anos do Manifesto Comunista. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. 
Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 1998, pp. 162-163.  
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6.4. As jornadas revolucionárias de 1848

A França e a Inglaterra foram palcos de revoluções demo-
crático-burguesas, em que a burguesia, uma classe economi-
camente em ascensão, representando as relações de produção 
capitalistas, lutava encarniçadamente contra o domínio da no-
breza e do clero, classes decadentes, que representavam as re-
lações sociais de produção servis do feudalismo. Na Inglaterra, 
apesar dos acontecimentos violentos no século XVII, a burgue-
sia, desde que controlasse o conjunto da sociedade, cedeu a 
certos interesses da nobreza, mantendo a monarquia, desta vez, 
na sua forma constitucional.

Na França, o processo revolucionário foi mais adiante, 
suas raízes foram implantadas de maneira mais profunda, che-
gando a derrubar a monarquia absolutista, executar o monarca 
e implantar a República. Seguiu-se o Império de Napoleão Bo-
naparte, que acabou sendo derrotado pela aliança de algumas 
nações europeias, restaurando, dessa forma, a monarquia. No 
período da restauração francesa não faltaram perturbações e 
conflitos políticos, marcados pela luta entre os setores monar-
quistas, que desejaram garantir a antiga ordem de privilégios e 
os setores republicanos, defensores de um Estado moderno, sem 
as peias do antigo regime.

Após a revolução de 1830, Luis Filipe, o duque de Orleans, 
ocupou o trono francês até a sua abdicação em fevereiro de 1848. 
O seu governo foi marcado pela dominação da alta burguesia 
bancária e financeira, e, apesar de ser uma monarquia constitu-
cional (para se diferenciar das antigas monarquias absolutistas), 
teve de endurecer o regime para combater os setores republica-
nos e a insatisfação crescente da classe operária francesa. Marx 
caracterizou o período de Luis Filipe da seguinte forma:

Quem governou sob Luis Filipe não foi a burguesia fran-
cesa mas uma fração dela: os banqueiros, os reis da bolsa, os 
reis dos caminhos de ferro, os proprietários das minas de carvão 
e ferro, proprietários florestais e uma parte da propriedade imo-
biliária aliada a estes: a chamada aristocracia financeira. Insta-
lada no trono, ditava as leis nas Câmaras e distribuía os cargos 
públicos, desde os ministérios às tabacarias.371 

371MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Centelha, 1975, p. 45.
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A burguesia industrial fazia uma oposição oficial nas Câ-
maras, por meio dos seus representantes políticos, enquanto a 
pequena burguesia e os camponeses eram marginalizados do 
poder político, nas mãos da aristocracia financeira. Como ob-
serva Marx, o governo estava cada vez mais dependente da alta 
burguesia financeira: “A penúria financeira colocou de antemão 
a monarquia de Julho sob a dependência da alta burguesia e 
esta dependência converteu-se em uma fonte inesgotável de 
uma crescente penúria financeira”.372 

Criou-se entre o governo e a burguesia financeira um círculo 
vicioso, em que o déficit orçamentário obrigava o governo a ob-
ter empréstimos rotineiros, e a burguesia financeira se enriquecia 
com a especulação desenfreada. A pilhagem do Estado, a corrup-
ção e o tráfico de influência na administração se tornaram a rotina: 

A monarquia de Julho não era mais do que uma socie-
dade por ações fundada para a exploração da riqueza nacional 
da França, cujos dividendos se repartiam entre os ministros, as 
Câmaras, 240.000 eleitores e o seu séquito. Luis Filipe era o 
diretor desta sociedade: um Roberto Macaire no trono. O co-
mércio, a indústria, a agricultura, a navegação, os interesses da 
burguesia industrial só podiam ser continuamente ameaçados e 
lesados sob este sistema. E a burguesia industrial, nas jornadas 
de Julho, também ela, inscrevera na sua bandeira: gouverne-
ment à bon marché, governo barato.373 

Outros acontecimentos econômicos levaram a um maior 
descontentamento da população francesa: a crise agrícola e as 
más colheitas em 1846 e a crise geral do comércio e da indús-
tria na Inglaterra em 1847, com repercussões na Europa. Suce-
deram-se as falências de burgueses e a penúria na população. 
Acumulavam-se as contradições que levariam ao levante de fe-
vereiro de 1848, no qual a sorte do regime de Luis Filipe estava 
lançada. A monarquia burguesa foi derrubada na França em 24 
de fevereiro de 1848, por meio de um levante revolucionário. 
Os fatos tiveram impacto em vários países (Alemanha, Polônia, 
Hungria, Áustria, Itália).

372Idem, p. 47.
373Idem, p. 49.
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Com a sua queda, constituiu-se um governo provisório. 
Resultado de um compromisso de classes diferentes, a 

sua grande maioria era formada por representantes da burgue-
sia. A pequena burguesia republicana estava representada por 
Ledru-Rolin e Flocon; a burguesia republicana pelos homens 
do Nacional; a oposição dinástica por Crémieux, Dupont de 
L’Eure, etc. A classe operária só tinha dois representantes: Luis 
Blanc e Albert.374 

A classe operária participou dos levantes revolucionários, 
começando a aparecer pela primeira vez no processo revolucio-
nário como uma classe diferenciada da burguesia e das classes 
remanescentes do feudalismo (nobreza, camponeses, artesãos), 
portanto, com suas próprias reivindicações. O proletariado es-
teve na linha de frente da luta contra a monarquia e em defesa 
da República. Os líderes operários a chamavam de República 
Social, que deveria contemplar as reivindicações econômico-
-sociais dos trabalhadores.

O governo provisório estava, portanto, sob a pressão cons-
tante do proletariado, que lhe exigia a proclamação imediata da 
República. Marx narrou esse episódio assim:

Mas, desta vez, os operários estavam decididos a não to-
lerar novamente uma escamoteação semelhante à de Julho de 
1830. Estavam dispostos a encetar de novo a luta e a impor 
a República pela força das armas. É com esta mensagem que 
Raspail se dirige à Câmara. Em nome do proletariado de Paris, 
ordenou ao Governo provisório que proclamasse a República, 
declarando que, se ao fim de duas horas não se executasse esta 
ordem do povo, voltaria à frente de 200.000 homens. Mal ha-
viam arrefecido os cadáveres dos combatentes e desmontado as 
barricadas; os operários não estavam desarmados e a única força 
que se pode opor-lhes era a guarda nacional. Nestas condições 
políticas dissiparam-se rapidamente as considerações políticas e 
os escrúpulos jurídicos do Governo provisório. Ainda não tinha 
expirado o prazo das duas horas, e já todas as paredes de Paris 
ostentavam em caracteres gigantescos: République Française! 
Liberté, Égalité, Fraternité!375 

374 Idem, pp. 53-54.
375Idem, p. 55.
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Impondo à burguesia e a toda a França a República, o pro-
letariado “apareceu imediatamente em primeiro plano na quali-
dade de partido independente”. Por que isso é importante? pelo 
fato de que, a partir desse momento, o que o proletariado “tinha 
conquistado era o terreno à vista para lutar pela sua emanci-
pação revolucionária, mas de maneira nenhuma esta própria 
emancipação”.376 Em uma linguagem da época de A questão 
judaica, Marx teria dito: o que se conquistou foi a emancipação 
política, mas não a emancipação humana. Como Marx já estava 
muito avançado em sua concepção materialista da história, diz 
concretamente: trata-se, agora, a partir do terreno alcançado, 
de conquistar a sua verdadeira emancipação revolucionária, su-
plantar o domínio da burguesia e implantar o domínio do pro-
letariado.

O proletariado, por sua força, ia impondo suas reivindica-
ções à burguesia: “Marche, um operário, ditou o decreto pela 
qual o Governo provisório que acaba de forma-se se compro-
metia a assegurar a existência de trabalhadores para o trabalho, 
a dar trabalho a todos os cidadãos”.377 Quando a burguesia re-
cuou, 20.000 operários marcharam até a Câmara. Após vários 
debates, foi criada uma comissão do trabalho, constituída pelos 
líderes operários Luis Blanc e Albert, sem nenhum orçamen-
to. Os operários tinham feito a Revolução de Fevereiro junto 
com a burguesia contra a aristocracia financeira e a monarquia. 
Encaravam a República como uma República com instituições 
sociais. Entretanto, foram tomando consciência de que a Repú-
blica conquistada nada mais era que uma República burguesa, 
isto é, o domínio político de classe da burguesia. 

O proletariado e seus representantes políticos só aten-
taram para isso quando, ao se levantarem em defesa de suas 
reivindicações econômico-sociais, em junho de 1848, depara-
ram-se com a burguesia que, aliada aos setores monárquicos e 
proprietários de terras, utilizou a sua ditadura de classe, o seu 

376Idem, p. 56.
377Idem, p. 57.
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domínio político-estatal para esmagar a revolta dos trabalhado-
res. A insurreição de junho de 1848 acabou sendo sufocada 
em sangue pelo Estado de classe, com mortes, prisões e exílios 
dos principais combatentes da classe operária. Foi então que os 
operários descobriram “o segredo da revolução do séc. XIX: a 
emancipação do proletariado”.378 

Na verdade, assim que chegou ao poder a burguesia teve 
“que consolidar as relações burguesas vacilantes, fazer face às 
obrigações que só são de cumprir no quadro destas relações”.379  
Tomou medidas financeiras para restaurar o crédito público e 
privado e garantir a confiança das frações burguesas no gover-
no. Assegurou os interesses da aristocracia financeira, realizan-
do pagamentos aos credores do Estado. As pequenas poupanças 
foram confiscadas. Aumentou impostos, recaindo, sobretudo, 
nos camponeses, jogando-os nos braços da reação. Reforçou as 
forças de repressão. 

Para a burguesia não era possível mais tolerar a pressão 
dos operários:

A emancipação dos operários, inclusive como frase, tornava-
-se um perigo intolerável para a nova República, uma vez que 
constituía um protesto constante contra o restabelecimento do 
crédito que repousa no reconhecimento ininterrupto e inalterá-
vel das relações econômicas de classes existentes. Não havia, 
portanto, outro remédio senão acabar com os operários.380 

Em 16 de abril, depois de uma concentração de operários, 
circulou um boato de que os líderes operários estavam prepa-
rando um levante, o que foi utilizado pelo governo para reforçar 
a repressão. A 4 de maio, a Assembleia Nacional proclamou 
a República burguesa e eliminou a comissão do trabalho. Mas 
não era suficiente. Era preciso, como destaca Marx,

uma segunda batalha para desligar a República das concessões 
socialistas, para pôr em evidência a República burguesa como 
detentora oficial do poder. A burguesia tinha que refutar as rei-

378Idem, pp. 61-62.
379Idem, p. 70.
380Idem, ibidem.
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vindicações do proletariado de armas na mão. E o verdadeiro 
começo da República burguesa não é a vitória de Fevereiro mas 
a derrota de Junho.381 

A 15 de maio, o proletariado ocupou a Assembleia Nacio-
nal. Vários líderes operários foram presos, como Barbés, Albert, 
Raspail, Sobrier e Blanqui. Medidas contra direitos democráti-
cos foram tomadas pelo governo. Operários das oficinas nacio-
nais foram demitidos. O proletariado reagiu com o levante de 
22 de junho:

Os operários não tinham opção: ou morriam de fome, ou 
iniciavam a luta. Responderam, a 22 de Junho, com a fantástica 
insurreição em que se travou a primeira grande batalha entre as 
duas classes em que se divide a sociedade moderna. Foi uma luta 
pela conservação ou aniquilamento da ordem burguesa. O véu 
que envolvia a República rasgava-se. (…) Também se sabe como a 
burguesia se vingou com uma brutalidade inaudita do receio mor-
tal que havia passado, massacrando mais de 3.000 prisioneiros.382 

Essa questão é axial na história do movimento operário e 
socialista: “se travou a primeira grande batalha entre as duas clas-
ses em que se divide a sociedade moderna”. Ou seja, burguesia 
e proletariado se tornavam cada vez mais definitivamente antago-
nistas quanto ao futuro desenvolvimento histórico-social. Marx e 
Engels atuaram nos acontecimentos revolucionários de 1848, em 
particular na Alemanha.383 Mehring observou que, com a reper-
cussão do movimento revolucionário francês em Bruxelas

o rei Leopold, uma velha raposa ardilosa, conseguiu se livrar 
da situação de forma mais inteligente que seu sogro em Paris. 
Ele anunciou a seus ministros liberais, aos deputados e prefeitos 
que, se a nação exigisse, ele abdicaria imediatamente, e este 
gesto generoso tocou tanto o coração dos políticos burgueses 
sentimentais que eles imediatamente deixaram de lado seus de-
sejos de rebelião.

Mas depois disto o rei ordenou a seus soldados que dis-
persassem todos os encontros políticos, e colocou sua polícia 
para buscar refugiados estrangeiros. Marx foi tratado com par-

381Idem, p. 79.
382Idem, pp. 80-81.
383Sobre a participação de Marx e Engels na revolução alemã: MARX, Karl e ENGELS, 
Friedrich. Lutas de classes na Alemanha. São Paulo: Boitempo, 2010.
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ticular brutalidade. A polícia prendeu não só ele, mas também 
sua esposa, que ficou detida por uma noite na companhia de 
prostitutas comuns. O oficial da polícia responsável por essa 
infâmia foi depois removido de seu posto, e a ordem de prisão 
teve que ser retirada de imediato, mas não a ordem de expul-
são, embora esta fosse completamente desnecessária, pois Marx 
já tinha se preparado para se mudar para Paris.384 

Expulso de Bruxelas, Marx retorna a Paris. A direção da 
Liga dos Comunistas em Londres havia autorizado a Marx traba-
lhar para constituir uma nova liderança em Paris:

No uso de suas atribuições, formou uma nova liderança central 
em Paris, constituída por ele próprio, Engels, Wolff, de Bruxe-
las, e Bauer, Moll e Schapper, de Londres. Este novo organismo 
publicou então um folheto contendo dezessete reivindicações 
“do interesse do proletariado alemão, da pequena burguesia e 
dos camponeses”, incluindo a reivindicação de que a Alemanha 
deveria se tornar uma república, única e indivisível, e outras 
exigências de armamento do povo, nacionalização das proprie-
dades reais e demais Estados feudais, das minas e do sistema 
de transporte, o estabelecimento de oficinas nacionais e intro-
dução de um sistema geral de educação pública e gratuita etc. 
Naturalmente que estas reivindicações pretendiam apenas co-
locar as linhas gerais da propaganda comunista, pois ninguém 
sabia melhor que Marx que elas não seriam implementadas de 
um dia para o outro, mas apenas como o resultado de um longo 
processo de desenvolvimento revolucionário.385 

Em seguida Marx e Engels fundam um clube comunista 
alemão em Paris e conseguem enviar 

várias centenas de trabalhadores de volta para a Alemanha (…). 
Como resultado deste esforço, a maioria dos membros da Liga 
Comunista conseguiu voltar para Alemanha e suas atividades 
lá demonstraram que a Liga tinha sido uma excelente escola 
de treinamento para a revolução. Onde quer que o movimento 
revolucionário alemão mostrasse qualquer sinal de desenvolvi-
mento vigoroso, os membros da Liga eram vistos dirigindo-o: 
Schapper em Nassau, Wolf em Breslau, Stephan Born em Ber-
lim e outros membros em outros cantos.386 

384MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 161.
385Idem, p. 162.
386Idem, p. 163.
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Marx, junto com outros militantes, dirigiu-se à região da 
Renânia, onde havia maior liberdade de atuação em face de 
ter ficado durante algum tempo sobre influência do Código de 
Napoleão e por ter experimentado um maior desenvolvimen-
to econômico capitalista. Conseguiu organizar, em Colônia, a 
Nova Gazeta Renana (Neue Rheinische Zeitung), na qual seria 
publicada parte dos textos desse período, analisando diretamen-
te os acontecimentos no calor da luta de classes. O primeiro nú-
mero saiu em 1º de junho de 1848, sendo que Marx comparece 
como redator-chefe e Engels como um dos colaboradores.  

Participaram, portanto, ativamente das lutas políticas, diri-
gindo a associação operária de Colônia e a resistência operária 
em Elberfeld. A militância da Liga dos Comunistas atuou nos 
eventos revolucionários com coragem e disciplina. Beer destaca 
que

Marx, Engels, Freiligrath, Wolf, Weerth colaboraram na Nova 
Gazeza Renana, que era então o órgão central do movimen-
to revolucionário. Born orientava o movimento em Berlim e 
Leipzig. Mais tarde esteve à frente da insurreição de Dresde 
e, em maio de 1859, dirigiu de maneira admirável a retira-
da de Friburgo. Engels, Willich e Moll participaram da cam-
panha da constituição em Badem. Schapper tabalhava para 
Wiesbaden. Outros, enfim, dirigiam o movimento nas capi-
tais das províncias.387 

A burguesia aliou-se às classes mais reacionárias, à nobre-
za e ao clero, para aplacar a força do proletariado em ascensão. 
Conforme Mehring, “em 18 de março a revolução derrubou o 
governo prussiano, mas dada a situação histórica, os frutos da 
vitória caíram primeiro no colo da burguesia e esta correu a trair 
a revolução”.388 O ministério burguês procurou garantir a legali-
dade e a normalidade das relações políticas, entregando a sorte 
do regime à Direita Unida, que procurou conceder alguns direi-

387BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2006, p. 541.
388MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 165.
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tos civis limitados, para depois impor o voto “universal, secreto 
e indireto para eleger uma nova assembleia, cuja tarefa seria 
escrever a constituição de acordo com a coroa”.389 

A Nova Gazeta Renana, que se autointitulava “órgão da 
democracia”, na verdade atuava “no espírito do Manifesto co-
munista, procurava avançar o movimento revolucionário tendo 
por base as condições existentes. Esta tarefa se tornou mais ur-
gente pelo fato de que o terreno revolucionário ganho em mar-
ço foi perdido novamente em junho”.390 De modo que, a Nova 
Gazeta Renana procurou advertir os setores mais radicais das 
medidas do governo, que estava aliado aos setores mais conser-
vadores, para sufocar a revolução. Enquanto o proletariado era 
violentamente reprimido em Paris pela burguesia e, na Alema-
nha, os capitalistas procuravam conter a revolução em aliança 
com a reação, em Viena: 

o destino da revolução vienense estava selado. Traídos pela bu-
guesia e pelos camponeses, e apoiado apenas pelos estudantes 
e uma parte da pequena burguesia, os trabalhadores de Viena 
lutaram heroicamente, mas na noite de 31 de outubro as tropas 
que sitiavam a cidade conseguiram entrar, e em 1º de novem-
bro a grande bandeira preta e amarela da contrarrevolução ba-
lançava da torre da Catedral de Santo Estevão.391 

A traição da burguesia foi um fato axial para o sufocamen-
to dos levantes. Marx afirma que quando a insurreição de Junho 
aumentou em todo o continente levou-a “a aliar-se abertamente 
com a monarquia feudal contra o povo”.392 Isso tinha a ver com 
o caráter do levante de 22 de junho. Já não se tratava de uma 
insurreição para consolidar a ordem burguesa. Como observa 
Marx:

Nenhuma das numerosas revoluções da burguesia francesa, 
desde 1789, tinha sido um atentado contra a ordem, uma vez 
que todas deixavam manter o domínio de classe, todas deixa-

389Idem, p. 165.
390Idem, p. 164.
391Idem, p. 184.
392MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Centelha, 1975, 
pp. 84-85.
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vam manter a escravidão dos operários, todas deixavam sub-
sistir a ordem burguesa, tantas vezes quantas fosse modificada 
a forma política deste domínio e desta escravidão. Mas Junho 
atentou contra esta ordem.393

A derrota do levante operário de 22 de Junho repercutiu 
em escala internacional, na medida em que as demais insurrei-
ções se viram abandonadas à sua própria sorte:

Finalmente, a derrota de Junho revelou às potências des-
póticas da Europa o segredo de que a França devia manter a 
todo o custo a paz no exterior para poder acompanhar a guerra 
civil no interior. Assim, os povos que tinham principiado a luta 
pela sua independência nacional foram abandonados à supre-
macia da Rússia, da Áustria e da Prússia, mas, simultaneamente 
estas revoluções nacionais cujo destino ficou sujeito ao da revo-
lução proletária, foram privadas da sua aparente autonomia, da 
sua independência com respeito à grande subversão social. O 
húngaro não será livre, como não o será o polaco, nem o italia-
no, enquanto o operário continuar a ser escravo!394 

O caráter internacional da revolução se tornava cada vez 
mais evidente:

A nova revolução francesa ver-se-á obrigada a abandonar ime-
diatamente o terreno nacional e a conquistar o terreno europeu, 
o único em que poderá levar-se a cabo a revolução social do 
século XIX. Portanto, foi pela derrota de Junho que se criaram as 
condições que permitem à França tomar a iniciativa da revolu-
ção europeia. Só encharcada do sangue dos insurretos de Junho 
é que a bandeira tricolor pode transformar-se na bandeira da 
revolução europeia, na bandeira vermelha. E nós exclamamos: 
A revolução morreu! Viva a revolução!395

Apesar da derrota do proletariado, as jornadas revolucio-
nárias de 1848 deram à classe operária e ao conjunto dos luta-
dores profundas lições históricas, particularmente sobre a neces-
sidade de se organizar politicamente de forma independente da 
burguesia, de construir o seu partido revolucionário para estar 
em condições não só de superar a sociedade capitalista, mas de 
manter um governo resultante da tomada do poder político.

393Idem, p. 83.
394Idem, p. 85.
395Idem, pp. 85-86.
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6.5. As lições da derrota operária

O levante operário de 22 de Junho na França colocou cara 
a cara, pela primeira vez, a burguesia e o proletariado. Até en-
tão, as revoluções democrático-burguesas – a mais importante 
delas, a Revolução Francesa de 1789, – se deram sob a direção 
da burguesia, apoiada nos setores populares como o operariado, 
o campesinato, os artesãos. A meta fundamental dessas revolu-
ções era derrotar a nobreza e o clero feudais e estabelecer uma 
forma política estatal adequada às novas relações capitalistas de 
produção em ascensão. Um Estado moderno, representativo, 
em que os direitos e liberdades democráticos fossem garanti-
dos, enfim, fossem assentadas política e juridicamente as bases 
da sociedade burguesa.

Nenhuma revolução anterior ousou ir além dessa meta, 
mesmo em seus períodos mais radicais. Como Marx diz, “são 
precisamente os interesses da burguesia, as condições materiais 
do seu domínio e da sua exploração de classe que formam o 
conteúdo da República burguesa”.396 Em fevereiro de 1848, o 
proletariado, junto com a burguesia industrial, derrubou o go-
verno monárquico e a aristocracia financeira, sua base de clas-
se. Criou-se no seio do proletariado e dos seus líderes a ilusão 
de que a República era também sua, que a eles estava reservado 
um lugar no governo burguês e que era possível, por dentro da 
República, com instituições sociais, transformar as condições de 
vida e de trabalho dos operários franceses. 

Apenas uma grande ilusão! A burguesia atuou para conso-
lidar as suas condições de dominação e restaurar a confiança do 
mercado no novo governo. De muita má vontade, admitiu uma 
comissão do trabalho, formada por líderes operários, para de-
pois extingui-la. Era impossível conciliar, no seio do Estado mo-
derno burugês, fruto da revolução de fevereiro, os interesses de 
operários e burgueses e, sabidamente, a burguesia partiu para o 
contra-ataque. O levante de junho foi derrotado com violência 
e um banho de sangue escorreu sobre Paris. Como explicou 

396Idem, p. 89.
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Marx: “O 25 de Fevereiro de 1848 tinha concedido à França 
a República, o 25 de Junho impôs-lhe a revolução. E desde Ju-
nho, revolução significava: subversão da sociedade burguesa, 
enquanto que antes de Fevereiro tinha significado: subsunção 
da forma do Estado”.397 

Abre-se, após a derrota dos levantes revolucionários de 
1848, uma avassaladora contrarrevolução burguesa na Europa, 
que durará praticamente toda a década de 1850. O governo se 
apoiou em uma pequena burguesia amedrontada e em um cam-
pesinato pressionado, para desencadear uma série de medidas 
reacionárias contra o proletariado. Prisões, processos e condena-
ções dos insurretos se seguiram à derrota do levante de junho. A 
Assembleia Nacional Constituinte instalou uma comissão de in-
quérito para apurar a participação dos líderes operários. Revogou-
-se a lei que reduzia a jornada de trabalho para dez horas e foram 
estabelecidas limitações à liberdade de imprensa e de associação. 

A situação de instabilidade econômica, política e social 
cresceu, criando as condições, sob a base do apoio do campesi-
nato, para a eleição, a 10 de Dezembro de 1848, de Luis Bona-
parte, empossado presidente da República em 20 de Dezembro 
de 1848. A França vivenciará um novo regime político, o bona-
partismo, como resultado do golpe de Estado de 2 de Dezembro 
de 1851 de Luis Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. A 
queda da breve República (1848-51) e a restauração do regime 
monárquico refletiam a instabilidade político-econômica e a ne-
cessidade de obstaculizar a luta de classes na França. Para apla-
car essa instabilidade política e conter o movimento operário, 
foi necessário um golpe de Estado, a serviço do qual se colocou 
Luis Napoleão, na França. 

Nessas condições, esclarece Marx em O 18 Brumário de 
Luis Bonaparte: 

A burguesia industrial aclama assim, com aplausos ab-
jetos, o golpe de Estado de 2 de dezembro, a aniquilação do 
parlamento, a queda de seu próprio domínio, a ditadura de Bo-
naparte. A trovoada de aplausos de 25 de novembro teve sua 

397Idem, p. 87.
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resposta no troar dos canhões a 4 de dezembro, e foi na casa 
do Sr. Sallandrouze, um dos que mais aplaudira, que foi cair o 
maior número de bombas.398 

Em uma situação de crise política profunda, em que as 
frações burguesas não conseguem se articular em torno da cen-
tralização do Estado, o recurso ao bonapartismo pode ser uma 
possibilidade. É que no regime bonapartista “o Estado parece 
tornar-se completamente autônomo”. Mas é apenas aparência. 
Na verdade, “o poder estatal não está suspenso no ar. Bonaparte 
representa uma classe, e justamente a classe mais numerosa da 
sociedade francesa, os pequenos (Parzellen) camponeses”. 

A dinastia de Luis Bonaparte representava

não o camponês revolucionário, mas o conservador; não o cam-
ponês que luta para escapar às condições de sua existência so-
cial, a pequena propriedade, mas antes o camponês que quer 
consolidar sua propriedade, não a população rural que, ligada à 
das cidades, quer derrubar a velha ordem de coisas por meio de 
seus próprios esforços, mas, pelo contrário, aqueles que, presos 
por essa velha ordem em um isolamento embrutecedor, querem 
ver-se a si próprios e suas propriedades salvos e beneficiados 
pelo fantasma do Império. Bonaparte representa não o esclare-
cimento, mas a superstição do camponês; não o seu bom senso, 
mas o seu preconceito, não o seu futuro, mas o seu passado, 
não a sua moderna Cevènnes, mas a sua moderna Vendée.399 

 Como afirma Marx, diante do aprofundamento da crise 
política e da falta de centralização das frações burguesas no Es-
tado, além das tendências conservadoras presentes no campe-
sinato, a burguesia, opondo-se à luta do proletariado, levou ao 
poder o lumpemproletariado, cujo representante era Luis Bona-
parte. Luis Bonaparte, apoiado na burocracia e no poder militar, 
procurou restaurar a ordem burguesa em crise, centralizar as for-
ças sociais no Estado e garantir as condições de domínio dentro 
dos estreitos limites da sociedade burguesa. Os revolucionários 
dos diversos países sofreram perseguições, calúnias, repressões, 
condenações da justiça burguesa e prisões. Muitos foram obri-

398MARX, Karl. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977, p. 108.
399Idem, p. 114.
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gados a sair dos seus países e se exilarem no estrangeiro. Marx 
e Engels foram processados pela justiça alemã por criticar as 
autoridades e participar da luta política das massas. Apesar de 
serem absolvidos no processo judicial de Colônia, tiveram de se 
refugiar na Inglaterra.

Assim, depois da derrota da revolução, quase todos os 
membros da Liga dos Comunistas

se refugiaram em Londres, onde procuraram reorganizar a Liga 
que, durante certo tempo,se tornou o centro do movimento in-
ternacionalista. Vários cartistas ingleses, blanquistas, revolucio-
nários polacos e húngaros refugiados em Londres aderiram à 
Liga. Até meados de 1850, quase todos esperavam para breve 
o novo despertar da revolução e se preparavam para aconteci-
mentos que acreditavam iminentes. Marx e Engels, ao contrário, 
nos fins de maio de 1850, aproximadamente, compreenderam 
que essas esperanças eram vãs e que o proletariado só depois 
de longo período de propaganda e organização poderia estar 
de certo modo em condições de desempenhar seu papel revo-
lucionário. Esse ponto de vista foi violentamente combatido no 
seio da Liga pelo grupo comunista de esquerda, chefiado por 
Willich e Schapper. Verificou-se então a cisão.400 

O socialismo científico avançou consideravelmente com 
o balanço das jornadas revolucionárias de 1848 e da contrar-
revolução que sucedeu aos levantes. Os fundadores do mar-
xismo escreveram no período pós-revolucionário obras de en-
vergadura na evolução da concepção materialista da história e 
sua aplicação aos problemas da história concreta, contribuin-
do para o aprofundamento de conceitos como classe, luta de 
classes, interesses de classe, partido político, Estado, regimes 
políticos, revolução, contrarrevolução, bonapartismo, entre 
outros. Aprofundaram, nesse aspecto, a análise materialista so-
bre a chamada superestrutura jurídico-política e as formas de 
consciência social.

Engels resumiu o esforço de Marx e dele próprio para tirar 
as principais lições das jornadas revolucionárias de 1848 da se-
guinte forma:

400BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2006, pp. 541.
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Quando Marx empreendeu este trabalho a mencionada 
fonte de erros era, todavia, muito inevitável. Era absolutamen-
te impossível seguir, durante a época revolucionária 1848-1849, 
as flutuações econômicas que se produziam simultaneamente e, 
mais ainda, manter a visão do seu conjunto. O mesmo acontecia 
durante os primeiros meses do seu desterro em Londres, duran-
te o Outono e Inverno de 1849-1850. E foi precisamente nesta 
época que Marx principiou o seu trabalho. Mas, apesar destas 
circunstâncias desfavoráveis, o seu conhecimento exato, tanto da 
situação econômica da França antes da revolução de Fevereiro, 
como da história política deste país desde então, permitiu-lhe fa-
zer uma exposição dos acontecimentos que divulga a sua cone-
xão interna de tal modo que ninguém a superou até hoje e que 
resistiu brilhantemente à dupla prova a que teve de submetê-la 
mais tarde o próprio Marx.

A primeira prova teve lugar quando, a partir da primavera 
de 1850, Marx voltou a encontrar sossego para se dedicar aos 
seus estudos econômicos, e começou antes de tudo mais, o es-
tudo da história econômica dos últimos dez anos. Deste modo 
os próprios fatos lhe revelaram uma visão clara daquilo que, até 
então, havia deduzido um tanto aprioristicamente dos materiais 
cheios de lacunas: a saber, que a crise do comércio mundial em 
1847 tinha sido a verdadeira mãe das revoluções de Fevereiro e 
de Março, e que a prosperidade industrial, que voltou a produzir-
-se paulatinamente desde meados de 1848 e que em 1849 e 1850 
chegava ao seu pleno apogeu, tinha sido a força animadora que 
dera novo impulso à reação europeia, donde extraíra novo vigor. 
E isto foi uma prova decisiva. Enquanto que nos três primeiros 
artigos (publicados nos números de Janeiro/Fevereiro/Março da 
Nova Gazeta Renana: Revista política e econômica, Hamburgo, 
1850) se mantém ainda a esperança de haver um novo acesso 
de energia revolucionária, o quadro histórico descrito por Marx 
e por mim para o último número duplo (de Maio a Outubro), 
publicado no Outono de 1850, rompe de uma vez para sempre 
com estas ilusões: “uma nova revolução só é possível como con-
sequência de uma nova crise. Mas é tão segura como esta”. Foi 
assim esta a única modificação essencial que teve de fazer-se. 
Na explicação dos acontecimentos dada nos capítulos anterio-
res, nos nexos causais aí estabelecidos, não havia absolutamente 
nada a modificar, como o demonstra a continuação da descrição 
(desde 10 de Março até ao Outono de 1850), que se contém no 
mesmo quadro geral. (…)

A segunda prova foi, todavia mais dura. Imediatamente de-
pois do golpe de estado de Luis Bonaparte em 2 de Dezembro 
de 1851, Marx submeteu a um novo estudo a história da França 
desde Fevereiro de 1848 até este acontecimento que marcava 
provisoriamente o período revolucionário (O Dezoito Brumário 
de Luis Bonaparte, 3ª edição, Hamburgo, Meissner, 1885). Neste 
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folheto volta a tratar-se, ainda que mais resumidamente, o perío-
do exposto na nossa obra. Compare-se com a nossa esta segunda 
exposição feita à luz do acontecimento decisivo que se produziu 
mais de um ano depois, e ver-se-á que o autor teve necessidade 
de modificar muito pouco.401 

Os escritos do período de 1849 a 1852, particularmente As 
Lutas de Classes na França: 1848-1850, Mensagem do Comitê 
Central à Liga dos Comunistas, o 18 Brumário de Luís Bonapar-
te, de Marx, e Revolução e contrarrevolução na Alemanha, de 
Engels402 traçam um quadro histórico dos acontecimentos revo-
lucionários europeus, a partir do método materialista histórico-
-dialético, dos quais Marx e Engels tiraram importantes conclu-
sões históricas sobre o caráter contrarrevolucionário da burguesia 
nos acontecimentos de 1848, o papel do operariado como classe 
revolucionária e a necessidade de mater-se independente politi-
camente em relação à burguesia e à pequena burguesia. Procu-
raram analisar o desenvolvimento da crise econômica de 1847 
como elemento acelerador e potencializador das contradições so-
ciais, da diferença de interesses e da luta entre as classes sociais, 
como o motor dos fatos históricos do período.

No Manifesto Comunista, Marx já havia tirado a lição 
de que a classe operária precisa se constituir como partido 
político independente dos partidos burgueses para poder to-
mar o poder político e constituir-se como classe dominante. 
O proletariado europeu, apesar do desenvolvimento das rela-
ções econômicas capitalistas e da industrialização, não estava 
suficientemente maduro para a tomada do poder. Seus líderes 
políticos e as diferentes concepções de socialismo, dos utópi-
cos aos conspiradores (que defendiam a tomada do poder por 
grupos bem preparados à revelia da classe operária) não esta-
vam à altura da conquista do poder pelo proletariado, quem 
dera, da sua manutenção. 

401MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Centelha, 1975, 
pp. 10-12.
402Composta por artigos escritos por Engels (embora aparecessem assinados por Marx 
quando da publicação) entre agosto de 1851 e setembro de 1852, publicados no 
jornal New York Daily Tribune, entre outubro de 1851 e outubro de 1852. A obra 
Revolução e Contrarrevolução na Alemanha, com a assinatura de Engels, foi publica-
da em 1896 por Eleanor Marx Aveling, filha de Karl Marx.
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Com a experiência dos acontecimentos revolucionários 
de 1848, Marx assimila uma importante lição sobre o Estado 
burguês e a estratégia revolucionária. Primeiro, o Estado é uma 
articulação de órgãos, poderes e instituições a serviço da classe 
dominante. Segundo, todas “as revoluções aperfeiçoaram essa 
máquina, ao invés de destroçá-la. Os partidos que disputavam 
o poder encaravam a posse dessa imensa estrutura do Estado 
como o principal espólio do vencedor”.403 O objetivo histórico 
do proletariado não é simplesmente conquistar o poder para 
manter o Estado burguês tal como foi recebido, mas destruir a 
máquina estatal burguesa e erguer um Estado operário como 
expressão do domínio de classe do proletariado.

Diferentemente dos setores da burguesia republicana e 
pequeno-burgueses, com suas ideias abstratas e indefinidas de 
transformação social (ora identificadas ao socialismo burguês e 
ao socialismo doutrinário), que na verdade não passavam de 
uma tentativa de minimizar as contradições do capitalismo e as 
condições miseráveis da população, o proletariado, diz Marx, 

agrupa-se cada vez mais em torno do socialismo revolucionário, 
em torno do comunismo que a própria burguesia batizou com 
o nome de Blanqui. Este socialismo é a declaração permanente 
da revolução, da ditadura de classe do proletariado como ponto 
necessário de transição para se chegar à supressão das diferenças 
de classe em geral, à supressão de todas as relações de produção 
nas quais elas assentam, à supressão de todas as relações sociais 
que correspondem a essas relações de produção, à subversão de 
todas as ideais que emanam destas relações sociais.404 

Como disse Engels mais acima, embora Marx nutrisse ain-
da alguma esperança de retomada imediata do processo revolu-
cionário, essas ilusões desapareceram plenamente depois com 
uma análise segura dos dados políticos e econômicos da época. 
Essa esperança é patente na Mensagem do Comitê Central à Liga 
dos Comunistas, escrita por Marx em 1850. Nela, examina as 
condições concretas da luta política na Alemanha, expõe o cará-

403MARX, Karl. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977, p. 114.
404MARX, Karl. As lutas de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Global, 1986, 
p. 187.
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ter permanente da revolução e alerta para o fato de os operários 
manterem a vigilância frente a burguesia e a pequena burguesia, 
assegurando a independência de classe em todas as situações, 
não deixando, portanto, que a revolução se esgote nas tarefas 
democráticas. O texto é o seguinte:

Ao passo que os pequeno-burgueses democráticos querem levar 
a revolução a cabo da maneira mais célere possível e mediante 
a realização, quando muito, das demandas acima mencionadas, 
é de nosso interesse e é nossa tarefa tornar a revolução perma-
nente até que todas as classes proprietárias em maior ou menor 
grau tenham sido alijadas do poder, o poder estatal tenha sido 
conquistado pelo proletariado e a associação dos proletários 
tenha avançado, não só em um país, mas em todos os países 
dominantes no mundo inteiro, a tal ponto que a concorrência 
entre os proletários tenha cessado nesses países e que ao menos 
as forças produtivas decisivas estejam concentradas nas mãos 
dos proletários. Para nós não se trata de modificar a propriedade 
privada, mas de aniquilá-la, não se trata de camuflar as contradi-
ções de classe, mas de abolir as classes, não se trata de melhorar 
a sociedade vigente, mas de fundar uma nova.405 

405MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Mensagem do Comitê Central à Liga dos Co-
munistas. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na Alemanha. São 
Paulo: Boitempo, 2010, p. 64. Como adverte Trotsky: “A revolução permanente, na 
concepção de Marx, significa uma revolução que não se contenta com nenhuma 
forma de dominação de classe, que não se detém no estágio democrático, mas sim 
passa para medidas socialistas e para a guerra contra a reação exterior; uma revolução 
na qual cada etapa está contida em germe na etapa precedente e que só termina com 
a liquidação total da sociedade de classes. Para dissipar a confusão criada em rela-
ção à teoria da revolução permanente, é preciso distinguir três categorias de ideias 
que se unem e se fundem nela. De início, compreende o problema da passagem da 
revolução democrática à revolução socialista. Eis basicamente sua origem histórica: 
A ideia da revolução permanente foi formulada pelos grandes comunistas dos mea-
dos do século XIX, Marx e seus discípulos, para enfrentar a ideologia burguesa, que, 
como se sabe, pretende que, após o estabelecimento de um Estado “nacional” ou 
democrático, todas as questões possam ser resolvidas pela via pacífica da evolução e 
das reformas. Marx não considera a revolução burguesa de 1848 senão como o pró-
logo imediato da revolução proletária. Marx se “enganou”. Mas seu erro era um erro 
de fato, não um erro de metodologia. A revolução de 1848 não se transformou em 
revolução socialista. Essa foi a razão pela qual não alcançou o triunfo da democracia. 
Quanto à revolução alemã de 1918, não era absolutamente o coroamento democráti-
co de uma revolução burguesa: era uma revolução proletária decapitada pela social-
-democracia, para ser mais exato, pela contrarrevolução, que após sua vitória sobre 
o proletariado, foi obrigada a conservar as falaciosas aparências de democracia”. Cf. 
TROTSKY, Leon. A revolução permanente. In: A teoria da revolução permanente. São 
Paulo: Sundermann, 2011, p. 160.
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Dissipadas as perspectivas da retomada imediata de nova 
onda revolucionária, a conclusão de Marx, como relata Engels, 
é a seguinte: “Uma nova revolução só será possível como con-
sequência de uma nova crise. Mas uma é tão certa como a ou-
tra”.406 Essa divisa colocada por Marx e Engels, como resultado 
da aplicação do materialismo histórico ao balanço dos aconte-
cimentos econômicos e políticos do período, abriu uma crise 
na Liga dos Comunistas, tendo em vista que alguns dos seus 
membros entendiam ser possível construir levantes revolucio-
nários, independentemente das condições objetivas. A Liga dos 
Comunistas não conseguiu sobreviver à derrota proletária e à 
contrarrevolução burguesa.

Mais adiante, em carta a Weidemeyer, de 5 de março de 
1852, Marx sintetiza a sua doutrina da luta de classes:

No que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter 
descoberto a existência das classes na sociedade moderna ou 
a luta entre elas. Muito antes de mim, alguns historiadores bur-
gueses tinham exposto o desenvolvimento histórico desta luta 
de classes e alguns economistas burgueses a anatomia econô-
mica das classes. O que eu fiz de novo foi demonstrar: 1 – que 
a existência das classes está ligada apenas a determinadas fases 
históricas do desenvolvimento da produção; 2 – que a luta de 
classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado; 3 
– que essa mesma ditadura constitui tão somente a transição 
para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem 
classes. A formação de uma sociedade sem classes.407 

Marx reconhece explicitamente que não descobriu as 
classes sociais e a luta entre elas. Os economistas burgueses, 
ao produzirem a Economia Política e as primeiras análises da 
economia capitalista e os historiadores burgueses da época da 
restauração, ao estudarem a Revolução Francesa de 1789, já 
haviam assentado certos conhecimentos sobre as classes sociais 
modernas e a luta de interesses entre elas.

406MARX, Karl. As lutas de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Global, 1986, 
p. 203.
407MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Cartas Filosóficas e Outros Escritos. São Paulo: 
Grijalbo, 1977, p. 25. 
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Marx, entretanto, tem o mérito de ter demonstrado que 
essas classes estão ligadas a determinadas condições históricas 
de produção, a determinadas formações sociais e econômicas 
concretas, e que a luta de classes moderna leva à tomada do 
poder pelo proletariado, ao estabelecimento da “ditadura do 
proletariado”, ao domínio de classe do proletariado, ao Estado 
operário. E que essa ditadura proletária é um período transitório 
entre o capitalismo e socialismo, até a completa extinção das 
classes sociais e, portanto, a constituição de uma sociedade sem 
classes, sem Estado, sem alienação. Em outras palavras: a socie-
dade comunista. 

Marx e Engels haviam feito em O Manifesto Comunista o 
seguinte prognóstico: 

É sobretudo para a Alemanha que se volta a atenção dos comu-
nistas, porque a Alemanha se encontra às vésperas de uma revo-
lução burguesa e porque realizará essa revolução nas condições 
mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado 
infinitamente mais desenvolvido que o da Inglaterra no século 
XVII e o da França no século XVIII; e porque a revolução bur-
guesa alemã só poderá ser, portanto, o prelúdio imediato de 
uma revolução proletária.408 

Sabemos que a revolução alemã foi traída pela burguesia e 
que não se transformou imediatamente em revolução proletária, 
como esperavam Marx e Engels. Coggiola explica:

O famoso prognóstico do Manifesto (...) se realizou pela 
negativa: a revolução alemã não triunfou como revolução pro-
letária mas, por isso mesmo, também abortou como revolução 
democrática (“burguesa”). No balanço ulterior de Trotsky, em 
1848 se chegou à pior das situações históricas: o meio-termo. 
A burguesia já não mais queria fazer a revolução (“Sua tarefa 
consistia antes em – e disso ela se dava conta claramente – 
incluir no velho sistema as garantias necessárias, não para a 
sua dominação política, mas simplesmente para uma divisão 
do poder com as forças do passado”), o proletariado ainda 
não podia fazê-la, por insuficiência de desenvolvimento social 
e político: “Em 1848 necessitava-se de uma classe que fosse 
capaz de tomar o controle sobre os acontecimentos, prescin-

408MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
1998, p. 69.
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dindo da burguesia, e inclusive em contradição com ela, uma 
classe que estivesse disposta não apenas a empurrar a burgue-
sia adiante com toda a sua força, mas inclusive a tirar do cami-
nho, no momento decisivo, o seu cadáver político. Nem a pe-
quena burguesia nem o campesinato eram capazes de fazê-lo 
(...). O proletariado era demasiadamente débil, encontrava-se 
sem organização, sem experiência e sem conhecimentos. O 
desenvolvimento capitalista havia avançado o suficiente para 
tornar necessária a abolição das velhas condições feudais, mas 
não o suficiente para permitir que a classe operária – o pro-
duto das novas condições de produção – se destacasse como 
uma força política decisiva. 

Segundo o mesmo Trotsky, o erro do Manifesto “surgiu, 
por um lado, de uma subestimação das possibilidades futuras 
latentes no capitalismo e, por outro, de uma sobrestimação 
da maturidade revolucionária do proletariado. A revolução de 
1848 não se transformou em uma revolução socialista como o 
Manifesto havia calculado, mas permitiu à Alemanha um vasto 
crescimento posterior de tipo capitalista”. 

De acordo com Engels, a desgraça da revolução alemã 
foi ter chegado a reboque da revolução na França, tendo a bur-
guesia manifestado seu pavor em ser superada pela “revolução 
social” não a partir dos acontecimentos alemães, mas das “jor-
nadas de junho” em Paris (“a primeira jornada política inde-
pendente da classe operária”). Para além do erro de prognós-
tico, resta o fato de que os eixos metodológicos do Manifesto 
se revelaram corretos: “1º) a ideia de que o desenvolvimento 
econômico e social (a “civilização”), seu grau de “maturação 
revolucionária”, não podem ser medidos nos limites de um só 
Estado mas em escala internacional (européia, no século XIX); 
2º) a compreensão do fato de que uma revolução burguesa 
clássica (de tipo inglês ou francês) não se pode repetir na Ale-
manha em função do peso social e político que ganhou o pro-
letariado no país; 3º) a intuição de que a revolução burguesa e 
a revolução proletária não são duas etapas históricas distintas, 
mas dois momentos de um mesmo processo revolucionário 
ininterrupto”. A ressalva final de Löwy (“a afirmação de uma 
prioridade necessária da revolução burguesa abre a porta para 
uma interpretação de tipo ‘etapista’ do texto”) não se justifica 
diante do texto, do desenvolvimento histórico e, sobretudo, 
diante do balanço feito pelos próprios Marx e Engels.409

409COGGIOLA, Osvaldo. 150 anos do Manifesto Comunista. In: MARX, Karl e EN-
GELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 1998, pp. 32-34.
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Apesar da traição da burguesia, as jornadas revolucioná-
rias de 1848 mostraram claramente que “As revoluções são os 
motores da história”.410 Marx e Engels finalizavam uma fase da 
sua vida e da sua obra, concluindo, a partir da análise da luta de 
classes, que uma nova revolução e a vitória do proletariado se-
riam resultado da articulação dialética entre condições objetivas 
e subjetivas, isto é, de uma nova crise econômica do capitalismo 
e da organização política dos explorados e não simplesmente de 
meros desejos subjetivos de grupos de militantes. 

410MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Centelha, 1975, 
p. 178.
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7 – Exílio em Londres,  
Economia Política e O Capital

Acumulação de riqueza em um polo é, ao mesmo tem-
po, acumulação de miséria, de trabalho atormentante, de es-
cravatura, ignorância, brutalização e degradação moral, no 
polo oposto, constituído pela classe cujo produto vira capital 
(MARX, O Capital).

7.1. O exílio londrino e a retomada dos estudos econô-
micos

Com a derrota do proletariado nas jornadas revolucionárias 
de 1848-1849 na Europa, o início da contrarrevolução burgue-
sa, a instauração de processos judiciais e a criminalização dos 
revolucionários, Marx parte da Alemanha a Paris e, em seguida, 
ao seu exílio em Londres, Inglaterra, onde passa a morar com a 
família, período que durará até a sua morte. Marx continua suas 
atividades políticas, colaborando no apoio aos emigrados, re-
forçando a luta dos operários e de suas organizações. Passando 
por muitas privações financeiras, para sobreviver, além do com-
panheirismo de Engels, que se encontra em Manchester nesse 
momento, Marx escreve matérias sobre questões econômicas e 
políticas para os periódicos New York Daily Tribune, People’s 
Paper e Neue Oder-Zeitung.411 

411Sobre o exílio em Londres e as investigações de Marx no campo da economia, ver: 
RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984; RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o pensador, o revolucio-
nário. São Paulo: Global, 1984; MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. 
São Paulo: Sundermann, 2013; MCLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. 
Petrópolis: Vozes, 1990; COGGIOLA, Osvaldo. Engels: o segundo violino. São Pau-
lo: Xamã, 1995; MANDEL, Ernest. A formação do pensamento econômico de Karl 
Marx (De 1843 até a redação de O Capital). Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968; O 
lugar do marxismo na história. São Paulo: Xamã, 1978; Iniciação à Teoria Econômica 
Marxista. In: MANDEL, Ernest, SALAMAS, Pierre e VALIER, Jacques. Introdução à 
teoria econômica. São Paulo: Sundemann, 2006; ROSDOLSKY, Roman. Gênese e 
estrutura de O Capital. Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 2001; SALAMA, Pierre 
e VALIER, Jaques. Uma introdução à economia política. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1975; HARVEY, David. Para entender O Capital. São Paulo: Boitempo, 
2013; NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução críti-
ca. São Paulo: Cortez, 2006; TROTSKY, Leon. O pensamento vivo de Karl Marx. São 
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Chegando a Londres, Marx colocou em prática o projeto 
de fundar uma nova revista, intitulada Nova Gazeta Renana, 
revista econômico-política. Foram publicados seis números no 
total. Como adverte Mehring:

Os três primeiros números da Nova Gazeta Renana, re-
vista econômico-política nos brindam, ainda que sem seu desfe-
cho trágico, com o estudo que faz Engels sobre a campanha da 
constituição do Reino Alemão como uma revolução pequeno-
-burguesa. As resenhas do mês, que eram escritas por Marx e 
Engels juntos, tratavam principalmente do rumo da economia 
política. No número de fevereiro eles se referiram à descoberta 
do ouro na Califórnia (…). Tudo que teria de ser acrescentado 
a esta perspectiva magnífica, como seus autores logo descobri-
ram, era que as chances de qualquer revolução imediata afun-
davam na descoberta dos campos de ouro da Califórnia. (…) 
Marx uma vez mais chamou as revoluções de ‘locomotivas da 
história’. A crença do estúpido filisteu de que uma ‘reforma pa-
cífica e legal’ é superior a qualquer estouro revolucionário não 
era nunca compartilhada por homens como Marx e Engels, que 
enxergavam a violência como um poder econômico, como a 
parteira de todas as novas sociedades412. 

Durante um período, por causa dos eventos revolucioná-
rios, que consumiram muitas energias dos fundadores do mar-
xismo, e devido aos frequentes problemas de saúde, Marx havia 
se afastado temporariamente dos estudos de economia política, 
que só retomou progressivamente nos anos seguintes. Muitos 
temas foram investigados por Marx, com o apoio de Engels: a 
Guerra da Crimeia, a Revolução Espanhola, a dominação bri-
tânica da Índia e da China, a Guerra Anglo-Persa e um ensaio 
sobre Simon Bolívar.

Foram produzidas inúmeras obras e artigos importantes 
para a compreensão da realidade do período, que, certamen-
te, fizeram avançar a aplicação do método do materialismo his-

Paulo: Ensaio, 1990; LÊNIN, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do mar-
xismo. São Paulo: Global, 1979; Imperialismo, estágio superior do capitalismo. São 
Paulo: Expressão Popular, 2012; LUXEMBURGO, Rosa. A acumulação de capital. 
São Paulo: Nova Cultural, 1985. 
412MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, pp. 199-201.
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tórico à vida econômica, social e política. Dentre os trabalhos 
produzidos, destacam-se principalmente as seguintes obras: A 
Dominação Britânica na Índia (1853); A Companhia das Índias 
Orientais (1853); A Revolução na China e na Europa (1853); 
Os Resultados Eventuais da Dominação Britânica na Índia 
(1853); A Guerra Anglo-Persa (1856); A Guerra contra a Pérsia 
(1857); Cartas a Friedrich Engels (1856); Simon Bolívar (1858); 
e, particularmente, os Grundrisse (1857-1858); Maquinaria e 
Trabalho Vivo (Os efeitos da Mecanização sobre o Trabalha-
dor, 1863); Produtividade do Capital, Trabalho Produtivo e 
Improdutivo (1863); Trabalho e Tecnologia (Manuscritos de 
1861-1863); Salário, Preço e Lucro (1865); além de sua obra 
magna, O Capital (1867). 

O fundamental é que Marx retorna à pesquisa da Econo-
mia Política e da sociedade burguesa. Desde praticamente 1844, 
quando iniciou seus estudos de Economia Política, ao escrever 
os Manuscritos Econômico-Filosóficos, e, mais precisamente, 
desde que se assumiu revolucionário proletário, Marx objetiva-
va dar ao socialismo uma base científica. Para tanto, era preciso 
assimilar as conquistas no campo da economia de uma forma 
crítica, para explicar a estrutura, o funcionamento e a dinâmica 
do capitalismo, as classes sociais que esse modo de produção 
engendra, as relações de trabalho estabelecidas na produção so-
cial (indústria), o processo de circulação do capital, a produção 
de valor e de mais-valia e o processo de acumulação capitalista.

Nos capítulos anteriores, observamos como Marx e Engels 
vão constantemente aprofundando a sua abordagem da econo-
mia política e da luta de classes. O próprio Engels tinha dado 
uma grande contribuição nesse sentido, quando publicou em 
1845 a sua obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. 
Mais adiante, embasado no materialismo histórico, Marx produ-
ziu A Miséria da Filosofia (1847), sintetizando os seus estudos da 
economia política burguesa, assumindo explicitamente a teoria 
do valor-trabalho. Com o Manifesto Comunista, de 1848, Marx 
e Engels, uma vez mais, traduziram na forma de programa a sua 
crítica do capitalismo e expuseram as profundas contradições 
de interesses materiais entre burguesia e proletariado, razão da 
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luta de classes e dos processos revolucionários, teses que seriam 
comprovadas pelas jornadas revolucionárias de 1848.

Mas os estudos de Marx sobre a economia política não 
pararam aí. Muitas pesquisas antecederam a publicação de O 
Capital. Não podendo reproduzir todas elas, fizemos uma op-
ção de analisar pelo menos três obras, que consideramos fun-
damentais para entender o percurso do desenvolvimento do 
pensamento de Marx sobre o assunto: Trabalho assalariado e 
capital, de 1849, Para a crítica da economia política, de 1859, 
e Salário, Preço e Lucro, de 1865. Essas obras dão um panora-
ma mais geral das descobertas de Marx no campo da crítica à 
economia política, que, em O Capital, toma a sua forma mais 
profunda e definitiva.   

7.2. Estudos econômicos anteriores a O Capital
7.2.1. Trabalho assalariado e capital

Em 1849, Marx publicou na Nova Gazeta Renana (Neue 
Rheinische Zeitung) uma síntese de uma série de conferências 
sobre a economia capitalista proferida para os trabalhadores da 
Associação dos Operários Alemães de Bruxelas sob o título Tra-
balho assalariado e capital. O objetivo do texto é claro: “Que-
remos que os operários nos compreendam”. Esse texto é parte 
do trabalho de Marx e de Engels no seio do movimento operário 
para superar os estágios utópicos do socialismo e dar-lhe um 
embasamento científico com base na análise das relações de 
produção capitalistas e das classes sociais existentes.

A leitura atenta do texto demonstra, da parte de Marx, cer-
to conhecimento das categorias e do funcionamento da estru-
tura econômica capitalista. Constitui uma análise da lógica da 
exploração do trabalho pelo capital, da base econômica em que 
se funda a dominação capitalista sobre o trabalho assalariado e 
da luta de classes moderna, que Marx desenvolverá em O Capi-
tal (1867), inclusive em relação ao uso das categorias. É preciso 
deixar claro, entretanto, que, em Trabalho assalariado e capital, 
Marx ainda não havia desenvolvido plenamente sua teoria da 
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mais-valia, como o fez posteriormente, e ainda utilizava, por 
exemplo, a categoria trabalho por força de trabalho. 

A primeira categoria analisada é a do salário, a sua deter-
minação na atual sociedade. Na vida cotidiana da sociedade 
burguesa, parece que, ao contratar os seus trabalhadores assa-
lariados, digamos por uma jornada de oito horas diárias, os ca-
pitalistas lhes pagam todo o trabalho realizado. Aparentemente, 
não existe qualquer injustiça na relação entre capital e trabalho, 
afinal de contas o burguês emprega o trabalhador e paga-lhe, 
em troca do seu trabalho, uma contraprestação: o salário. Mas 
não é exatamente assim que as coisas ocorrem nas relações con-
cretas de trabalho na sociedade burguesa.

Ao analisarmos a fundo o funcionamento das relações de 
trabalho e de produção, veremos que, na verdade, “o que os 
operários vendem ao capitalista em troca de dinheiro é a sua for-
ça de trabalho. O capitalista compra essa força de trabalho por 
dia, uma semana, um mês etc. E, depois de comprá-la, utiliza-a 
fazendo com que os operários trabalhem durante o tempo es-
tipulado”.413 No nosso caso, trata-se da jornada de trabalho de 
oito horas diárias.

De fato, os trabalhadores são levados a pensar que re-
cebem por todo o trabalho desenvolvido e os próprios capita-
listas e governos se esforçam por apresentar as suas relações 
econômico-sociais como as mais justas da história. Porém, não 
há dúvida de que, na sociedade capitalista, a força de trabalho 
transformou-se em mercadoria, igual a qualquer outra, que se 
compra e se vende no mercado de trabalho. Com o adendo de 
que a força de trabalho é a única mercadoria capaz de produzir 
não só o seu sustento, os seus meios de vida (trabalho necessá-
rio), mas também mais valor, isto é, trabalho excedente, que é 
apropriado, sem qualquer contrapartida, pelos capitalistas. 

É o que explica Engels em sua Introdução a Trabalho assa-
lariado e capital: 

413MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo: Gobal, 1987, p.34.
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A força de trabalho é, na sociedade capitalista dos nossos dias, 
uma mercadoria como qualquer outra, mas, certamente, uma 
mercadoria muito especial. Com efeito, ela tem a propriedade 
especial de ser uma força criadora de valor, uma fonte de va-
lor e, principalmente com um tratamento adequado, uma fonte 
de mais valor do que ela própria possui. No estado atual da 
produção, a força de trabalho humana não produz só, em um 
dia, um valor maior do que ela própria possui e custa; a cada 
nova descoberta científica, a cada nova invenção técnica, esse 
excedente do seu produto diário sobe acima dos seus custos 
diários; reduz-se, portanto, aquela parte do dia de trabalho em 
que o operário retira do seu trabalho o equivalente ao seu salá-
rio diário e alonga-se, portanto, por outro lado, aquela parte do 
dia de trabalho em que ele tem de oferecer o seu trabalho ao 
capitalista sem ser pago por isso.414 

Por mais que a legislação e as Constituições em todos os 
países estabeleçam as condições de aquisição dessa mercadoria 
valiosa e alimentem a ilusão de que existe uma igualdade real 
entre capital e trabalho, o fato é que a força de trabalho é co-
tidianamente comprada, vendida, explorada e dispensada. Os 
assalariados modernos têm formalmente a aparência de liberda-
de, quando se trata de escolher para quem quer trabalhar, mas, 
se não trabalham, morrem de fome, passam as mais terríveis 
necessidades.

Os trabalhadores são, portanto, obrigados a trabalhar para 
satisfazer as suas necessidades básicas e da sua família. A li-
berdade de trabalho no capitalismo esconde o fato de que a 
burguesia domina os meios de produção e os operários não têm 
outra forma de ganhar a vida a não ser com a venda da sua força 
de trabalho. Assim, o capitalista troca seu dinheiro pela utiliza-
ção da força de trabalho durante uma determinada jornada, por 
tantas horas de trabalho.

O primeiro segredo da sociedade burguesa está desvenda-
do. Agora que sabemos que o capitalista na verdade compra a 
força de trabalho e não todo o trabalho realizado pelo trabalha-
dor, é preciso analisar o que a mercadoria força de trabalho tem 

414ENGELS, Friedrich. Introdução. In: MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São 
Paulo: Expressão Popular, 2006, p. 27.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   303 03/10/2017   15:31:34



304 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

de comum com as mercadorias em geral. Toda mercadoria tem 
um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso é a capa-
cidade de atender a determinadas necessidades ou utilidades. 
Toda mercadoria tem um determinado valor de troca, isto é, 
pode ser trocada em determinadas proporções por outras mer-
cadorias ou por dinheiro. 

Como isso é possível? É possível porque a mercadoria é 
produto do trabalho humano (embora, realçamos, nem todo 
produto do trabalho humano seja mercadoria), o seu valor con-
siste em uma determinada quantidade de trabalho socialmen-
te necessário para produzi-la. Significa dizer que nem todos os 
produtos do trabalho são mercadorias. Alguns são produzidos 
para o consumo imediato do produtor ou de sua família e, nes-
te caso, não se trata de mercadoria, mas simplesmente valor 
de uso. A mercadoria, diferentemente dos produtos do traba-
lho para o consumo imediato do produtor, é produzida para ser 
trocada, intercambiada por outros produtos ou por dinheiro. A 
expressão em dinheiro do valor de troca da mercadoria chama-
-se preço. Como diz Marx, o “valor de troca de uma mercadoria, 
avaliado em dinheiro, é o que se chama precisamente o seu 
preço”.415 

Como toda mercadoria, a força do trabalhador também 
tem um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso da 
mercadoria força de trabalho diz respeito à sua capacidade de 
produzir, de transformar a natureza, de extrair dela bens, en-
fim, de poder ser utilizada no processo da produção social. O 
valor de troca da mercadoria força de trabalho é a quantidade 
de trabalho socialmente necessário à produção e reprodução da 
força de trabalho, ou seja, a quantidade de produtos necessários 
à produção e reprodução da força de trabalho e de sua família. 

Afinal, os trabalhadores e suas famílias precisam comer, 
beber, morar, vestir-se, entre outras coisas. E todos esses produ-
tos e serviços são frutos também de trabalho humano, portanto, 
corporificam uma determinada quantidade de trabalho social-

415MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo: Gobal, 1987, p. 35.
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mente necessário para a sua produção. O salário é o preço da 
mercadoria força de trabalho: “salário é apenas o nome especial 
dado ao preço da força de trabalho, a que se costuma chamar 
preço do trabalho; é apenas o nome dado ao preço dessa mer-
cadoria particular que só existe na carne e no sangue do ho-
mem”.416 

Dessa forma, o trabalhador, ao receber pelo uso de sua 
força de trabalho o seu preço, o salário, recebe na verdade uma 
determinada quantia que pode ser trocada por uma determina-
da quantidade de produtos (bens e serviços) necessários à sua 
reprodução e da sua família. Se essa quantia (o salário, o preço 
da força de trabalho) é suficiente ou não para garantir uma vida 
digna para os trabalhadores nos mais variados países é precisa-
mente o que tentaremos mais a frente analisar a partir das indi-
cações de Marx sobre a diferença entre salário nominal e salário 
real. Mas continuemos. 

Sendo uma mercadoria, que o seu proprietário (o traba-
lhador) vende ao capitalista, dono do dinheiro e dos meios de 
produção, a força de trabalho produz bens (conjunto de merca-
dorias) que não são apropriados pelos que produzem a riqueza. 
Os produtos produzidos pelos trabalhadores, que representam 
tempo de trabalho incorporado, não lhes pertencem, mas ao ca-
pitalista. O trabalho, na sociedade burguesa, é trabalho explora-
do, como em todas as sociedades de classes existentes até hoje 
na história da humanidade, desde a Antiguidade escravocrata 
(trabalho escravo), passando pelo feudalismo (trabalho servil). 
No capitalismo, o trabalho humano é explorado na forma de 
mercadoria, de trabalho assalariado.  

Na sociedade burguesa moderna, diz Marx, o trabalho é 

essa força vital que ele (o trabalhador) vende a um terceiro para 
se assegurar dos meios de vida necessários. A sua atividade vital 
é para ele, portanto, apenas um meio para poder existir. Traba-
lha para viver. Ele nem sequer considera o trabalho como parte 
da sua vida, é antes um sacrifício da sua vida. É uma mercadoria 

416Idem, ibidem.
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que adjudicou a um terceiro. Por isso, o produto da sua ativida-
de tampouco é o objetivo da sua atividade. O que o operário 
produz para si próprio não é a seda que tece, não é o ouro 
que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O que ele 
produz para si próprio é o salário; e a seda, o ouro e o palácio 
reduzem-se, para ele, a uma determinada quantidade de meios 
de subsistência, talvez a uma roupa de algodão, a umas moe-
das, a um quarto em um porão. E o operário – que, durante 12 
horas tece, fia, perfura, torneia, constrói, cava, talha a pedra e a 
transporta etc. – valerão para ele essas 12 horas de tecelagem, 
de fiação, de trabalho com o arco de pua, ou com o torno, de 
pedreiro, ou escavador, como manifestação da sua vida, como 
sua vida? Ao contrário. A vida para ele começa quando termina 
essa atividade, à mesa, no bar, na cama.417 

Os economistas e representantes políticos da burguesia 
tentam de todas as formas passar a imagem de que os homens 
sempre viveram da concorrência, da competição, do individua-
lismo e do egoísmo. Defendem a falsa ideia de que os indivídu-
os sempre viveram em sociedades classistas e que não adianta 
lutar para suplantar esse tipo de sociedade, porque as coisas 
naturalmente convergem para a via da sociedade classista. 

Mas, a pergunta que devemos fazer é: a força de trabalho 
sempre foi mercadoria? Marx responde que não. Para ele, o 

trabalho nem sempre foi trabalho assalariado, isto é, trabalho 
livre. O escravo não vendia a sua força de trabalho ao proprietá-
rio de escravos, assim como o boi não vende os seus esforços ao 
camponês. O escravo é vendido, com a sua força de trabalho, 
de uma vez para sempre, ao seu proprietário. É uma mercadoria 
que pode passar das mãos de um proprietário para as mãos de 
outro. Ele próprio é uma mercadoria, mas a força de trabalho 
não é uma mercadoria sua. O servo só vende uma parte de sua 
força de trabalho. Não é ele quem recebe um salário do pro-
prietário da terra: ao contrário, é o proprietário da terra quem 
recebe dele um tributo.418 

E completa: 

O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O 
operário livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, 

417Idem, pp. 36-37.
418Idem, pp. 37-38.
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por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia 
após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-
-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsis-
tência, isto é, ao capitalista. O operário não pertence nem a um 
proprietário nem à terra, mas 8, 10, 12, 15 horas da sua vida 
diária pertencem a quem as compra. O operário, quando quer, 
deixa o capitalista ao qual se alugou, e o capitalista despede-
-o quando acha conveniente, quando já não tira dele proveito 
ou o proveito que esperava. Mas o operário, cuja única fonte 
de rendimentos é a venda da sua força de trabalho, não pode 
deixar toda a classe dos compradores, isto é, a classe dos capi-
talistas, sem renunciar à existência. Ele não pertence a este ou 
àquele capitalista, mas à classe dos capitalistas, e compete a ele 
encontrar quem o queira, isto é, encontrar um comprador nessa 
classe de capitalistas.419 

Após essa diferenciação da condição do trabalhador assa-
lariado moderno em relação aos trabalhadores das formações 
pré-capitalistas, Marx enfrenta a questão fundamental sobre o 
que determina o preço de uma mercadoria, em particular da 
mercadoria força de trabalho (o salário). Para Marx, em Traba-
lho assalariado e capital, o preço de uma mercadoria qualquer 
é influenciado pela “concorrência entre compradores e vende-
dores, a relação entre a procura e aquilo que se fornece, a oferta 
e a procura. A concorrência, que determina o preço de uma 
mercadoria”. Os vendedores disputam entre si os mercados, uns 
vendem mais barato que outros. Os compradores disputam a 
compra dos produtos entre si. Há também uma disputa entre 
compradores e vendedores, cujo desenlace depende da relação 
existente entre as partes. A alta e a baixa dos preços das merca-
dorias influenciam os movimentos dos capitais para os setores 
mais lucrativos. 

Os preços das mercadorias flutuam, conforme a oferta e 
a procura, para cima ou para baixo do custo de sua produção. 
Portanto, “as oscilações da oferta e da procura reconduzem sem-
pre o preço de uma mercadoria aos seus custos de produção. É 
fato que o preço real de uma mercadoria está sempre acima ou 
abaixo dos custos de produção; mas a alta e a baixa dos preços 

419Idem, ibidem.
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se compensam mutuamente, de forma que, em um determinado 
período de tempo, calculados conjuntamente o fluxo e o refluxo 
da indústria, as mercadorias são trocadas umas pelas outras de 
acordo com os seus custos de produção. O preço delas é, por-
tanto, determinado pelos seus custos de produção”. Marx escla-
rece, entretanto, que isto “não é válido, naturalmente, para um 
único produto da indústria, mas apenas para o ramo inteiro da 
indústria. Isso também não é válido, portanto, para o industrial 
individual, mas apenas para a classe inteira dos industriais”.420 

Em última instância, a 

determinação do preço pelos custos de produção é igual à de-
terminação do preço pelo tempo de trabalho necessário para a 
produção de uma mercadoria, pois os custos de produção se 
compõem de: 1. Matérias-primas e desgaste de instrumentos, 
isto é, de produtos industriais cuja produção custou uma cer-
ta quantidade de dias de trabalho, que representam, portanto, 
uma certa quantidade de tempo de trabalho; 2. Trabalho direto, 
cuja medida é precisamente o tempo.421 

É preciso acrescentar uma passagem da Introdução de 
1891, escrita por Engels, a Trabalho assalariado e capital:

O que os economistas burgueses haviam considerado como 
custos de produção “do trabalho”, eram os custos de produção, 
não do trabalho, mas do próprio operário vivo. E o que o operário 
vendia ao capitalista não era o seu trabalho. “No momento em 
que começa realmente o seu trabalho – disse Marx – este deixa 
logo de lhe pertencer e o operário não poderá, portanto vendê-
-lo”. Poderia, quando muito, vender o seu trabalho futuro, isto 
é, comprometer-se a executar um dado trabalho em um tempo 
determinado. Mas, então, o operário não vende trabalho (que 
ainda teria de ter lugar); põe, sim, à disposição do capitalista a 
sua força de trabalho, a troco de um salário determinado, por um 
determinado tempo (se trabalha por tempo) ou para determinada 
tarefa (se trabalha por peça): ele aluga ou vende a sua força de tra-
balho. Mas essa força de trabalho incorpora-se indissoluvelmente 
ligada a sua pessoa e é inseparável dela. Por conseguinte, os seus 
custos de produção coincidem com os custos de produção (do 
operário); o que os economistas chamavam custos de produção 
do trabalho são precisamente os custos de produção do operário 

420Idem, pp. 42-43.
421Idem, p. 44.
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e, por isso, os da força de trabalho. E, assim, já podemos relacio-
nar os custos de produção da força de trabalho ao valor da força 
de trabalho, e determinar a quantidade de trabalho socialmente 
necessário que é requerido para a produção de uma força de tra-
balho de determinada qualidade – como o fez Marx no capítulo 
da compra e venda da força de trabalho.422 

Mas, continuemos analisando o texto, na linguagem do 
seu autor. As mesmas leis que determinam o preço das merca-
dorias em geral se aplicam à mercadoria força de trabalho. Tal 
como qualquer mercadoria, o preço da força de trabalho depen-
de da relação entre compradores (capitalistas) e vendedores (tra-
balhadores), das altas e das baixas do mercado de trabalho, mas 
tendem em média aos custos de produção da força de traba-
lho. Tal como as mercadorias em geral, o custo de produção da 
mercadoria força de trabalho corresponde ao custo dos meios 
de existência necessários para manter o trabalhador vivo e para 
reproduzi-lo como força de trabalho. É o seu salário.

Explica Marx: os 

custos de produção da força de trabalho simples se compõem, 
portanto, dos custos de existência e de reprodução do operário. 
O preço desses custos de existência e de reprodução constitui o 
salário. O salário assim determinado chama-se o mínimo de sa-
lário. Esse mínimo de salário, tal como a determinação do preço 
das mercadorias pelos custos de produção em geral, é válido 
para a espécie e não para o indivíduo isolado. Há milhões de 
operários que não recebem o suficiente para existir e se repro-
duzir; mas o salário de toda a classe operária nivela-se, dentro 
de suas oscilações, a esse mínimo.423 

Depois de analisar essas categorias, Marx parte para a 
caracterização do capital. Os economistas burgueses,424 an-
tes de Marx e Engels, procuravam apresentar o capital como 

422ENGELS, Friedrich. Introdução. In: MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São 
Paulo: Expressão Popular, 2006, pp. 24-25.
423MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo: Global, 1987, p. 45.
424Falamos é claro da Economia Política clássica (em particular Smith e Ricardo), 
como Marx a considerava, uma vez que a Teoria Econômica vulgar, desde a Teoria 
Marginalista, abandonou a teoria do valor-trabalho, de modo que, ao contrário dos 
clássicos, sequer consideram seriamente o trabalho como produtor da riqueza na 
sociedade capitalista e tentam de todas as formas velar o fato de que o trabalho está 
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um conjunto de matérias-primas, instrumentos de trabalho e 
meios de subsistência empregados para produzir novas maté-
rias-primas, novos instrumentos de trabalho e novos meios de 
subsistência. 

Como tudo isso é produto do trabalho, logo o capital para 
eles era apenas trabalho acumulado que serve para uma nova 
produção. Colocadas as coisas dessa forma, podiam esses eco-
nomistas encontrar capital em todos os modos de produção e 
assim eternizá-lo, naturalizá-lo como algo permanente, perene, 
dado de uma vez para sempre, insuperável. Em que erram esses 
economistas? Em desconsiderar as condições reais, históricas e 
sociais em que os produtos do trabalho humano se tornam efe-
tivamente capital.

Marx responde: “Um negro é um negro. Só em determi-
nadas condições é que se torna escravo. Uma máquina de fiar 
algodão é uma máquina para fiar algodão. Apenas em determi-
nadas condições ela se torna capital. Fora dessas condições, ela 
é tampouco capital como o ouro, por si próprio, é dinheiro, ou 
como o açúcar é o preço do açúcar”. Assim, para produzirem, 

os homens não agem apenas sobre a natureza, mas também uns 
sobre os outros. Eles somente produzem colaborando entre si 
de um modo determinado e trocando entre si as suas ativida-
des. Para produzirem, contraem determinadas ligações e rela-
ções mútuas, e é somente no interior desses vínculos e relações 
sociais que se efetua a sua ação sobre a natureza, isto é, que se 
realiza a produção.425 

As relações sociais entre os produtores e as condições de 
produção e de troca variam com as transformações nos meios 
de produção. Conforme Marx, 

na base do valor das mercadorias e que os capitalistas exploram os trabalhadores, 
extraindo da força de trabalho a mais-valia, isto é, a fonte do lucro. Para Marx, “a 
economia política burguesa, isto é, a que vê na ordem capitalista a configuração defi-
nitiva e última da produção social, só pode assumir caráter científico enquanto a luta 
de classes permaneça latente ou se revele em manifestações esporádicas”. Cf. MARX, 
Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasileira, l. 1, 
v. I, 2002, p. 23.
425 MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo: Global, 1987, p. 46.
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as relações sociais de produção alteram-se, portanto, transfor-
mam-se com a alteração e o desenvolvimento dos meios ma-
teriais de produção, as forças produtivas. As relações de pro-
dução, na sua totalidade, formam aquilo a que se dá o nome 
de relações sociais, a sociedade, e, na verdade, uma sociedade 
em um estágio determinado de desenvolvimento histórico, uma 
sociedade com caráter próprio, diferenciado. A sociedade anti-
ga, a sociedade feudal, a sociedade burguesa são conjuntos de 
relações de produção desse tipo, e cada uma delas caracteriza, 
ao mesmo tempo, um estágio particular de desenvolvimento na 
história da humanidade.426 

O capital é, conforme Marx, uma relação social de produ-
ção. Nada tem de natural, de dádiva da natureza ou da provi-
dência divina, nem é algo insuperável. Mas o “capital não con-
siste apenas de meios de subsistência, instrumentos de trabalho 
e matérias-primas, não consiste apenas de produtos materiais; 
compõe-se igualmente de valores de troca. Todos os produtos 
de que se compõe são mercadorias. O capital não é, portanto, 
apenas uma soma de produtos materiais, é também uma soma 
de mercadorias, de valores de troca, de grandezas sociais”. E 
continua: “embora todo capital seja uma soma de mercadorias, 
isto é, de valores de troca, nem toda soma de mercadorias, de 
valores de troca, será, por isso, capital”.427 

O que faz então uma soma de valores de troca, de merca-
dorias, converter-se em capital? Marx esclarece: 

Conservando-se e multiplicando-se como força social 
independente, isto é, como força de uma parte da sociedade, 
por meio da sua troca pela força de trabalho viva, imediata. 
A existência de uma classe que possui apenas sua capacidade 
de trabalho é uma condição preliminar necessária ao capital. 
Somente quando o trabalho materializado, passado, acumula-
do, domina sobre o trabalho vivo, imediato, é que o trabalho 
acumulado se transforma em capital (…). Consiste no fato de 
o trabalho vivo servir ao trabalho acumulado como meio para 
manter e aumentar o seu valor de troca.428 

426Idem, p. 47.
427Idem, pp. 47-48.
428Idem, pp.48-49.
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Nesse sentido, o “capital pressupõe, portanto, o trabalho 
assalariado; o trabalho assalariado pressupõe o capital. Um é 
a condição do outro; eles se criam mutuamente”.429 Isso signi-
fica uma identidade de interesses? De nenhuma forma. Nessa 
condição de mútua dependência, ou seja, como dois aspectos 
da mesma relação social, se autocondicionam historicamente. 
No mais, capital e trabalho, capitalistas e trabalhadores assala-
riados disputam, permanentemente, aberta ou veladamente, a 
apropriação do excedente produzido. Como nas sociedades de 
classes anteriores, a sociedade capitalista é marcada pela luta de 
classes, já dizia o Manifesto Comunista de 1848.

O capitalista deseja se apropriar do máximo de excedente 
possível, seja aumentando a jornada de trabalho, seja introdu-
zindo técnicas modernas e reorganizando o trabalho na fábrica 
para aumentar a produtividade, isto é, a capacidade de produção 
de mais mercadorias na mesma jornada de trabalho. O trabalha-
dor, por outro lado, organiza-se em associações e sindicatos e 
luta por condições mais suportáveis de vida, de trabalho e de 
salário. Tenta limitar a sanha de lucro do capitalista e conquistar 
direitos sociais e trabalhistas.

Dito isto, é preciso realçar que Marx estabelece uma dis-
tinção entre salário nominal e salário real: “O preço em dinheiro 
do trabalho, o salário nominal, não coincide, portanto, com o 
salário real, isto é, com a soma de mercadorias que é realmente 
dada em troca do salário. Ao falarmos, portanto, do aumento ou 
da queda do salário, não temos de considerar apenas o preço 
em dinheiro do trabalho, o salário nominal”. Significa que os 
trabalhadores recebem uma determinada soma em dinheiro do 
capitalista como salário (valor nominal), que corresponde a uma 
determinada quantidade concreta de bens e serviços (valor real, 
poder aquisitivo real). 

Marx cita exemplos em que o valor nominal do salário 
não coincidia com o valor real. No século XVI, quando uma 

429Idem, p. 50.
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grande quantidade de ouro e prata transbordou a Europa, vinda 
das colônias, desvalorizou a moeda sensivelmente em relação 
às demais mercadorias. O valor nominal (salário nominal) da 
remuneração dos trabalhadores continuou o mesmo, mas o seu 
poder aquisitivo (salário real) diminuiu. A inflação corrói o valor 
real dos salários. Com o mesmo valor se podia adquirir menos 
produtos. 

Em 1847, com a má colheita, os meios de subsistência 
aumentaram de preço. O salário dos trabalhadores permaneceu 
o mesmo, mas não se poderia comprar a mesma quantidade 
de produtos como antes. Mas, suponhamos, em consequência 
da aplicação de novas máquinas ou de uma boa colheita (mais 
mercadorias disponíveis), é evidente que os preços tendem a 
baixar, com o salário mesmo permanecendo inalterado, os ope-
rários poderiam adquirir mais produtos que antes.

Marx alerta ainda para o chamado salário comparativo ou 
relativo. O salário relativo “exprime a cota-parte do trabalho di-
reto no novo valor por ele criado, em relação à cota-parte dele 
que cabe ao trabalho acumulado, ao capital”. A parte que capital 
e trabalho se apropriam da riqueza produzida é completamente 
diferente. Para o capitalista, a soma de mercadorias obtida pela 
exploração do trabalho deve ser suficiente para, com sua ven-
da, garantir “a reposição do preço das matérias-primas por ele 
adiantadas; assim como a reposição do que se desgastou nas 
ferramentas, máquinas e outros meios de trabalho, igualmente 
adiantados por ele; segunda, a reposição do salário adiantado 
por ele; terceira, o excedente que resta, o lucro do capitalista”. 
Essa repartição entre operário e capitalista é desigual. 

Significa que o “salário real pode permanecer o mesmo, 
pode até subir, e, não obstante, o salário relativo pode cair”. 
Pode-se ter uma situação (é isso que de fato acaba ocorrendo) 
em que a cota-parte do capital pode subir em relação à cota-
-parte do trabalho: “A repartição da riqueza social entre capital 
e trabalho tornou-se ainda mais desigual. O capitalista domina 
com o mesmo capital uma quantidade maior de trabalho. O 
poder da classe dos capitalistas sobre a classe operária cresceu, 
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a posição social do operário piorou, caiu mais um degrau em 
relação à do capitalista”.430 Portanto, salário e lucro estão na ra-
zão inversa um do outro: a “cota-parte do capital, o lucro, sobe 
na mesma proporção em que a cota-parte do trabalho, o salário, 
cai, e, inversamente, o lucro sobe na medida em que o salário 
cai, e cai na medida em que o salário sobe”.431 

Marx realça que “se a receita do operário aumenta com 
o rápido crescimento do capital, a verdade é que, ao mesmo 
tempo, aumenta o abismo social que afasta o operário do ca-
pitalista, aumenta ao mesmo tempo o poder do capital sobre o 
trabalho, a dependência do trabalho relativamente ao capital”. 
Neste sentido, afirmar 

que o operário tem interesse no rápido crescimento do capital 
significa apenas afirmar que quanto mais depressa o operário 
aumentar a riqueza alheia, tanto mais gordas serão as migalhas 
que sobrarão para ele; quanto mais operários possam ser em-
pregados e se reproduzir, tanto mais se multiplica a massa dos 
escravos dependente do capital.432 

Na sociedade capitalista, a concorrência entre os capitais 
estimula a introdução de novas técnicas e métodos de organi-
zação do trabalho na fábrica, tendo em vista o aumento da pro-
dutividade, a produção de mais mercadorias e a acumulação de 
trabalho excedente. É assim que os capitalistas podem vencer 
uns aos outros e conquistar mercados. Devem, pois, vender as 
suas mercadorias a um preço menor que as mercadorias de ou-
tros. Na visão de Marx, um 

capitalista só pode pôr outro capitalista em debandada e con-
quistar-lhe o capital vendendo mais barato. Para poder vender 
mais barato sem se arruinar tem de produzir mais barato, isto é, 
aumentar tanto quanto possível a força de produção do trabalho 
(produtividade). Mas a força de produção do trabalho é sobretu-
do aumentada por meio de uma maior divisão do trabalho, por 
meio de uma introdução generalizada de maquinaria e de um 
aperfeiçoamento constante da mesma.433 

430Idem, p. 55.
431Idem, p. 56.
432Idem, p. 58.
433Idem, p. 59.
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Ao agir dessa forma, o capitalista, em condições técnicas 
e de organização do trabalho mais vantajosas, pode embolsar 
uma parte maior de lucros que os seus concorrentes, conquistar-
-lhes uma parte dos mercados. Entretanto, “o privilégio do nosso 
capitalista não é de longa duração; outros capitalistas concor-
rentes introduzem as mesmas máquinas, a mesma divisão de 
trabalho, introduzem-nas à mesma escala ou a uma escala supe-
rior, e essa introdução se torna tão generalizada até que o preço 
do pano cai não somente abaixo dos seus antigos custos de pro-
dução, mas também abaixo dos novos custos”. Recomeça a con-
corrência em novo patamar com mais maquinaria, mais divisão 
do trabalho, maior escala: “Vemos como o modo de produção, 
os meios de produção são assim continuamente transformados, 
revolucionados”.434 

Continua Marx: imaginemos “agora essa agitação febril ao 
mesmo tempo em todo o mercado mundial e compreende-se 
como o crescimento, a acumulação e concentração do capital 
têm por consequência uma divisão do trabalho, uma aplicação de 
nova e o aperfeiçoamento de velha maquinaria ininterruptos, que 
se precipitam uns sobre os outros e executados em uma escala 
cada vez mais gigantesca”. Do ponto de vista do trabalhador, a 

maior divisão do trabalho capacita um operário a fazer o traba-
lho de 5, 10, 20: ela aumenta, portanto, 5, 10, 20 vezes a con-
corrência entre os operários. Os operários não fazem concor-
rência uns aos outros apenas quando um se vende mais barato 
do que o outro; fazem concorrência uns aos outros quando um 
executa o trabalho de 5, 10, 20; é a divisão do trabalho intro-
duzida e constantemente aumentada pelo capital que obriga os 
operários a fazer essa espécie de concorrência.435 

Outra consequência do aumento da divisão do trabalho 
é a simplificação do próprio trabalho, um processo social que 
ocorre constantemente nas relações de produção capitalistas:

A habilidade especial do operário torna-se sem valor. Ele é 
transformado em uma força produtiva simples, monótona, que 

434Idem, p. 61.
435Idem, pp. 63-64.
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não tem de pôr em jogo energias físicas nem intelectuais. O 
seu trabalho torna-se trabalho acessível a todos. Por isso, de 
todos os lados, seus concorrentes fazem pressão e, além disso, 
devemos nos lembrar que, quanto mais simples, mais fácil de 
aprender é o trabalho, quanto menos custos de produção são 
necessários para se apropriar do mesmo, tanto mais baixo será 
o salário, pois, tal como o preço de todas as outras mercadorias, 
ele é determinado pelos custos de produção.436 

A maquinaria, do seu lado, 

produz os mesmos efeitos em uma escala muito maior, ao im-
por a substituição de operários especializados por operários 
não especializados, de homens por mulheres, de adultos por 
crianças, pois a maquinaria, onde é introduzida pela primeira 
vez, lança os operários manuais em massa na rua; e onde é 
desenvolvida, aperfeiçoada, substituída por máquina de maior 
rendimento, despede operários em grupos menores. Retratamos 
atrás, rapidamente, a guerra industrial dos capitalistas entre si; 
essa guerra tem a particularidade de as batalhas serem ganhas 
menos pela contratação e mais pela dispensa do exército ope-
rário. Os generais, os capitalistas disputam entre si quem pode 
dispensar mais soldados da indústria.437 

Como os economistas explicam a situação dos operários 
tornados supérfluos pela maquinaria? Encontrarão novos ramos 
de ocupação? Marx observa que os economistas 

não se atrevem a afirmar diretamente que aqueles mesmos ope-
rários que foram despedidos arranjam emprego em novos se-
tores do trabalho. Os fatos contra essa mentira são demasiado 
gritantes. Eles, de fato, somente afirmam que, para outras partes 
constitutivas da classe operária, por exemplo, para a parte da jo-
vem geração operária que já estava pronta para entrar no ramo 
da indústria desativado, novos meios de ocupação se apresenta-
rão. Esse é, naturalmente, um grande consolo para os operários 
desempregados. Não faltarão aos senhores capitalistas carne e 
sangue fresco para serem explorados e aos mortos será deter-
minado que enterrem seus mortos. Isso é mais um consolo que 
os burgueses oferecem a si mesmos do que aos operários. Se a 
classe inteira dos operários assalariados fosse aniquilada pela 
maquinaria, que horror para o capital, o qual sem trabalho assa-
lariado deixa de ser capital!438 

436Idem, ibidem.
437Idem, p. 65.
438Idem, p. 65.
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Os capitalistas, portanto, enfrentam uma contradição fun-
damental. Quanto mais mobilizam

meios de produção gigantescos já existentes e a pôr em movi-
mento, para tal fim, todas as possibilidades do crédito, nessa 
mesma medida, aumentam os terremotos industriais, nos quais 
o mundo do comércio só se mantém sacrificando uma parte da 
riqueza, uma parte dos produtos e mesmo uma parte das forças 
de produção aos deuses das profundezas – aumentam, em uma 
palavra, as crises. Elas se tornam mais frequentes e mais violen-
tas pelo próprio fato de, na medida em que cresce a massa de 
produtos, portanto, a necessidade de mercados mais extensos, 
o mercado mundial se contrair cada vez mais, restarem para 
exploração cada vez menos mercados, novos, porque todas as 
crises anteriores sujeitaram ao comércio mundial mercados até 
então não explorados, ou apenas superficialmente explorados 
pelo comércio. O capital, porém, não vive só do trabalho. Se-
nhor ao mesmo tempo elegante e bárbaro, arrasta consigo para 
a cova os cadáveres dos seus escravos, em uma verdadeira he-
catombe de operários que naufragam nas crises.439

Marx finaliza a sua análise mostrando que as contradições 
do capitalismo levam a uma situação em que a sociedade bur-
guesa só consegue se reproduzir criando periodicamente crises 
cada vez mais profundas, cujas consequências são as falências, 
o desemprego, a fome, a miséria e o aumento da exploração da 
força de trabalho. O que Marx queria dizer aos operários é que 
o capitalismo criava as bases objetivas da sua própria superação, 
mas que essa superação depende de condições subjetivas, quais 
sejam, a organização dos trabalhadores e o desenvolvimento de 
sua consciência de classe. Um ano antes de publicar Trabalho 
assalariado e capital, Marx e Engels haviam defendido no Mani-
festo Comunista a necessidade de constituição do proletariado 
como partido político independente da burguesia. Essas análises 
se completam.

7.2.2. Para a crítica da economia política

Com o retorno aos estudos econômicos, Marx escreveu 
entre 1857 e 1858 volumosos manuscritos preparatórios às suas 
obras de economia, conhecidos posteriormente por Grundrisse 

439Idem, p. 68.
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(fundamentos para a crítica da economia política), publicados 
pelo Instituto Marx-Engels de Moscou, em 1939-1941. Esses ma-
nuscritos, realçamos, não foram publicados em vida por Marx. 
Eram apontamentos sobre os seus estudos. Não obstante, os 
Grundrisse tiveram uma grande influência nos debates marxistas 
no século XX e continuam a despertar a atenção de muitos es-
tudiosos. De qualquer forma, é um texto fabuloso, que deve ser 
estudado por todos os marxistas, porque ele nos dá um quadro 
de como Marx desenvolvia suas pesquisas. É uma fonte valiosa 
para a questão do método.440 

Mais interessante ainda é analisar o patamar de conhe-
cimento da economia política alcançado por Marx nesse perí-
odo. Marx trabalhou resolutamente para a publicação de sua 
primeira grande obra econômica, Para a crítica da economia 
política.441 Acumulou longos anos de estudo, desde a década 
de 1840, quando iniciou as primeiras leituras dos economistas 
clássicos. A obra tão esperada foi adiada por vários anos, até 
que finalmente veio a lume em 1859. 

Em uma linguagem rebuscada e difícil, poucos compreen-
deram a complexa análise empreendida pelo gigante Marx.442 

Os contornos fundamentais de sua teoria econômica estavam 
sedimentados, como o estudo da célula da sociedade capita-

440Uma parte dos Grundrisse, sobre as sociedades pré-capitalistas, foi publicada em 
português: MARX, Karl. Formações econômicas pré-Capitalistas. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1991. O texto completo foi publicado recentemente em português: MARX, 
Karl. Grundrisse. São Paulo, Boitempo, 2011.
441MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
Junto com os estudos econômicos, Marx dá continuidade à elaboração de artigos 
sobre problemas da conjuntura da época para o New York Daily Tribune e Das Volk. 
442É precisamente no Prefácio à Para a Crítica da Economia Política, que Marx expôs 
uma síntese da sua trajetória até a concepção materialista da história que, conforme o 
próprio autor, tornou-se o fio condutor de toda a sua obra. Logo de início, Marx ex-
pressa os temas que pretende analisar em sua crítica da economia política: “Examino o 
sistema da economia burguesa na seguinte ordem: capital, propriedade, trabalho assala-
riado; Estado, comércio exterior, mercado mundial. Sob os três primeiros títulos, estudo 
as condições econômicas de existência das três grandes classes nas quais se divide a 
sociedade burguesa moderna; a redação dos três outros capítulos é evidente. A primeira 
seção do primeiro livro, que trata do capital, compõe-se dos seguintes capítulos: 1. a 
mercadoria; 2. o dinheiro ou a circulação simples; 3. o capital em geral. Os dois primei-
ros capítulos formam o conteúdo do presente volume” (Idem, p. 43). 
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lista, a mercadoria e o dinheiro. Trata-se de uma obra ímpar na 
história da economia, mas pouco lida pelos próprios marxistas. 
Marx começa a sua análise da mercadoria com uma frase que 
será praticamente reproduzida em O Capital: “À primeira vista, 
a riqueza burguesa aparece como uma enorme acumulação de 
mercadorias, e a mercadoria isolada como seu modo de ser ele-
mentar”.443 

Destaca as duas qualidades da mercadoria, quais sejam a 
de ser valor de uso, atendendo a uma determinada necessidade 
ou utilidade, e a de ser valor de troca, de poder ser intercambia-
da por outras mercadorias ou por dinheiro. Como diz Marx: “as 
mercadorias cobrem-se umas às outras em quantidades determi-
nadas, substituem-se entre si na troca, valem como equivalentes 
e, apesar de sua aparência variegada, apresentam a mesma uni-
dade”. As mercadorias são, portanto, produtos do trabalho hu-
mano de indivíduos distintos, mas como valores de troca “apre-
sentam trabalho igual, sem diferenças, isto é, trabalho em que 
a individualidade dos trabalhadores se extinguiu. Trabalho que 
põe valor de troca é, por isso, trabalho abstratamente geral”.444

O valor das mercadorias é determinado não pelo trabalho 
individual, cujos tipos são muito diferentes entre si, mas pelo 
trabalho socialmente necessário para produzi-las, o trabalho hu-
mano geral, indiferenciado, abstrato, correspondente a um nível 
médio de desenvolvimento das forças produtivas e da produti-
vidade do trabalho. Significa dizer que “o trabalho que põe o 
valor de troca é um trabalho abstratamente geral e igual, o traba-
lho que põe valor de uso é trabalho concreto e particular, que se 
subdivide em infinitos modos de trabalhos diferentes, segundo a 
sua forma e sua matéria”.445 

Na sua forma de trabalho concreto, útil, como “atividade 
que visa, de uma forma ou de outra, à apropriação do que é na-
tural, o trabalho é condição natural da existência humana, uma 

443Idem, p. 31. 
444Idem, p. 32. 
445Idem, p. 37. 
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condição do metabolismo entre homem e natureza”.446 Nessa 
condição, toda sociedade humana tem como fundamento o tra-
balho. É a partir do trabalho humano, na relação com a natureza, 
que se extraem os bens necessários à existência da vida social. 

Historicamente, o trabalho ganha determinações sociais, 
dependendo da forma de sociedade analisada. Na sociedade 
escravista antiga o trabalho tomou a forma de trabalho escra-
vo, explorado. Na sociedade feudal, a forma de trabalho ser-
vil, também explorado. No capitalismo, o trabalho existe sob a 
forma de trabalho explorado assalariado. Por isso, o “trabalho 
que põe valor de troca é uma forma especificamente social do 
trabalho”.447

Da análise da forma mercadoria, Marx passa à explicação 
do dinheiro em meio ao desenvolvimento do processo de troca. 
O dinheiro, como mercadoria universal, capaz de ser trocado 
por todas as outras mercadorias, cumpre as funções de equi-
valente geral, proporcionando a equiparação das mercadorias; 
meio de troca, facilitando a circulação das mercadorias; medi-
da de valor, possibilitando um padrão de mensuração para as 
mercadorias; meio de acumulação ou entesouramento, sendo 
guardado para utilização futura; e meio de pagamento, na qui-
tação de dívidas, inclusive no pagamento da força de trabalho, 
na forma de salário.

Na sua análise do dinheiro e do processo de circulação, 
Marx estabelece a diferenciação entre circulação mercantil sim-
ples e circulação mercantil capitalista. Na primeira, o dinheiro 
comparece como meio de circulação das mercadorias, produtos 
do trabalho. Na segunda, o dinheiro é ao mesmo tempo o início 
e o final do processo. O dinheiro, portanto, é o resultado

do processo de circulação na forma M – D – M e constitui 
o ponto de partida do processo na forma D – M – D, isto é, 
a troca de dinheiro por mercadorias, para trocar mercadorias 
por dinheiro. Na primeira forma, é a mercadoria e na segunda, 

446Idem, p. 37. 
447Idem, ibidem. 
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é o dinheiro que constitui o ponto de partida e o ponto final 
desse movimento. Na primeira forma, o dinheiro atua como 
mediador da troca de mercadorias, na segunda, é a mercadoria 
que serve ao dinheiro como mediador de seu próprio processo 
de vir-a-ser dinheiro. O dinheiro que aparece na primeira for-
ma como simples meio, aparece na segunda como meta final 
da circulação, enquanto a mercadoria, que na primeira apare-
ce como meta final, na segunda forma aparece como simples 
meio. Se o próprio dinheiro já é o resultado da circulação M – 
D – M, na forma de D – M – D, o resultado aparece ao mesmo 
tempo como seu ponto de partida. Enquanto é em M – D – M 
que se dá o metabolismo das mercadorias, é o modo de ser 
formal da própria mercadoria resultante desse primeiro pro-
cesso que constitui o conteúdo efetivo do segundo processo 
D – M – D.448 

Essa análise é a base da diferenciação entre a produção 
mercantil simples, que prevaleceu até o advento do capitalis-
mo moderno e a produção mercantil capitalista, base da re-
alidade burguesa atual. Na primeira, o objetivo fundamental 
da produção realizada por famílias camponesas e artesãos é 
a satisfação das necessidades do produtor e da sua família. As 
mercadorias podem ser trocadas por outros produtos ou por 
dinheiro, mas este último funciona simplesmente como meio 
de circulação das mercadorias. Na produção mercantil capita-
lista, o dinheiro comparece como o início do processo e como 
sua meta final. O objetivo da produção não é a satisfação de 
necessidades sociais, mas a acumulação de riqueza, de capital. 
Não é o caso, aqui, de mostrar como se dá o processo de trans-
formação do dinheiro em capital, que será analisado na parte 
referente a O Capital. 

No mais, é preciso analisar a síntese do materialismo his-
tórico realizada por Marx. No Prefácio à Para a Crítica da Eco-
nomia Política (1859), ao relatar a trajetória dos seus estudos de 
economia política e da sociedade burguesa, Marx estabeleceu, à 
base dos conhecimentos obtidos em mais de uma década de es-
tudos e de lutas operárias, posteriores aos manuscritos de A Ide-
ologia Alemã, o núcleo da concepção materialista da história: 

448Idem, p. 91. 
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na produção social da própria existência, os homens entram 
em relações determinadas, necessárias, independentes de sua 
vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 
materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspon-
dem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo de vida so-
cial, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que 
determina o seu ser; ao contrário, é o ser social que determina 
sua consciência (…) do mesmo modo que não se julga o indiví-
duo pela ideia que de si mesmo diz, tampouco se pode julgar 
uma tal época de transformações pela consciência que ela tem 
de si mesma. É preciso, ao contrário, explicar essa consciência 
pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe en-
tre as forças produtivas sociais e as relações de produção.449

As sociedades construídas pelos homens concretos, ao 
longo da história da humanidade, são sistemas de relações so-
ciais, econômicas, políticas e culturais muito complexos. Os 
homens entram em relações de produção, que independem de 
suas vontades individuais, porque a história é uma síntese dos 
atos dos indivíduos, mas que não se reduz aos atos individuais 
de cada um. Os homens constituem essas relações sociais de 
produção porque necessitam viver, comer, beber, vestir-se, ter 
uma moradia, entre outras necessidades, como base para poder 
fazer a própria história, para construir a sociedade.

É, evidentemente, a partir dessas condições materiais de 
produção da existência social dos indivíduos (nas sociedades 
divididas em classes sociais, os indivíduos estão inseridos nes-
sas classes,) e da estrutura social, que se ergue a superestrutura 
jurídico-política e que os indivíduos e as classes produzem as 
suas ideias, concepções, visões de mundo, as ciências, as filoso-
fias, as teologias, as religiões, enfim, o conhecimento geral acu-
mulado historicamente pela humanidade, as chamadas formas 
de consciência social, a partir das quais se pensa a realidade e 
as coisas do mundo e se procura explicar a própria relação do 
homem com a natureza e a história. 

449Idem, p. 46.
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Marx e Engels, ao colocar os fundamentos gerais da sua 
concepção de mundo, de história e de sociedade, estão com os 
pés na filosofia materialista, mas em um materialismo profun-
damente dialético e histórico. Dialético, pois toda a construção 
do conhecimento pelo marxismo se dá a partir da análise das 
contradições da realidade social, do processo de transformação 
e de mudança presente na história dos homens. Materialista, 
porque as próprias ideias se fundam no desenvolvimento mate-
rial da sociedade humana, nas condições materiais de existência 
(econômico-sociais). 

Para Marx, o mecanismo de transformação dos modos de 
produção da vida social ocorre da seguinte forma: 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produ-
tivas materiais da sociedade entram em contradição com as re-
lações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua 
expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das 
quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evoluti-
vas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se 
em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. A 
transformação que se produziu na base econômica transforma 
mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal superestru-
tura. Quando se consideram tais transformações, convém dis-
tinguir sempre a transformação material das condições econô-
micas de produção – que podem ser verificadas fielmente com 
a ajuda das ciências físicas e naturais – e as formas jurídicas, 
políticas, religiosas, artísticas ou filosóficos, em resumo, as for-
mas ideológicas sob as quais os homens adquirem consciência 
desse conflito e o levam até o fim.450 

A análise da história e das suas transformações leva Marx 
a dizer que uma 

sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de 
produção novas e superiores não tomam jamais seu lugar antes 
que as condições materiais de existência dessas relações tenham 
sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis porque a 
humanidade não se propõe nunca senão os problemas que ela 
pode resolver, pois, aprofundando a análise, ver-se-á sempre 
que o próprio problema só se apresenta quando as condições 

450Idem, p. 45-46.
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materiais para resolvê-lo existem ou estão em vias de existir. Em 
grandes traços, podem ser os modos de produção asiático, an-
tigo, feudal e burguês moderno designados como outras tantas 
épocas progressivas da formação da sociedade econômica. As 
relações de produção burguesas são a última forma antagôni-
ca do processo de produção social, antagônica não no sentido 
de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que 
nasce das condições de existência sociais dos indivíduos; as 
forças produtivas que se desenvolveram no seio da sociedade 
burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para 
resolver esse antagonismo. Com essa formação termina, pois, a 
pré-história da sociedade humana.451 

No seio de toda sociedade humana os homens são obriga-
dos, para poderem sobreviver à base da transformação da natu-
reza, a desenvolver as forças produtivas (os meios de produção 
e a própria força de trabalho humana), a partir das quais, em 
relações sociais de produção adequadas produzem e reprodu-
zem a existência material, histórica. A forma como os homens 
articulam historicamente as relações de produção e as forças 
produtivas caracteriza os diversos modos de produção ao longo 
da história da humanidade. Não à toa, ao estudarmos a história, 
deparamo-nos com diversas e complexas formas como os ho-
mens produzem cotidianamente a sua existência, em sua rela-
ção com a natureza, mediada pelo trabalho. Marx chega a citar 
alguns desses modos de produção: asiático, escravista antigo, 
feudal e capitalista moderno.  

451Idem, ibidem. Aqui é preciso considerar que o capitalismo liberal-concorrencial do 
século XIX, portanto da época em que Marx nasceu e viveu, foi substituído pela fase 
imperialista do capitalismo, em que dominam os grandes conglomerados econômicos 
e financeiros - os monopólios e oligopólios -, além do capital financeiro, cujo impacto 
no funcionamento geral da economia capitalista só aprofundou as crises econômicas 
ao longo do século XX e dos primeiros anos do século XXI. O caráter progressivo do 
capitalismo de desenvolvimento das forças produtivas chegou ao seu limite histórico 
e, hoje, vivemos uma época de guerras, revoluções e contrarrevoluções. Quanto mais 
se desenvolvem a técnica e a ciência e são aplicadas ao processo de produção, mais 
se aprofundam a crise estrutural do capitalismo e as tendências de barbárie social em 
todos os países e continentes, além da fome, miséria, desemprego, das formas precárias 
de trabalho, destruição da natureza, a exploração e a opressão. As condições objetivas 
para a revolução socialista mundial estão dadas pelo nível de desenvolvimento das 
forças produtivas em escala mundial, embora, do ponto de vista subjetivo, da organiza-
ção política e do avanço da consciência de classe do proletariado e demais explorados 
e oprimidos, tenha havido um profundo recuo com o processo de burocratização e 
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Durante certo período de cada modo de produção, as rela-
ções sociais de produção, que se expressam em a determinadas 
formas de propriedade, fazem avançar as forças produtivas, in-
centivam seu desenvolvimento, favorecem as iniciativas e a evo-
lução técnico-científica. Entretanto, a certa altura, essas mesmas 
relações de produção se tornam cada vez mais um estorvo, uma 
verdadeira barreira ao avanço das forças produtivas da humani-
dade e, nesse caso, devem ser substituídas por outras. Sem isso, 
a história não seria possível e a humanidade restaria estancada. 
Esses conflitos se expressam frequentemente nas consciências 
dos homens de cada época, que procuram resolver essas contra-
dições nas sociedades classistas mediante a luta de classes. 

Ao longo das sociedades de classes, esses antagonismos não 
puderam ser suplantados a não ser constituindo uma nova socie-
dade baseada na exploração do homem pelo homem. Excetuan-
do o comunismo primitivo, em que os homens viveram durante 
milhares de anos, desde pelo menos a Antiguidade escravista os 
homens vivem divididos em classes sociais antagônicas. Na Anti-
guidade, entre a nobreza proprietária e escravos; no feudalismo, 
senhores feudais e servos; no capitalismo, burguesia e proletaria-
do. Entre essas classes fundamentais de cada época se ergueram 
evidentemente outras classes sociais intermediárias. 

degeneração dos Estados, onde a burguesia foi expropriada, particularmente a Rússia, 
em que o estalinismo levou ao processo de restauração das relações de produção capi-
talistas e à burocratização e degeneração do Partido Bolchevique (depois, Partido Co-
munista da União Soviética-PCUS) e da III Internacional. Por isso, Trotsky argumenta: 
“Lembremos acima que, segundo Marx, nenhuma ordem social deixa a cena da Histó-
ria antes de haver esgotado todas as suas possibilidades. Entretanto, uma ordem social, 
mesmo já tendo caducado, não cede seu lugar sem opor resistência a uma nova ordem. 
A sucessão dos regimes sociais supõe a mais áspera luta de classes, isto é, a revolução. 
Se o proletariado, por uma razão ou por outra, se mostra incapaz de derrubar a ordem 
burguesa que sobrevive, não resta ao capital financeiro, em luta para manter seu domí-
nio abalado, senão transformar a pequena burguesia, por ele levada ao desespero e à 
desmoralização, em um exército de terror e do fascismo. A degenerescência burguesa 
da socialdemocracia e a degenerescência fascista da pequena burguesia estão entrela-
çadas como causa e efeito”. Cf. TROTSKY, Leon. Noventa anos do Manifesto Comunis-
ta. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
1998, p. 168. A caracterização científica e marxista da fase imperialista do capitalismo 
foi realizada por Lenin. Cf. LENIN, V. I. O Imperialismo: fase superior do capitalismo. 
São Paulo: Centauro, 2005.
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Apenas com o desenvolvimento do capitalismo, marcado 
pela industrialização das fábricas modernas e pela concentra-
ção de milhares de trabalhadores, com o profundo avanço das 
forças produtivas, em uma escala jamais vista na história da 
humanidade, com a concentração e a centralização do capital, 
isto é, da riqueza nas mãos de um número cada vez menor 
de pessoas e empresas (grandes capitalistas) e com o conflito 
aberto entre as forças produtivas altamente desenvolvidas e as 
relações de produção (entre a produção social e a apropriação 
privada), é possível se levar adiante a luta pela superação da 
sociedade de classes e pela construção do socialismo, como 
ponte ao comunismo, a sociedade sem classes, Estado e aliena-
ção, na qual os indivíduos possam, efetivamente, desenvolver 
a sua humanidade, suas capacidades, seus conhecimentos e 
seus sentimentos.

Com o fim do capitalismo, termina, na visão de Marx, a 
pré-história da humanidade e começa a história do desenvolvi-
mento pleno dos indivíduos e da sociabilidade humana, desta 
vez, sem as peias da exploração do homem pelo homem, enfim, 
da sociedade de classes.

7.2.3. Salário, Preço e Lucro

Em 1865, Marx apresentou ao Conselho Geral da Associa-
ção Internacional dos Trabalhadores (AIT), a Primeira Interna-
cional, um relatório em que expôs os fundamentos da sua teoria 
da mais-valia, ou seja, a explicação de como se dá a exploração 
do trabalho assalariado pelo capital na sociedade burguesa, que 
constitui a base da formação do lucro dos capitalistas. Esse rela-
tório só foi publicado em 1898 por Eleanor, filha de Marx, com 
o título Valor, Preço e Lucro. Outras edições foram publicadas 
com o título Salário, Preço e Lucro. 

A primeira pergunta feita por Marx é: “o que é o valor de 
uma mercadoria? Como se determina esse valor?”. E responde 
em seguida: “quando falamos do valor, do valor de troca de 
uma mercadoria, temos em vista as quantidades proporcionais 
em que se troca por todas as demais mercadorias”. Continua 
Marx: “como se regulam as proporções em que umas merca-
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dorias são trocadas por outras?”.452 Ou, mais exatamente, o que 
há de comum nas diversas modalidades de mercadorias, que 
permite que elas sejam intercambiadas em certas proporções? 
Marx responde:

Como os valores de troca das mercadorias não passam de 
funções sociais das mesmas, nada tendo a ver com suas proprie-
dades naturais, devemos, antes de mais nada, perguntar: qual é 
a substância social comum a todas as mercadorias? É o trabalho. 
Para produzir uma mercadoria, deve-se investir nela ou a ela 
incorporar uma determinada quantidade de trabalho. E não sim-
plesmente trabalho, mas trabalho social. Aquele que produz um 
objeto para seu uso pessoal e direto, para seu consumo, produz 
um produto, mas não uma mercadoria. Como produtor que se 
mantém a si mesmo, nada tem a ver com a sociedade. Mas para 
produzir uma mercadoria, não só é preciso um artigo que satis-
faça uma necessidade social qualquer, mas também o trabalho, 
nele incorporado, deverá representar uma parte integrante da 
soma global de trabalho investido pela sociedade. Tem de es-
tar subordinado à divisão de trabalho dentro da sociedade. Ele 
nada é sem os demais setores do trabalho; por sua vez, ele é 
necessário para integrá-los.453 

Portanto, uma mercadoria tem um valor e pode ser inter-
cambiada com outras mercadorias, em proporções diferentes, 
pelo fato de ser produto do trabalho humano, de serem a “crista-
lização de um trabalho social”.454 Como não estamos falando do 
trabalho individual, mas da quantidade de trabalho socialmente 
necessário para a produção dessas mercadorias, importa escla-
recer que se trata de uma “quantidade de trabalho necessária 
para produzir essa mercadoria em uma dada situação social e 
sob determinadas condições sociais médias de produção, com 
uma determinada intensidade social média e com uma destreza 
média do trabalho utilizado”.455 

O preço de todas as mercadorias nada mais é que a expres-
são em dinheiro do valor dos produtos. Os preços de mercado 
podem variar para cima ou para baixo do valor da mercadoria 

452MARX, Karl. Salário, Preço e Lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p. 97. 
453Idem, p. 99.
454Idem, p. 100.
455Idem, p. 103.
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por causa das oscilações entre a oferta e a demanda. Como es-
clarece Marx, de um modo geral e 

considerando períodos de tempo bastante longos, se todas as 
espécies de mercadorias são vendidas pelos seus respectivos 
valores, é absurdo supor que o lucro – não em casos isolados, 
mas o lucro constante e normal das diversas indústrias – seja 
resultado de uma majoração dos preços das mercadorias, ou 
da sua venda por um preço consideravelmente superior ao seu 
valor. O absurdo dessa ideia torna-se mais evidente pela sua ge-
neralização. O que se ganha constantemente como vendedor, 
perde-se constantemente como comprador. E para nada serve 
dizer que há pessoas que compram sem vender, consumidores 
que não são produtores. O que esses consumidores não produ-
tores pagam ao produtor teriam antes de receber desse produtor 
gratuitamente. Se uma pessoa recebe o seu dinheiro e logo o 
devolve comprando suas mercadorias, por esse caminho nunca 
enriquecerá por mais caro que venda as suas mercadorias. Esse 
tipo de negócio poderá reduzir uma perda, mas jamais contri-
buirá para realizar um lucro.

Portanto, para explicar a “natureza geral do lucro” deve-
mos partir do teorema segundo o qual as mercadorias são ven-
didas, em média, pelos seus verdadeiros valores e que os lucros 
são obtidos vendendo-se as mercadorias pelo seu valor, ou seja, 
proporcionalmente à quantidade de trabalho nelas incorporada. 
Se não conseguirmos explicar o lucro a partir dessa hipótese, de 
nenhum outro modo conseguiremos explicá-lo. Isso parece pa-
radoxo e contraditório com a observação de todos os dias. Mas 
também parece paradoxo que a Terra gire em torno do Sol e 
que a água seja composta por dois gases altamente inflamáveis. 
As verdades científicas são sempre paradoxais quando julgadas 
pela experiência de todos os dias, que somente capta a aparên-
cia enganadora das coisas.456 

O capital precisa, nesse caso, encontrar uma mercadoria, 
entre as várias existentes no mercado, que tenha a capacida-
de de, uma vez adquirida pelo seu valor, sendo colocada no 
processo de produção, produzir em uma determinada jornada 
de trabalho um valor superior ao seu, isto é, além do seu pró-
prio salário (seus meios de vida, trabalho necessário) seja capaz 
de produzir mais valor, trabalho excedente, que possa, enfim, 
proporcionar lucro aos capitalistas, de modo que o valor ini-

456Idem, p. 108.
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cialmente investido na forma de capital-dinheiro na compra de 
matéria-prima, meios de produção e força de trabalho, volte ao 
seu proprietário acrescido de um valor a mais. Essa mercadoria 
especial é a força de trabalho.

Isso porque, como alerta Marx, o que o operário vende ao 
capitalista não é

propriamente o seu “trabalho”, mas a sua “força de trabalho”, 
cedendo temporariamente ao capitalista o direito de dispor 
dela. Tanto é assim que, não sei se as leis inglesas o fazem, 
mas, desde logo, algumas leis de países do continente fixam um 
“tempo máximo” durante o qual uma pessoa pode vender a sua 
força de trabalho. Se lhe fosse permitido vendê-la sem limitação 
de tempo, teríamos imediatamente restabelecida a escravatura. 
Semelhante venda – se o operário vendesse a sua força de traba-
lho por toda a vida, por exemplo –, convertê-lo-ia imediatamen-
te em escravo do patrão até o final de seus dias.457 

Mas, pergunta o autor, em Salário, Preço e Lucro: o que é 
o “valor da força de trabalho”? 

Como o de qualquer outra mercadoria, esse valor é deter-
minado pela quantidade de trabalho necessária para sua produ-
ção. A força de trabalho de um homem consiste, pura e simples-
mente, na sua individualidade viva. Para poder se desenvolver 
e se manter, um homem precisa consumir uma determinada 
quantidade de meios de subsistência. Mas o homem, como a 
máquina, desgasta-se e tem de ser substituído por outro ho-
mem. Além da quantidade de meios de subsistência necessários 
para o seu “próprio” sustento, ele precisa de outra quantidade 
dos mesmos artigos para criar determinado número de filhos, 
que terão de substituí-lo no mercado de trabalho e perpetuar a 
classe dos trabalhadores. Além disso, tem de gastar uma soma 
de valores no desenvolvimento de sua força de trabalho e na 
aquisição de uma certa habilidade.458 

Tal como o preço das mercadorias em geral, o salário é a 
expressão em dinheiro do valor da força de trabalho. É preciso, 
entretanto, deixar claro que a definição dessas grandezas sofre 
também o impacto das condições de mercado e histórico-cul-
turais, ou, mais propriamente, a influência da luta de classes. 

457Idem, p. 110.
458Idem, p. 111.
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Quanto mais organizados os trabalhadores, tanto mais serão ca-
pazes de arrancar dos capitalistas condições mais favoráveis de 
venda da sua mercadoria força de trabalho, melhores condições 
de trabalho e salariais.

Adquirida a força de trabalho por um determinado salário 
no mercado de trabalho, o capitalista a aplica ao processo de 
produção em sua fábrica. Marx analisa esse processo de extra-
ção da mais-valia em Salário, Preço e Lucro:

Ao comprar a força de trabalho do operário e ao pagar o seu 
valor, o capitalista adquire, como qualquer outro comprador, o 
direito de consumir ou usar a mercadoria que comprou. A força 
de trabalho de um homem é consumida, ou usada, fazendo-
-o trabalhar, assim como se consome ou se usa uma máquina 
fazendo-a funcionar. Portanto, ao comprar o valor diário, ou 
semanal, da força de trabalho do operário, o capitalista adquire 
o direito de servir-se dela ou de fazê-la funcionar durante todo 
o dia ou toda a semana. (…) Tomemos o exemplo do tecelão. 
Para recompor diariamente a sua força de trabalho, esse operá-
rio precisa reproduzir um valor diário de três xelins, o que faz 
com um trabalho diário de seis horas. Isso, porém, não lhe retira 
a capacidade de trabalhar dez, 12 ou mais horas diariamente. 
Mas, ao pagar o valor diário ou semanal da força de trabalho 
do tecelão, o capitalista adquire o direito de usar essa força de 
trabalho durante todo o dia ou toda a semana. Portanto, diga-
mos que irá fazê-lo trabalhar 12 horas diárias, ou seja, além das 
seis horas necessárias para recompor o seu salário, ou o valor 
de sua força de trabalho, terá de trabalhar outras seis horas, a 
que chamarei “horas de sobretrabalho”, e esse sobretrabalho 
se traduzirá em uma “mais-valia” e em um “sobreproduto”. 
Se, por exemplo, nosso tecelão, com o seu trabalho diário de 
seis horas, acrescenta ao algodão um valor de três xelins, valor 
que constitui um equivalente exato de seu salário, em 12 ho-
ras acrescentará ao algodão um valor de seis xelins e produzi-
rá uma “correspondente quantidade adicional de fio”. E, como 
vendeu sua força de trabalho ao capitalista, todo o valor ou todo 
o produto por ele criado pertence ao capitalista, que é dono, 
por um tempo determinado, de sua força de trabalho. Portanto, 
desembolsando três xelins, o capitalista realizará o valor de 6 
xelins, pois pelo pagamento de seis horas de trabalho recebeu 
em troca um valor relativo a 12 horas de trabalho. Ao se repetir, 
diariamente, tal operação, o capitalista adiantará três xelins por 
dia e embolsará seis xelins; desse montante, a metade tornará 
a investir no pagamento de novos salários, enquanto a outra 
metade formará a “mais-valia”, pela qual o capitalista não paga 
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equivalente algum. Esse tipo de troca entre o capital e o traba-
lho é que serve de base à produção capitalista, ou ao sistema de 
trabalho assalariado e tem de conduzir, sem cessar, à constante 
reprodução do operário como operário e do capitalista como 
capitalista.459 

O capital tenta de todas as maneiras extrair uma maior quan-
tidade de valor da mercadoria força de trabalho, utilizando para 
tanto dois métodos fundamentais para os capitalistas: a mais-valia 
absoluta e a mais-valia relativa. Ou seja, expandindo a jornada de 
trabalho, aumentando o ritmo e a intensidade do trabalho, dimi-
nuindo o tempo de trabalho socialmente necessário à produção 
das mercadorias, via inovação técnica e organização do trabalho, 
e, por consequência, diminuindo o tempo socialmente necessá-
rio à produção das mercadorias necessárias à manutenção dos 
trabalhadores, e, com isso, o valor da força de trabalho.

Mas Salário, Preço e Lucro não é só uma exposição da 
crítica marxista da Economia Política burguesa e da sociedade 
capitalista, especialmente a origem do lucro a partir da explo-
ração da força de trabalho e da extração de trabalho excedente 
(mais-valia). Marx mostra o papel da força de trabalho e dos 
trabalhadores na criação da riqueza social, apropriada priva-
damente pela classe dominante. O texto também combate as 
tendências, dentro e fora da Primeira Internacional, que de-
fendiam a falsa posição de que não adiantava os trabalhadores 
lutarem por aumento salarial, tendo em vista que essa ação 
não resultaria em melhores condições de vida e trabalho. Essa 
visão equivocada levava à negação das greves como um ins-
trumento de luta dos trabalhadores e à disseminação da passi-
vidade na classe operária. 

Salário, Preço e Lucro é uma demonstração da importância 
da organização dos trabalhadores nos sindicatos e das greves, 
como instrumento de luta dos trabalhadores. Porém, ao mesmo 
tempo, demonstra o alcance e os limites da luta econômica sin-
dical, além da necessidade da luta política geral do proletariado. 
Marx afirma:

459Idem, pp. 113-115.
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Depois de demonstrar que a resistência que os trabalhado-
res fazem periodicamente à redução dos salários e suas tentativas 
periódicas para conseguir um aumento de salários são fenômenos 
inseparáveis do sistema de trabalho assalariado e correspondem 
ao fato de o trabalho se equivaler às mercadorias e, portanto, 
submetido às leis que regulam o movimento geral dos preços; 
tendo demonstrado, ainda, que um aumento geral de salários re-
sultaria em uma diminuição da taxa de lucro, sem afetar, porém, 
os preços médios das mercadorias, nem os seus valores, surge a 
questão de se saber até que ponto, na luta incessante entre o ca-
pital e o trabalho, este tem possibilidade de êxito. (…)

Pelo que diz respeito à limitação da jornada de trabalho, 
tanto na Inglaterra quanto em todos os outros países, ela nunca 
foi regulamentada a não ser por intervenção legislativa. E sem a 
constante pressão exterior dos operários, essa intervenção nun-
ca se efetivaria. Em todo caso, esse resultado não seria nunca 
alcançado por acordos particulares entre os operários e os capi-
talistas. É a necessidade de uma ação política geral que demons-
tra claramente que, na luta puramente econômica, o capital é a 
parte mais forte. (…)

Essas breves indicações bastarão para demonstrar, preci-
samente, que o próprio desenvolvimento da indústria moderna 
contribui forçosamente para inclinar, cada vez mais, a balança 
em benefício do capitalista contra o operário e que, em consequ-
ência disso, a tendência geral da produção capitalista não é elevar 
o nível médio do salário, mas, ao contrário, diminuí-lo, baixando 
o valor do trabalho mais ou menos até seu limite mínimo. Porém, 
sendo essa a tendência das coisas neste sistema, isso quer dizer 
que a classe operária deva renunciar a se defender dos abusos do 
capital e deva abandonar seus esforços para aproveitar todas as 
possibilidades que surgirem de melhorar em parte a sua situação? 
Se assim proceder, será transformada em uma massa informe de 
homens famintos e arrasados, sem probabilidade de salvação. 
Creio haver demonstrado que as lutas da classe operária pelo 
padrão de salários são episódios inseparáveis de todo o sistema 
de trabalho assalariado; que, em 99% dos casos, seus esforços 
para elevar os salários não são mais do que esforços destinados a 
manter o valor dado do trabalho e que a necessidade de disputar 
o seu preço com o capitalista é inerente à situação do operário, 
que se vê obrigado a se vender como uma mercadoria. Se em 
seus conflitos diários com o capital cedessem covardemente, os 
operários ficariam, por certo, desclassificados para empreender 
outros movimentos de maior envergadura.

Ao mesmo tempo, e ainda abstraindo totalmente a escra-
vização geral que o sistema de trabalho assalariado implica, 
a classe operária não deve exagerar, a seus próprios olhos, o 
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resultado final dessas lutas diárias. Não deve se esquecer de 
que luta contra os efeitos, mas não contra as causas desses 
efeitos; que luta para retardar o movimento descendente, mas 
não para mudar sua direção; que aplica paliativos, mas não 
cura a enfermidade. Não deve, portanto, deixar-se absorver 
exclusivamente por essas inevitáveis lutas de guerrilhas, pro-
vocadas continuamente pelos abusos incessantes do capital ou 
pelas flutuações do mercado. A classe operária deve saber que 
o sistema atual, mesmo com todas as misérias que lhe são im-
postas, engendra simultaneamente as condições materiais e as 
formas sociais necessárias para uma reconstrução econômica 
da sociedade. Em vez deste lema conservador: “Um salário 
justo por uma jornada de trabalho justa!”, deverá inscrever na 
sua bandeira esta divisa revolucionária: “Abolição do sistema 
de trabalho assalariado!”.460 

O limite da luta econômica sindical está em se circuns-
crever aos limites do sistema vigente, em atacar apenas os seus 
efeitos, em vez de, como diz Marx, “ao mesmo tempo, se esfor-
çarem para transformá-lo, em lugar de empregarem suas forças 
organizadas como alavanca para a emancipação final da classe 
operária, isto é, para a abolição definitiva do sistema de trabalho 
assalariado”.461 

7.3. O Capital: a obra magna de Marx
7.3.1. O método de O Capital

O primeiro livro de O Capital: crítica da economia política 
(O processo de produção do capital), a obra magna de Marx, só 
veio a lume em 1867. Marx só cuidou em vida, portanto, da pu-
blicação de duas edições alemãs de O Capital, respectivamen-
te em 1867 e 1872 e da edição francesa de 1872-1875. E tão 
somente do Livro I. É preciso dizer que os livros II (O processo 
de circulação do capital) e III (O processo global de produção 
capitalista) de O Capital, foram publicados por Engels, respecti-
vamente, em 1885 e 1894. O livro IV (Teorias da mais-valia) foi 
publicado por Karl Kautsky, entre 1905 e 1910. Há também um 
escrito intitulado O Capítulo VI Inédito de O Capital, que de-

460Idem, pp. 134-142.
461Idem, ibidem.
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veria se constituir o sexto capítulo do primeiro livro, conforme 
indicação de Marx, mas que não chegou a ser publicado junto 
com o Livro I. Somente em 1933 seria publicado em Moscou.462 

Em se tratando dos planos elaborados por Marx para a pro-
dução de sua obra maior, é importante observar a posição de 
Roman Rosdolsky:

Como se sabe, Marx elaborou dois planos – em 1857 e 
1866 (ou 1865) – que deveriam servir de base para sua princi-
pal obra econômica. Entre ambos há um período de nove anos 
de experimentação e de permanente busca da forma expositiva 
adequada. Verifica-se uma progressiva contração do plano ini-
cial e, ao mesmo tempo, uma ampliação da parte remanescente.

No plano de 1857, o conjunto da obra estava dividido 
em seis “livros” (ou “seções” ou “capítulos”). O primeiro de-
veria versar sobre o capital; o segundo, sobre a propriedade da 
terra; o terceiro, sobre o trabalho assalariado; o quarto, sobre 
o Estado; o quinto, sobre o comércio exterior; o sexto, sobre o 
mercado mundial e as crises. Além disso, Marx pretendia redigir 
uma introdução que explicitaria “as determinações gerais e abs-
tratas que estão presentes, em grau maior ou menor, em todas 
as sociedades”. Mas, já em fins de 1858 ele desistiu de fazer 
essa introdução, pois considerava ruim “antecipar resultados 
que deveriam ser demonstrados”.

De acordo com o plano inicial, os três últimos dos seis li-
vros da obra – sobre o Estado, o comércio exterior e o mercado 
mundial – seriam apenas esboçados, limitando-se, como disse 
o próprio Marx, a meros “traços fundamentais”. Mesmo assim, 
a carta dirigida a Kugelmann em 28 de dezembro de 1862 trata 
desses livros, o que demonstra que nessa época eles ainda não 
tinham sido eliminados do plano geral. Isso veio a ocorrer pouco 
depois. O terceiro manuscrito de Marx, redigido em 1864-1865 
(manuscrito que serviu de base para Engels organizar o terceiro 
tomo de O Capital), já não se refere a esses livros, relegando-os 
– pelo menos a um deles, aquele sobre o mercado mundial – à 
“continuação que, no devido tempo, daremos à obra”. Assim, já 
estaríamos diante de uma restrição do plano inicial.

462No Brasil, a obra foi publicada em: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia 
política. São Paulo: Civilização Brasileira, l. 1, v. I, 2002; MARX, Karl. O Capital. 
São Paulo: Nova Abril Cultural, col. Os Economistas, 1982. Mais recentemente, uma 
nova tradução diretamente do original em alemão foi publicada no Brasil: MARX, 
Karl. O Capital: Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. Cf. Também: MARX, Karl. O 
capital:livro I, capítulo VI (inédito). São Paulo: Ciências Humanas, 1978.
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A segunda restrição diz respeito ao segundo e ao terceiro 
livros, que tratariam da propriedade da terra e do trabalho assa-
lariado. Também nesses casos não se pode ter certeza do mo-
mento em que Marx renunciou a escrever os livros imaginados. 
Sequer suas anotações para as seções I e III do “Livro sobre o ca-
pital”, datadas de janeiro de 1863 e publicadas posteriormente 
por Kautsky, respondem de forma concludente a essa questão. 
Mas os temas fundamentais dos livros sobre a propriedade da 
terra e o trabalho assalariado foram incorporados aos manuscri-
tos do primeiro e do terceiro tomos da obra definitiva, escritos 
originalmente entre 1864 e 1866. Assim, os seis livros planeja-
dos reduziram-se a um: aquele sobre o capital.

Ocupemo-nos agora da ampliação do primeiro livro, o 
remanescente. A ele, é claro, incorporou-se muito material dos 
livros suprimidos, especialmente o segundo e o terceiro, na me-
dida em que continham elementos do “desenvolvimento eco-
nômico propriamente dito”. Mas isso não é tudo. Conforme o 
plano original, também o “Livro sobre o capital” estava dividido 
em quatro seções, que deveriam tratar: (a) do “capital em geral”, 
(b) da concorrência, (c) do crédito e, finalmente, (d) do capital 
dividido em ações. As duas primeiras versões da obra – ou seja, 
os Grundrisse e o já mencionado segundo manuscrito de 1861-
1863 – restringiram-se basicamente à análise do “capital em ge-
ral”. Na carta a Kulgemann de 28 de dezembro de 1862, Marx 
escreveu sobre o segundo manuscrito: “De fato, só traz aquilo 
que deveria compor o terceiro capítulo da primeira seção, ou 
seja, o ‘capital em geral’. Por isso, não analisa a concorrência 
entre os capitais nem o sistema de crédito”. Um mês depois, po-
rém, Marx esboçou as citadas anotações para a “terceira seção”. 
Nelas, aparece uma ruptura radical com o antigo esquema do 
livro sobre o capital. Nos dois anos seguintes, ele abandonou a 
intenção de tratar separadamente a concorrência, o sistema de 
crédito e o capital dividido em ações, ampliando, no entanto, 
progressivamente, a seção I do primeiro livro, que trataria do 
“capital em geral”. No novo plano estrutural, a parte essencial 
dos três “livros” previstos, que passariam a tratar de: (1) o pro-
cesso de produção do capital, (2) o processo de circulação e (3) 
o processo global da produção capitalista. O capital recebeu 
assim sua forma definitiva.463 

Com O Capital, Marx não só se consolida como um dos 
mais importantes pensadores da história da humanidade, como 

463ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de Janei-
ro: EDUERJ: Contraponto, 2001, pp. 27-28.
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chega ao auge do desenvolvimento de sua crítica da Economia 
Política burguesa e do próprio capitalismo. E, ao contrário do 
que em geral se possa pensar, O Capital não é uma obra sim-
plesmente econômica, mas uma obra sobre a sociedade capi-
talista, a sua origem, o seu desenvolvimento, a sua dinâmica, 
a sua estrutura e as suas contradições, que possibilitam a luta 
pelo socialismo. Além disso, Marx é obrigado, pelas próprias 
circunstâncias da análise, a retomar, frequentemente, elemen-
tos das formações sociais pré-capitalistas, agregando, dessa 
forma, conhecimentos importantes em vários campos das ci-
ências sociais.

O objetivo fundamental de O Capital, como afirma Marx, 
é “descobrir a lei econômica do movimento da sociedade mo-
derna”.464 Marx desejava compreender a origem, a estrutura, a 
dinâmica e as contradições da sociedade capitalista moderna, 
que levam à sua superação. A partir da análise da forma merca-
doria, que, como falamos, é a parte mais simples da sociedade 
burguesa, Marx realiza uma análise profunda da organização 
capitalista e de suas contradições socioeconômicas.

O estudo da sociedade capitalista se dá a partir do método 
do materialismo histórico, de base dialética, como explica o autor:

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do 
método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para He-
gel, o processo do pensamento – que ele transforma em sujeito 
autônomo sob o nome de ideia – é o criador do real, e o real 
é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o 
ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do 
ser humano e por ela interpretado.465 

Como avalia Coggiola, todo o trabalho de análise e elabo-
ração teórica de Marx, em toda a sua obra e, particularmente, 
em O Capital teria sido impossível

Se Marx não houvesse contado com o método adequado 
para realizá-lo. O ponto mais alto alcançado pela filosofia bur-
guesa lhe foi proporcionado na forma da dialética, verdadeira 

464MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p. 18.
465Idem, p. 28.
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ciência das leis do movimento – da natureza, da sociedade e 
do pensamento -, cujas bases já haviam sido sistematizadas por 
Hegel.

A dialética condena a ideia de um progresso linear e co-
loca que, tanto na natureza como na sociedade, a passagem de 
um estágio para outro acontece através da negação da etapa 
anterior, de “saltos” e revoluções. O motor desse movimento 
por meio de saltos é a contradição: todas as coisas possuem em 
seu seio o elemento contraditório, que as levará ao seu desapa-
recimento.

Também nesse caso, Marx assimilou criticamente essa 
conquista do pensamento: em sua forma hegeliana (...). Marx 
a utilizou em um sentido materialista, convertendo-a na crítica 
mais impiedosa da religião e do Estado: “Em sua forma mis-
tificada, a dialética esteve em moda porque parecia glorificar 
o que existia. Em sua forma racional, é escândalo e abomina-
ção para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, porque na 
compreensão positiva do que existe inclui também, ao mesmo 
tempo, a compreensão da sua negação, de sua necessária ru-
ína; porque concebe toda forma desenvolvida no fluir do seu 
movimento, e portanto sem perder de vista seu lado perecível, 
porque nada a faz retroceder e é, pela sua própria essência, 
crítica e revolucionária” (Marx, prólogo a O Capital). Por isso, 
em O Capital a dialética não se limita a por em relevo a origem 
e o desenvolvimento do capitalismo, mas também, sobretudo, 
as tendências que o conduzem até a morte inevitável. Mais do 
que fazer uma radiografia do capital, dá-lhe um certificado de 
óbito antecipado.466 

Para Marx, a realidade não é produto das ideias, pelo con-
trário, as ideias são forjadas em determinadas condições histó-
ricas concretas. Por isso, Marx parte sempre da realidade con-
creta, mas não se restringe a ela. Por um processo de abstração, 
os conceitos (categorias) são extraídos da realidade para, dia-
leticamente, voltar à realidade para compreendê-la como uma 
totalidade concreta, desta vez como uma síntese de múltiplas 
determinações. Mas, aqui nada tem a ver com uma realidade 
morta, imóvel. Trata-se, isto sim, da realidade em movimento, 
em constante transformação. Portanto, o marxismo encara a re-
alidade de maneira muito complexa: “O concreto é concreto 

466Cf. COGGIOLA, Osvaldo. Introdução à teoria econômica marxista. São Paulo: 
Boitempo, 1998, p. 12.
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porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 
diverso”.467 

Marx observa que é “mister, sem dúvida, distinguir, for-
malmente, o método de exposição do método de pesquisa”. O 
Capital, como se sabe, foi elaborado à base de muita pesqui-
sa das relações e processos capitalistas, de experiências, fatos, 
acontecimentos e dados concretos, a partir de jornais, revistas, 
livros, documentos e relatórios oficiais ou não. Para o fundador 
do marxismo:

A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus 
pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvi-
mento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só 
depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, ade-
quadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará es-
pelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada (…).468 

Como ocorre com todas as ciências, e, em particular com 
as ciências sociais, a produção do conhecimento não acontece 
de maneira isolada do mundo e das relações econômicas, so-
ciais, políticas e culturais. Só podemos elaborar as ideias e os 
conhecimentos inseridos em uma teia de relações, que confor-
mam a sociedade na qual vivemos, produzimos e atuamos. A 
sociedade capitalista é, antes de tudo, um sistema de relações 
sociais muito complexo baseado na divisão de classes e, portan-
to, na diferença dos interesses materiais em torno do excedente 
produzido pelo trabalho humano. Esse excedente econômico 
é a base da manutenção de toda a estrutura social, política e 
jurídica. 

É, portanto, compreensível que os conhecimentos no 
campo da Economia Política e da sua crítica despertem os mais 
profundos conflitos: “A pesquisa científica livre, no domínio da 
economia política, não enfrenta apenas adversários da natureza 
daqueles que se encontram também em outros domínios. A na-

467MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1982, 
p. 14. 
468MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p. 18.
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tureza peculiar da matéria que versa levanta contra ela as mais 
violentas, as mais mesquinhas e as mais odiosas paixões, as fú-
rias do interesse privado”.469 

No caso da Economia Política burguesa podemos perce-
ber claramente as suas mudanças na medida em que a luta de 
classes entre a burguesia e o proletariado se tornava mais can-
dente. A Economia Política teve a seguinte origem, de acordo 
com Netto e Braz:

A expressão Economia Política, que tem origem no grego 
politeia e oikonomika, aparece, pela primeira vez, em 1615, 
quando Antoine Montchrétien (1575-1621) publica a obra Trai-
té de l´Économie Politique [Tratado de Economia Política]. E 
embora surja em textos de François Quesnay (1694-1774), Ja-
mes Steuart (1712-1780) e Adam Smith (1723-1790), é apenas 
nos primeiros vinte anos do século XIX que passa a designar um 
determinado corpo teórico. Mas isso não significa que a Econo-
mia Política só se constituiu e sistematizou como campo teórico 
na entrada do século XIX – significa apenas que nesses anos ela 
passou a ser reconhecida como tal.

Com efeito, ao longo dos séculos XVII e XVIII, desenvol-
veu-se e acumulou-se o estoque de conhecimentos que haveria 
de estruturar a Economia Política, resultante da contribuição, 
nesse decurso temporal, de um largo rol de pensadores, dentre 
os quais caberia lembrar William Petty (1623-1687), na Inglater-
ra, e Pierre de Boisguillebert (1646-1714), na França. No entan-
to, o que se pode denominar de período clássico da Economia 
Política (ou, ainda, Economia Política clássica) vai de meados 
do século XVIII aos inícios do século XIX; mais precisamente, a 
Economia Política clássica “começa na Inglaterra, com Petty, e 
na França com Boisguillebert” e “termina com [David] Ricardo 
[1772-1823] na Inglaterra e [Jean-Charles-Leonard Simonde de] 
Sismondi [1773-1842] na França”.470

Os primeiros economistas burgueses, pelo caráter ainda 
embrionário da luta de classes entre proletariado e burguesia, pu-
deram produzir um conjunto de conhecimentos sobre a socieda-
de burguesa em expansão, que representou um grande avanço 

469Idem, ibidem.
470NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, p. 16.
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em relação aos conhecimentos anteriores sobre a produção social 
e as relações de trabalho. Entretanto, quando o proletariado co-
meça a aparecer como uma classe politicamente independente, 
defendendo reivindicações econômicas, sociais e políticas pró-
prias, organizando-se em associações, sindicatos, movimentos 
e partidos políticos e confrontando-se com a burguesia, a classe 
dominante teve, cada vez mais, que aliar-se aos setores conser-
vadores da sociedade e enfrentar com violência a luta de classes. 

Essas transformações e posturas das classes dominantes se 
refletiram na elaboração dos conhecimentos no campo da Eco-
nomia Política e, porque não dizer, de todas as ciências sociais:

A economia política burguesa, isto é, a que vê na ordem 
burguesa a configuração definitiva e última da produção social, só 
pode assumir caráter científico enquanto a luta de classes perma-
neça latente ou se revele apenas em manifestações esporádicas.

Vejamos o exemplo da Inglaterra. Sua economia política 
clássica aparece no período em que a luta de classes não estava 
desenvolvida. Ricardo, seu último grande representante, toma, 
por fim, conscientemente, como ponto de partida de suas pesqui-
sas, a oposição entre os interesses de classe, entre o salário e o lu-
cro, entre o lucro e a renda da terra, considerando, ingenuamente, 
essa ocorrência uma lei perene e natural da sociedade. Com isso, 
a ciência burguesa da economia atinge um limite que não pode 
ultrapassar. Ainda no tempo de Ricardo e em oposição a ele, apa-
rece a crítica à economia burguesa, na pessoa de Sismondi. (…)

A burguesia conquistara poder político, na França e na 
Inglaterra. Daí em diante, a luta de classes adquiriu, prática e 
teoricamente, formas mais definidas e ameaçadoras. Soou o do-
bre de finados da ciência econômica burguesa. Não interessava 
mais saber se este ou aquele teorema era verdadeiro ou não; 
mas importava saber o que, para o capital, era útil ou prejudi-
cial, conveniente ou inconveniente, o que contrariava ou não 
a ordenação policial. Os pesquisadores desinteressados foram 
substituídos por espadachins mercenários, a investigação cien-
tífica imparcial cedeu lugar à consciência deformada e às inten-
ções perversas da apologética.471 

Assim, a Economia Política burguesa passou à condição de 
apologia da sociedade burguesa, procurando legitimar o proces-

471MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, pp. 22-23.
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so de dominação capitalista e a exploração do proletariado pelo 
capital. Não importa mais compreender a sociedade burguesa, 
a sua estrutura, dinâmica, funcionamento e contradições, mas 
encontrar a melhor política econômica que garanta a estabilida-
de social e política e as condições para a retomada, em maior 
escala, da acumulação de capital.

7.3.2. Trabalho e Teoria do valor-trabalho
É preciso ressaltar, em primeiro lugar, que no bojo de toda 

a análise de O Capital está a ideia de que o trabalho é a rela-
ção metabólica do homem com a natureza, a partir da qual se 
extraem os meios de produção e os meios de subsistência, in-
dispensáveis à existência social. A força de trabalho produz, em 
seu intercâmbio com a natureza, desde as sociedades mais sim-
ples às mais complexas, o conteúdo material da riqueza social. 
Evidentemente, nem sempre a força de trabalho foi explorada, 
assim como nem sempre existiram propriedade privada, classes 
sociais, mercadoria e dinheiro. Durante milhares de anos, os 
homens viveram em relações sociais de cooperação, sem explo-
radores nem explorados. Conhecemos essas formações sociais 
como sociedades comunistas primitivas.

A esse respeito, observa acertadamente Marx, em O Ca-
pital:

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que partici-
pam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, 
com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu inter-
câmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza 
como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais 
de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma 
útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 
modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria nature-
za. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete 
ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui das 
formas instintivas, animais, de trabalho. (…) Pressupomos o tra-
balho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa 
operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais 
de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue 
o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 
sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 
processo de trabalho aparece um resultado que já existia antes 
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idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma 
apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o 
projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a 
lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subor-
dinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. 
Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade 
adequada que se manifesta através da atenção durante todo o 
curso do trabalho. E isto é tanto mais necessário quanto menos 
se sinta o trabalhador atraído pelo conteúdo e pelo método de 
execução de sua tarefa, que lhe oferece, por isso, menos possi-
bilidade de fluir da aplicação das suas próprias forças físicas e 
espirituais.472 

Dessa forma, Marx destaca os elementos do processo de 
trabalho humano, quais sejam: a) a atividade adequada a um 
fim, isto é, o próprio trabalho; b) a matéria a que se aplica o 
trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o ins-
trumental de trabalho. O objeto do trabalho, as matérias extraí-
das da natureza, quando experimenta alguma modificação pelo 
trabalho, é chamado” de matéria-prima. Assim, se “o objeto de 
trabalho é, por assim dizer, filtrado através de trabalho anterior, 
chamamo-lo de matéria-prima. Por exemplo, o minério extraído 
depois de ser lavado. Toda matéria-prima é objeto de trabalho, 
mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima”.473 

Os meios de trabalho são uma coisa ou complexo de coi-
sas que o “trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de tra-
balho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto”. O 
processo de trabalho, uma vez atingindo certo nível de desen-
volvimento, exige meios de trabalho já elaborados. É claro que 
os homens desenvolveram ao longo das diferentes formas de 
sociedades na história, diferentes meios de trabalho, diferentes 
instrumentos, com os quais realizavam a atividade de produ-
ção de bens para a subsistência e para a própria produção. Para 
Marx, o “que distingue as diferentes épocas econômicas não 
é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz. 
Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da 

472Idem, pp. 211-212.
473Idem, p. 212.
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força humana de trabalho e, além disso, indicam as condições 
sociais em que se realiza o trabalho”.474 

Por meio do processo de trabalho, os homens impri-
mem transformações nos objetos de trabalho, a partir do seu 
projeto inicial (ou como Marx, diz, “subordinada a um deter-
minado fim”), por meio dos instrumentos de trabalho. Como 
consequência desse processo de trabalho, resultam determi-
nados bens, indispensáveis à existência social. Resulta daí um 
produto, “um valor de uso, um material da natureza adaptado 
às necessidades humanas através da mudança de forma. O tra-
balho está incorporado ao objeto sobre que atuou. Concretizou-
-se, e a matéria está trabalhada”. O trabalho que produz valor de 
uso, produtos que têm uma determinada utilização ou atendem 
a uma necessidade humana, Marx denomina de trabalho útil ou 
concreto.475 

Essa forma de trabalho, que produz valor de uso, transfor-
mando cotidianamente a natureza e dela extraindo os materiais 
necessários à produção por meio dos instrumentos de trabalho 
(meios de produção), é inerente à sociabilidade humana:

O processo de trabalho, que descrevemos em seus ele-
mentos simples e abstratos, é atividade dirigida com o fim de 
criar valores de uso, de apropriar os elementos naturais às ne-
cessidades humana; é condição necessária do intercâmbio ma-
terial entre o homem e a natureza; é condição natural eterna da 
vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa 
vida, sendo antes comum a todas as suas formas sociais.476 

Desde que surgiram as sociedades classistas, a força de tra-
balho é explorada pela classe dominante nas várias formações 
econômico-sociais fundadas na propriedade privada dos meios 
de produção e na exploração do homem pelo homem. Na so-
ciedade escravista antiga, os escravos eram explorados pelos ri-
cos proprietários de terra. No feudalismo, os camponeses eram 
submetidos ao trabalho servil pela nobreza e clero (senhores 

474Idem, pp. 213-214.
475Idem, pp. 214-215.
476Idem, p. 218.
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feudais). Sob o capitalismo, o proletariado e demais assalariados 
são explorados pelas frações da burguesia (industrial, comercial, 
agrária, financeira, bancária). 

O trabalho toma determinações históricas, dependendo 
da formação social em análise. Mas nenhuma dessas forma-
ções societárias pode existir sem a relação com a natureza, 
sem a produção da riqueza social. Mesmo no socialismo, as 
condições de vida devem ser satisfeitas (meios de produção e 
meios de subsistência). Logicamente, uma vez que os meios 
de produção estejam sob o controle coletivo e a economia 
seja socializada, as possibilidades de produção, distribuição 
e consumo serão alteradas, de modo que os indivíduos traba-
lhem cada vez menos, para que possam se dedicar a outras 
atividades (estudo, lazer). 

O fundamental é compreender que todas as sociedades, 
sejam classistas ou não, tiveram de produzir cotidianamente as 
condições materiais da vida social, os valores de uso, sem os 
quais nenhuma sociedade pode se reproduzir socialmente. Os 
valores de uso são os bens ou produtos do trabalho humano. 
Nas sociedades de classes, o intercâmbio entre os povos se am-
pliou, de modo que certos valores de uso foram transformados 
em valores de troca, isto é, em mercadorias, para serem vendi-
das nos mercados. Portanto, a mercadoria e o dinheiro são bem 
anteriores ao surgimento da sociedade capitalista.

A teoria do valor-trabalho é a base a partir da qual Marx ana-
lisa a sociedade burguesa e desenvolve suas ideias econômicas. 
Como dissemos anteriormente, esta teoria foi desenvolvida ini-
cialmente pelos economistas clássicos, em particular por Adam 
Smith e David Ricardo, nos quais Marx tanto se inspirou para 
aprofundar a sua análise da sociedade capitalista e a crítica da 
própria economia política burguesa. Como destaca Netto e Braz:

nas origens mesmas da Economia Política clássica, a questão 
do valor (ou seja: do constitutivo da riqueza social) aparece 
vinculada ao trabalho. Essa vinculação surge, já em 1738, em 
um panfleto de autor desconhecido: o valor de uma mercadoria 
“depende da quantidade de trabalho necessário que ela deman-
da” (apud J. Bidet, in Labica e Bensussan, 1985: 1.193) – trata-se 
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de noção generalizada entre os pensadores do século XVIII; é 
assim que Smith abre o seu célebre Inquérito das causas da ri-
queza das nações (conhecido, resumidamente, como A riqueza 
das nações), uma das obras que marca o apogeu da Economia 
Política clássica: “O trabalho anual de uma nação é o fundo de 
que provêm originariamente todos os bens necessários à vida e 
ao conforto que a nação anualmente consome, e que consistem 
sempre ou em produtos imediatos desse trabalho ou em bens 
adquiridos às outras nações em troca deles” (Smith, 1999, I: 
99). Dentre todos os economistas clássicos, foi Ricardo, porém, 
aquele que mais desenvolveu a chamada teoria do valor-traba-
lho: ela ocupa as sete seções que compõem o primeiro capítulo 
dos seus Princípios de economia política e tributação, e não é 
por acaso que o título da primeira daquelas seções enuncia a 
tese ricardiana: “O valor de uma mercadoria, ou a quantida-
de de qualquer outra pela qual pode ser trocada, depende da 
quantidade relativa de trabalho necessário para sua produção 
[…]”. (Ricardo, 1982:43). Em resumidas contas, essa teoria sus-
tenta que o valor (a riqueza social) resulta exclusivamente do 
trabalho. Obviamente, nem tudo que é valioso para a sociedade 
resulta do trabalho; pense-se, por exemplo, nos elementos natu-
rais, sem os quais a vida seria impossível (o oxigênio da atmos-
fera) – mas o interesse dos economistas políticos dirigia-se para 
a compreensão da riqueza social, tal como ela se apresentava 
na nascente sociedade burguesa.477 

Essa teoria mostra não só que a riqueza é produto do traba-
lho humano, como também que as mercadorias, por serem fruto 
do trabalho humano e conterem trabalho, podem ser intercam-
biadas umas pelas outras em determinadas proporções, conver-
gindo para a formação e realização do valor. Se nos adiantarmos 
ao momento em que Marx produz a sua teoria da mais-valia (ou 
mais-valor), a teoria do valor-trabalho nos mostra também que, 
aqueles que produzem a riqueza social no capitalismo, encon-
tram-se imersos em um processo de exploração e de opressão 
profundo e que essa realidade tem de ser transformada.

7.3.3. A mercadoria e o dinheiro

A mercadoria é a forma elementar da riqueza da sociedade 
burguesa, e esta constitui uma coleção de mercadorias. Con-

477NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, pp. 48-49.
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forme Marx, “a riqueza das sociedades onde rege a produção 
capitalista configura-se em imensa acumulação de mercadorias, 
e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar 
dessa riqueza. Por isso, nossa investigação começa com a análi-
se da mercadoria”.478 

Mas é preciso esclarecer uma questão importante. Os 
produtos do trabalho humano em todas as sociedades são va-
lores de uso, isto é, por suas propriedades materiais atendem 
a determinadas necessidades humanas, portanto, têm uma 
determinada utilidade. A partir do desenvolvimento do ex-
cedente econômico e, com ele, das trocas e do intercâmbio 
comercial e da constituição de economias mercantis, estrutu-
radas a partir dos mercados, os produtos do trabalho humano 
adquiriram outra característica: a de serem valores de troca. A 
mercadoria, portanto, possui dois fatores: ela é valor de uso, 
pois atende a uma determinada utilidade ou necessidade hu-
mana, e é valor de troca, pois pode ser trocada por outras mer-
cadorias ou por dinheiro em determinadas proporções. Como 
afirma Marx, a 

mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coi-
sa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, 
seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estôma-
go ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz 
a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsis-
tência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de 
produção.479 

Dessa forma, os “valores de uso formam o conteúdo ma-
terial da riqueza, qualquer que seja a forma social dela. Na for-
ma da sociedade que vamos estudar, os valores de uso são, ao 
mesmo tempo, os veículos materiais do valor de troca”.480 Os 
valores de uso no capitalismo são portadores do valor de troca. 
Assim, o “valor de troca revela-se, de início, na relação quanti-

478MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p. 57.
479Idem, ibidem. Ou como diz Marx: “A utilidade de uma coisa faz dela um valor de 
uso” (Idem, p. 58).
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tativa entre valores de uso de espécies diferentes, na proporção 
em que se trocam, relação que muda constantemente no tempo 
e no espaço”.481 No caso do capitalismo, como economia mo-
derna, as mercadorias são trocadas por dinheiro.  

Milhões de trocas são realizadas cotidianamente na socie-
dade capitalista pelos indivíduos. Mercadorias são trocadas por 
dinheiro que, por sua vez, pode ser usado para adquirir outras 
tantas mercadorias, em um intercâmbio permanente. Basta ob-
servar as feiras e os mercados. Há algo em comum nas mercado-
rias, por mais diferenciadas que sejam do ponto de vista de suas 
propriedades físicas, que possibilita a troca entre elas, em deter-
minadas proporções. Se “prescindirmos do valor de uso da mer-
cadoria, só lhe resta ainda uma propriedade, a de ser produto do 
trabalho”. Abstraindo-se os diferentes tipos de trabalho concretos 
usados na sua fabricação, as mercadorias podem ser reduzidas a 
“uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato”.482 

O valor é a substância ou elemento comum a todas as 
mercadorias, o fato de serem produto do trabalho humano, de 
serem cristalização de trabalho humano. O valor de troca é a 
forma de expressão ou manifestação do valor, o que se obtém 
em troca de uma determinada mercadoria ou a proporção em 
que as mercadorias são trocadas. Mas, como se mede a grande-
za desse valor? Por meio da substância criadora de valor nela 
contida: o trabalho. Por sua vez, a quantidade de trabalho se 
mede “pelo tempo de sua duração, e o tempo de trabalho, por 
frações de tempo, como hora, dia etc.”.483 

Se o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo 
de trabalho gasto durante a sua produção, poderia parecer que 
quanto maior o dispêndio de trabalho, tanto maior o valor de 

480Idem, p. 58.
481Idem, ibidem.
482Idem, p. 60. “Esses produtos passam a representar apenas a força de trabalho hu-
mana gasta em sua produção, o trabalho humano abstrato” (Idem, ibidem). Ou: “Um 
valor de uso ou um bem só possui, portanto, valor, porque nele está corporificado, 
materializado, trabalho humano abstrato” (Idem, ibidem).
483Idem, ibidem.
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tal mercadoria. Em outras palavras, quanto “mais preguiçoso 
ou inábil um ser humano, tanto maior o valor de sua merca-
doria”. Entretanto, não é disso que se trata. A explicação está 
em que não é o trabalho individual que forma o valor da mer-
cadoria, mas o trabalho socialmente necessário, em condições 
sociais normais de produção, grau social médio de destreza 
dos trabalhadores e grau social médio de intensidade do tra-
balho. Nas palavras de Marx: “O que determina a grandeza 
do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente ne-
cessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para 
a produção de um valor de uso”.484 Em outros termos: “quanto 
maior a produtividade do trabalho, tanto menor a quantidade 
de trabalho para produzir uma mercadoria, e, quanto menor a 
quantidade de trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu 
valor”.485 

Em seguida à análise dos dois fatores da mercadoria, Marx 
passa a falar do duplo caráter do trabalho contido nela: trabalho 
concreto (útil) e trabalho abstrato. O trabalho concreto, útil, é 
a atividade humana produtora de valores de uso. É o trabalho 
do sapateiro, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, entre outros, 
cada um com suas próprias características individuais concre-
tas. Como trabalho concreto ou útil, criador de valores de uso, 
o “trabalho é indispensável à existência do homem – quaisquer 
que sejam as formas de sociedades –, é necessidade natural e 
eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a 
natureza e, portanto, de manter a vida humana”.486 

O trabalho humano abstrato é o trabalho humano geral 
abstraído das atividades concretas, é a redução ao trabalho hu-
mano indiferenciado, mero dispêndio de trabalho humano geral 
e, como tal, é a substância do valor das mercadorias. Para Marx, 
o “valor da mercadoria, porém, representa trabalho humano 

484Idem, p. 61. Cf. Também BRUSCHI, Valeria et. al. Mais Marx: material de apoio à 
leitura d´Capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 44. 
485MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p. 62. 
486Idem, p. 64. 
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simplesmente, dispêndio de trabalho humano geral”. No pro-
cesso de troca, de equivalência, ocorre a redução dos distintos 
dispêndios de trabalho a trabalho socialmente necessário, assim 
como o trabalho complexo é reduzido a trabalho simples por 
um processo social que acontece na sociedade capitalista.487 

Após a análise do duplo caráter do trabalho contido na 
mercadoria, Marx passa à descrição do desenvolvimento da for-
ma valor, desde a sua forma mais simples até a forma-dinheiro, 
mais desenvolvida. Esse processo expressa o avanço das trocas 
e do comércio, de modo que uma mercadoria assume a forma-
-dinheiro, passa a exprimir o valor de todas as outras mercado-
rias e funciona como equivalente universal de todas as outras 
mercadorias. Essa mercadoria é o dinheiro. O dinheiro pode 
assumir variadas funções, como meio de circulação, reserva de 
valor, meio de pagamento, meio de poupança ou entesoura-
mento. Quando falamos de Para a crítica da economia política, 
havíamos apontado essas funções do dinheiro e definimos cada 
uma delas.

Aparentemente, a mercadoria é uma coisa muito simples, 
compreensível. Entretanto, avalia Marx, “ela é algo muito es-
tranho, cheio de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas (…). 
Mas, logo que se revela mercadoria, transforma-se em algo ao 
mesmo tempo perceptível e impalpável”.488 Na sociedade ca-
pitalista, os produtos do trabalho humano adquirem caracterís-
ticas tais, que não parecem ser produtos do trabalho humano, 
como se não viessem de uma fábrica concreta, onde trabalho e 
capital se relacionam. De onde vem esse caráter misterioso dos 
produtos do trabalho humano, quando assumem a forma mer-
cadoria? Marx responde: “Dessa própria forma (…). as relações 
entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus 
trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos 
do trabalho”.489 

487Idem, p. 66.
488Idem, p. 92-93. 
489dem, p. 94.
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A mercadoria é misteriosa, acrescenta Marx, simplesmente 
por encobrir as 

características sociais do próprio trabalho dos homens, apresen-
tando-as como características materiais e propriedades sociais 
inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a rela-
ção social entre os trabalhos individuais dos produtores e o tra-
balho total, ao refleti-la como relação social existente, à margem 
deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através dessa 
dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, 
coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis 
aos sentidos.490 

Em uma sociedade mercantil, baseada na propriedade pri-
vada e na divisão social do trabalho, o mercado é o laço social 
fundamental, que une os diferentes produtores individuais. Cada 
produtor tem o controle de sua própria atividade, mas perde a 
noção do conjunto da vida social e da produção, já não sabe o 
que os outros produtores produzem, nem a quantidade, nem o 
ritmo da produção. Somente no momento da troca, da compra e 
venda, o produtor pode saber se o seu trabalho privado é parte 
do trabalho socialmente necessário ou se, simplesmente, é tra-
balho supérfluo, inútil. 

Embora não tenham noção dessa realidade, os produtores, 
mediados pelo laço do mercado, agem de acordo com essa rela-
ção social. As mercadorias, produtos do trabalho humano, pare-
cem adquirir vida própria e poder sobre os próprios produtores. 
Marx denomina esse fenômeno social como fetichismo da mer-
cadoria. Os capitalistas não controlam a produção de conjunto, 
porque a economia capitalista é baseada na anarquia da produ-
ção, portanto não é planejada coletivamente. Os trabalhadores 
não controlam os produtos do seu trabalho, pois não controlam 
os meios de produção, que estão sob o domínio dos capitalistas.

Em uma sociedade baseada no mercado e no dinheiro, 
as pegadas que levam à produção, às relações entre capital e 
trabalho, são apagadas por um processo social, obscurecendo 

490Idem, ibidem. 
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a própria compreensão da origem, estrutura e dinâmica das re-
lações de produção capitalistas. Só assim, podem ser aceitas as 
concepções ideológicas que apresentam as próprias relações 
de dominação e de exploração capitalistas como relações de 
igualdade, como a sociedade da liberdade, quando, na verdade, 
reina a mais profunda desigualdade entre os indivíduos e classes 
sociais.

7.3.4. A transformação do dinheiro em capital

Como dissemos na primeira parte, a riqueza na socieda-
de burguesa, em que domina o modo de produção capitalista, 
aparece como uma imensa coleção de mercadorias. Trata-se de 
uma verdade elementar constatável por via empírica, tendo em 
vista que toda a vida no capitalismo é mediada pelo mercado e 
pelo dinheiro. A produção de bens ou produtos (mercadorias) 
no capitalismo se destina ao mercado, à venda e não ao consu-
mo imediato do produtor direto. Não se consegue fazer nada no 
capitalismo sem que se tenha dinheiro disponível, até mesmo 
um simples ato de ir e vir, de se deslocar de um local a outro 
depende do dinheiro.

Mas, para que o capitalismo fosse imposto definitivamente 
como uma formação social dominante foi preciso muito tempo. 
A própria produção e circulação mercantil, isto é, a produção 
de mercadorias e as trocas comerciais, inclusive mediadas pelo 
dinheiro, foram constituídas muito antes do próprio capitalismo. 
Na chamada Economia Mercantil Simples, anterior ao capitalis-
mo, o produtor direto (camponês, artesão) produzia para o seu 
próprio consumo e da sua família e o excedente trocava por 
outros bens produzidos por outros produtores, igualmente para 
atender às suas necessidades. 

A fórmula que sintetiza a produção mercantil simples é: 
M (mercadoria) – D (dinheiro) – M (mercadoria). Em uma eco-
nomia desse tipo, a produção de mercadorias se destina à sa-
tisfação de necessidades de matéria-prima e de consumo, de 
modo que o excedente é intercambiado com outros produtores 
diretos, na qual o dinheiro figura apenas como intermediário 
na circulação das mercadorias, mas de nenhuma forma como 
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meio de obtenção de lucro ou de acumulação de riqueza. Uma 
economia mercantil dessa natureza supõe, evidentemente, que 
os meios de produção estejam na posse dos produtores diretos.

A produção mercantil surgiu na Antiguidade escravocra-
ta, quando a propriedade privada dos meios de produção e a 
divisão social do trabalho já estavam claramente estabelecidas. 
Os mercados foram se constituindo como um laço social im-
portante para a produção e aquisição de bens. A produção de 
mercadorias era feita por trabalhadores livres, artesãos. Entretan-
to, apesar do largo desenvolvimento das trocas e das atividades 
comerciais, predominou na sociedade escravista o trabalho do 
escravo, considerado um instrumento falante, de propriedade 
dos nobres. No feudalismo, a produção era realizada no campo 
pelos camponeses e suas famílias e, na cidade, pelos artesãos, 
por meio das corporações de ofícios (guildas). A base dessa 
produção mercantil era o trabalho pessoal e a propriedade dos 
meios de trabalho, ainda sob controle dos produtores.  

A desagregação do feudalismo e o desenvolvimento do 
capitalismo foram marcados, entre outras coisas, pela ampliação 
das atividades comerciais, abertura de novos mercados, maior 
circulação de moeda, alargamento dos meios de comunicação, 
avanço dos conhecimentos científicos e processo de urbaniza-
ção. A atividade de comércio ganha novos contornos, passan-
do a existir intermediários (comerciantes) entre a produção e o 
consumo. Para os comerciantes, interessava comprar produtos 
fabricados pelos camponeses e artesãos mais baratos e vendê-
-los por um preço maior. 

O caráter da produção mercantil muda de configuração, 
pois se trata de investir dinheiro na compra de determinadas 
mercadorias para obter, mediante venda, um lucro. O comer-
ciante, que não estava diretamente ligado à produção de bens, 
comprava produtos para revender a um preço maior. A fórmula 
nesse caso passa a ser a seguinte: D – M – D+. O dinheiro figura 
no início e no final desse processo mercantil. No final do proces-
so, pretende-se obter mais do que se investiu inicialmente. A cir-
culação mercantil já não tem como objetivo fundamental a satis-
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fação de necessidades de produtores diretos, mas a obtenção de 
lucro, a acumulação de riquezas nas mãos desses comerciantes. 

Esse processo de intensificação e expansão das atividades 
comerciais e, portanto, da produção mercantil, leva à consti-
tuição de uma burguesia que passa a concentrar capitais para 
investir diretamente no processo de produção, constituindo ma-
nufaturas, contratando trabalhadores assalariados, organizando 
a produção na fábrica, mediante certa divisão do trabalho cada 
vez mais complexa. Esse processo de concentração de uma 
soma de capital nas mãos desses burgueses não foi pacífico, 
mas violento e dependeu não só da expropriação dos produto-
res diretos (camponeses e artesãos), como do processo de colo-
nização europeia e de exploração das riquezas de diversos po-
vos. Marx chamou esse processo, em O Capital, de acumulação 
primitiva do capital.

Nesse sentido, a pequena produção mercantil e sua circu-
lação mercantil simples cedem lugar à produção mercantil capi-
talista e à circulação mercantil desenvolvida. Não se trata mais 
do pequeno produtor, que trabalha a sua terra ou produz os seus 
bens, por meio do trabalho pessoal e através dos seus meios de 
produção para garantir a satisfação de suas necessidades mais 
elementares. Trata-se, agora, de uma produção mercantil capi-
talista, em que os donos dos capitais e dos meios de produção 
(burguesia) contratam trabalhadores e os submetem às relações 
de assalariamento, obrigando-os a vender a sua força de traba-
lho por um salário.491 

O processo de circulação mercantil não se destina mais à 
mera satisfação de necessidades dos produtores, mas à acumula-
ção de capital, à obtenção de lucro. O dinheiro deixa de ser pu-
ramente meio de troca, convertendo-se em meio de acumulação 
de capital. Entretanto, se esse processo originalmente ocorreu 
no plano do comércio (capital comercial) não podia permanecer 

491NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, p. 125.
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por muito tempo apenas dependente dele. O burguês, evidente-
mente, aprendeu, pela própria experiência, que não era possível 
obter um lucro sólido e consistente por meio do processo de 
circulação, do comércio. O que se ganha com a venda das mer-
cadorias se perde com a compra. Era preciso encontrar, entre as 
várias mercadorias existentes, uma que fosse capaz de produzir 
para além do seu próprio custo. Não teria sentido, para os capi-
talistas, investir seus capitais, se, ao final, não pudessem obter 
algo maior do que o seu investimento inicial. Essa mercadoria 
foi encontrada: a força de trabalho.  

Na economia capitalista, o dinheiro empregado na com-
pra de mercadorias (força de trabalho e meios de produção) se 
destina à produção de mercadorias novas para a venda e a sua 
transformação (realização) em dinheiro, para a acumulação pri-
vada pelo capitalista. O lucro e a acumulação de capital são os 
objetivos fundamentais da economia capitalista. A fórmula da 
produção e reprodução capitalista é: D (dinheiro) – M (merca-
dorias: força de trabalho-ft e meios de produção-mp) que, le-
vados ao processo de produção, resulta em M´ (novas merca-
dorias, contendo mais-valia produzida pela força de trabalho) 
– D´ (realização da mais-valia, na forma de capital-dinheiro). 
Esse processo pode ser expresso na fórmula:

 D – M [mp e ft] ... P ... M’ – D’

  Trata-se, pois, da rotação do capital, que “configura o 
movimento do capital: ele sai da esfera da circulação (capital 
monetário), ingressa na esfera da produção (capital produti-
vo) e retorna à esfera da circulação quando a mercadoria é 
finalmente comercializada e, pois, realizada (de novo, capital 
monetário)”.492

O capitalismo, pela sua própria lógica expansiva, foi a úni-
ca formação econômico-social que generalizou a produção de 
mercadorias e internacionalizou o comércio entre os vários pa-

492Idem, pp. 142-143.
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íses e continentes. É também no capitalismo que todos os bens 
ou produtos do trabalho humano, e, inclusive, coisas jamais 
pensadas como mercadorias (saúde, educação, previdência, ór-
gãos humanos, pessoas, conhecimento), podem ser transforma-
das em valores de troca, em mercadorias a serem negociadas. 
Com a expansão das relações capitalistas de produção em todo 
o mundo, mercantilizam-se as relações sociais. Diversas coisas 
e relações passam a ser exploradas pelo capital. 

Mas como se dá a relação entre capital e trabalho na so-
ciedade burguesa? Como dissemos mais acima, na parte sobre a 
acumulação primitiva do capital, Marx analisa como foram cons-
tituídas as pré-condições para a sedimentação do capitalismo, 
através da transformação dos produtores diretos (camponeses e 
artesãos) em trabalhadores assalariados, de modo que a classe 
dominante os expropriou de quaisquer meios de produção. Cou-
be aos governos e Estados imporem o trabalho assalariado como 
forma dominante através de leis de assalariamento, as chamadas 
leis sanguinárias, com penas para os que não se sujeitavam a elas.

Dito isto, Marx estuda em O Capital como se realiza a re-
lação entre capital e trabalho no processo de produção. Através 
da exploração da força de trabalho pelo capital, os trabalhado-
res engendram a riqueza social, apropriada de forma privada 
pela burguesia. Trata-se de uma das maiores contradições do 
modo de produção capitalista: a produção da riqueza é social, 
coletiva, mas a apropriação da riqueza é privada. Marx explica 
que, na sociedade burguesa, o 

trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem perten-
ce seu trabalho. O capitalista cuida em que o trabalho se realize 
de maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente 
os meios de produção, não se desperdiçando matéria-prima e 
poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se gas-
te deles o que for imprescindível à execução do trabalho.493

Porém, desenvolve Marx:

493Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasileira, l. 
1, v. I, 2002, p. 218.
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o produto é propriedade do capitalista, não do produtor ime-
diato, o trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor 
diário da força de trabalho. Sua utilização, como de qualquer 
outra mercadoria – por exemplo, a de um cavalo que alugou 
por um dia –, pertence-lhe durante o dia. Ao comprador per-
tence o uso da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho, 
apenas cede realmente o valor de uso que vendeu, ao ceder 
seu trabalho. Ao penetrar o trabalhador na oficina do capitalis-
ta, pertence a este o valor de uso da sua força de trabalho, sua 
utilização, o trabalho. O capitalista compra a força de trabalho 
e incorpora o trabalho, fermento vivo, aos elementos mortos 
constitutivos do produto, os quais também lhes pertencem. Do 
seu ponto de vista, o processo de trabalho é apenas o consumo 
da mercadoria que comprou, a força de trabalho, que só pode 
consumir adicionando-lhe meios de produção. O processo de 
trabalho é um processo que ocorre entre coisas que o capitalista 
comprou, entre coisas que lhe pertencem. O produto desse pro-
cesso pertence-lhe do mesmo modo que o produto do processo 
de fermentação em sua adega.494

Sob a aparência de uma igualdade jurídico-formal, expres-
sa nas Constituições, no Direito do Trabalho e no próprio con-
trato de trabalho (Direito burguês), o capital adquire a merca-
doria força de trabalho no mercado, colocando-a a seu serviço 
durante certa jornada de trabalho. Como explica Marx:

O capitalista compra a força de trabalho pelo valor diário. 
Seu valor de uso lhe pertence durante a jornada de trabalho. 
Obtém, portanto, o direito de fazer o trabalhador trabalhar para 
ele durante um dia de trabalho. Mas que é um dia de trabalho? 
Será menor do que um dia natural da vida. Menor de quanto? 
O capitalista tem seu próprio ponto de vista sobre esse extremo, 
a fronteira necessária da jornada de trabalho. Como capitalista, 
apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do capital. Mas 
o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso de valorizar-
-se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante, 
com os meios de produção, a maior quantidade possível de 
trabalho excedente. O capital é trabalho morto que, como um 
vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o 
suga, mais forte se torna.495 

494Idem, p. 219.
495Idem, p. 271.
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Pela utilização da força de trabalho, o capitalista paga o 
preço desta mercadoria, ou seja, o salário. O valor da força de 
trabalho, tal como de todas as demais mercadorias, é determi-
nado, no limite, pela quantidade de trabalho socialmente neces-
sário para a produção e reprodução da força de trabalho e de 
sua família, ou seja, “o valor da força de trabalho é determinado 
pelo valor dos meios de subsistência habitualmente necessários 
ao trabalhador médio”.496 É evidente que o preço da força de 
trabalho, o salário, varia para cima ou para baixo do seu valor e 
depende da oferta e da procura, mas sofre também os condicio-
namentos histórico-sociais da luta de classes.

Marx continua: durante uma parte da jornada (chama-
da de jornada necessária ou tempo de trabalho necessário), 
o trabalhador produz o seu próprio salário, que lhe foi pago 
pelo capitalista. Na outra parte da jornada (chamada jornada 
excedente ou trabalho excedente), o trabalhador produz uma 
quantidade de trabalho e de riquezas a mais, não paga pelo 
capitalista, o excedente econômico, apropriado sob a forma de 
mais-valia pelo capitalista. 

Expliquemos: após certo número de horas da jornada (di-
gamos, quatro horas), o trabalhador reproduz o valor do salário 
que lhe foi ou será pago. No entanto, pelas normas do Direito 
burguês, expressas no contrato de trabalho, o trabalhador deve 
continuar trabalhando o restante da jornada de trabalho (mais 
quatro horas, supondo uma jornada de oito horas diárias), pois 
foi contratado para trabalhar por uma jornada de oito horas e 
não de quatro. O valor criado nas horas excedentes é apropriado 
pelo capitalista sem pagar absolutamente nada ao trabalhador. 
A mais-valia é constituída na produção social, enquanto a sua 
realização, a sua transformação em capital-dinheiro, depende 
do comércio, da circulação, da venda das mercadorias. Como 
diz Marx, deduzindo-se “o custo das matérias-primas, das má-

496MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. II, 2006, p. 591. 
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quinas e do salário, o restante do valor da mercadoria constitui 
a mais-valia, na qual estão contidos todos os lucros”.497 

Reforçando a análise de Marx, Engels esclarece o que 
acontece depois de o operário vender a sua força de trabalho ao 
capitalista, em troca de um salário:

O capitalista leva o operário para a sua oficina ou fábrica, 
onde já se encontram todos os objetos necessários ao trabalho: 
matérias-primas, matérias auxiliares (carvão, corantes etc.), ferra-
mentas, máquinas. Aí começa o labutar do operário. Suponhamos 
que o seu salário diário seja de 3 marcos, como no caso acima 
– pouco importando que ele os ganhe por tempo ou por peça. 
Suponhamos, novamente, que o operário, em 12 horas, acres-
centa às matérias-primas utilizadas, com o seu trabalho, um novo 
valor de 6 marcos, novo valor que o capitalista realiza vendendo 
a peça uma vez pronta. Desse novo valor, paga 3 marcos ao ope-
rário, mas guarda para si os outros 3 marcos. Ora, se o operário 
cria um valor de 6 marcos em 12 horas, em 6 horas (criará) um 
valor de 3 marcos. Portanto, ele já reembolsou o capitalista com 
o valor equivalente aos 3 marcos contidos no salário depois de 
trabalhar 6 horas para ele. Ao fim das 6 horas de trabalho, ambos 
estão quites, não devem um centavo um ao outro.

- Alto lá! Grita agora o capitalista. – Aluguei o operário por 
um dia inteiro, por 12 horas. Seis horas são só meio dia. Portanto, 
vamos continuar trabalhando até completar as outras 6 horas – só 
nessa altura é que ficaremos quites. E, com efeito, o operário tem 

497Idem, p. 11. Canary nos fornece um exemplo interessante: “A produção média 
da indústria automobilística, segundo os dados da própria patronal, está hoje (2010) 
em 2,25 carros por trabalhador por mês. Arredondemos para 2, apenas para facilitar 
as contas. Isso significa que, ao longo de 1 mês, cada trabalhador do setor produz 
em média 2 carros. Supondo que o valor médio desses carros, para tomar apenas os 
mais baratos, seja R$ 24.000,00, cada trabalhador gera, ao longo de 1 mês, um total 
de R$ 48.000,00 em novas riquezas antes não existentes. Suponhamos também que 
o salário desse trabalhador seja de R$ 2.000,00 e que ele trabalhe, de fato, apenas 
24 dias por mês, pois folga aos domingos e em alguns sábados. Dividindo-se os R$ 
48.000,00 pelos 24 dias em que o trabalhador trabalha, temos exatos R$ 2.000,00. 
Esse é, em média, o valor gerado por um trabalhador da indústria automobilística 
em um único dia de trabalho. Ou seja, o trabalhador médio de uma montadora pro-
duz em um único dia o valor de seu próprio salário mensal. Mas o contrato “justo e 
democrático” estabelecido com o patrão diz que o trabalhador deverá trabalhar não 
apenas 1 dia, mas sim 24 dias inteiros. Somente depois disso receberá o seu salário. 
Isso significa que, em 1 mês, o trabalhador trabalha 1 dia para pagar o seu salário e os 
outros 23 dias trabalha absolutamente de graça, sem nenhuma contrapartida por parte 
do patrão”. Cf. CANARY, Henrique. O que é ... Conceitos fundamentais de política, 
economia e sociedade. São Paulo: Sundermann, 2012, pp. 11-12. 
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de se submeter ao contrato aceito “de livre vontade”, segundo o 
qual se compromete a trabalhar 12 horas inteiras por um produto 
de trabalho que custa 6 horas de trabalho (…).

Tal é a constituição econômica da nossa atual sociedade: é 
somente a classe trabalhadora que produz todos os valores. Pois 
o valor é apenas outra expressão para trabalho, aquela expressão 
pela qual se designa, na sociedade capitalista dos nossos dias, 
a quantidade de trabalho socialmente necessário incorporada a 
uma determinada mercadoria. Esses valores produzidos pelos 
operários não pertencem, porém, aos operários. Pertencem aos 
proprietários das matérias-primas, das máquinas e ferramentas e 
dos meios financeiros que permitem a esses proprietários com-
prar a força de trabalho da classe operária. De toda a massa de 
produtos criados pela classe operária, ela só recebe portanto uma 
parte. E, como acabamos de ver, a outra parte, que a classe capi-
talista conserva para si e que divide, quando muito, ainda com 
a classe dos proprietários fundiários, torna-se, a cada nova des-
coberta ou invenção, maior ainda, enquanto a parte que reverte 
para a classe operária (parte calculada por cabeça) ora aumenta, 
mas muito lentamente e de maneira insignificante, ora não sobe 
e, em certas circunstâncias, pode mesmo diminuir.498 

A relação entre o capital constante (cc), investido em má-
quinas, equipamentos e matéria-prima e o capital variável (cv), 
investido em salários é chamada de composição orgânica do ca-
pital (co) e pode ser expresso pela fórmula: co = cc/cv. O valor 
total da mercadoria compreende a soma de capital constante (cc), 
do capital variável (cv) e da mais-valia (mv) produzida. Assim m 
= cc+cv+mv. O mais importante é compreender que a taxa de 
mais-valia (tmv) mede o grau de exploração da força de trabalho. 
Ela é a relação entre trabalho necessário e trabalho excedente 
ou, de outra forma, a relação entre a mais-valia (mv) e o capital 
variável (cv). Pode ser expressa na fórmula: tmv = mv/cv.499

A taxa de lucro (tl), por outro lado, é a relação entre a mais-
-valia produzida pelos trabalhadores e a soma total do capital cons-

498ENGELS, Friedrich. Introdução. In: MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São 
Paulo: Expressão Popular, 2006, pp. 27-28.
499Há uma diferença entre taxa de mais-valia e massa de mais-valia (ou mais-valor). 
Conforme Harvey, “Os capitalistas, sugere ele (Marx), estão muito interessados em 
maximizar a massa de mais-valor porque seu poder social individual depende da 
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tante (cc), investido em meios de produção, e do capital variável 
(cv), investido em força de trabalho, expressa na fórmula: tl = mv/
cc+cv. Como afirma Netto e Braz, o “lucro é a forma metamorfo-
seada com que a mais-valia aparece ao capitalista, e é esta forma a 
que imediatamente lhe interessa – com efeito, a rentabilidade de 
uma empresa é determinada pela sua taxa de lucro”.500 Entretanto, 
para o trabalhador interessa, sobretudo, compreender a taxa de 
mais-valia e o grau de exploração da sua força de trabalho.

Com a obra O Capital, de Karl Marx, estava desvendado o 
segredo da produção capitalista, da riqueza social e da acumu-
lação de capital. A riqueza do capitalista não é produto de sua 
natural capacidade de negociar, nem de nenhuma qualidade es-
pecial, como defendiam teóricos burgueses anteriores a Marx (e 
mesmo posteriores a ele), nem da proteção divina, como ima-
ginavam outros, mas da exploração da força de trabalho assala-
riada na base da propriedade privada dos meios de produção. 

Embora a Economia Política burguesa tomasse um cami-
nho conservador a partir de meados do século XIX com a Eco-
nomia Neoclássica, passando a negar a teoria do valor-trabalho, 
e, portanto, criticando fervorosamente a obra de Marx e Engels 
e a explicação marxista da estrutura, da dinâmica e das contradi-
ções da sociedade capitalista, o desenvolvimento da economia 
mundial ao longo do século XX só confirmou as tendências ana-
lisadas por Marx em O Capital. 

quantidade total de dinheiro que controlam. A massa de mais-valor é dada pela taxa 
de mais-valor multiplicada pelo número de trabalhadores empregados. Se esse núme-
ro diminui, a mesma massa de mais-valor pode ser ganha com um aumento da taxa 
de mais-valor. Mas há um limite para a taxa de mais-valor, dado não apenas pelo fato 
de o dia ter apenas 24 horas, mas também por todas as barreiras sociais e políticas dis-
cutidas anteriormente. Diante desse limite, os capitalistas podem aumentar o número 
de trabalhadores empregados. Num certo ponto, porém, outro limite se apresenta: 
o do total de capital variável disponível e da oferta total de população trabalhadora. 
Obviamente, o último limite seria a população total, mas existem outras razões para 
que a força de trabalho disponível seja muito menor do que ela. Diante desses dois 
limites, o capital tem de lançar mão de uma estratégia inteiramente diferente para 
aumentar a massa de mais-valor”. Cf. HARVEY, David. Para entender o capital. São 
Paulo: Boitempo, 2013, pp. 159-160. 
500NETTO, josé Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, p.144. 
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7.3.5. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa

Os capitalistas procuraram, ao longo da história, formas de 
aumentar a extração de mais-valia dos trabalhadores, isto é, do 
trabalho excedente produzido pela força de trabalho e apropria-
do privadamente pelos capitalistas. Como dissemos, a jornada 
de trabalho é dividida em duas partes: trabalho necessário e tra-
balho excedente. Na primeira parte da jornada, o trabalhador 
produz uma quantidade de trabalho (riqueza) correspondente 
ao salário recebido do capitalista. Na segunda parte da jornada, 
os trabalhadores produzem trabalho excedente, uma quantida-
de de riqueza não paga pelo capitalista. Marx denominou o tra-
balho excedente apropriado pelo capital à custa do trabalhador 
de mais-valia. Explica esse processo em O Capital:

Já sabemos, entretanto, que o processo de trabalho conti-
nua além do ponto em que se reproduz o simples equivalente 
do valor da força de trabalho incorporado ao material, ao obje-
to de trabalho. Em vez das 6 horas para isso suficiente, dura o 
processo, por exemplo, 12 horas. A força de trabalho em ativi-
dade não só reproduz seu próprio valor, mas também cria valor 
excedente. Essa mais-valia constitui o excedente do valor do 
produto em relação ao valor dos componentes do produto con-
sumidos, a saber, os meios de produção e a força de trabalho. 
Ao discorrer sobre os diversos papéis que os diferentes fatores 
do processo de trabalho desempenham na formação do valor 
do produto, na realidade caracterizamos as funções dos diver-
sos componentes do capital no processo de produzir mais-valia. 
O excedente que o valor total do produto tem sobre a soma dos 
valores de seus elementos constitutivos é o excedente do capital 
ampliado sobre o capital originalmente despendido. Os meios 
de produção, de um lado, e a força de trabalho, do outro, são 
apenas diferentes formas de existência assumidas pelo valor do 
capital original ao despir-se da forma dinheiro e transformar-se 
nos fatores do processo de trabalho.501 

Portanto, interessa ao burguês, desde o desenvolvimento 
do capitalismo, extrair o máximo possível de trabalho exceden-

501MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p. 244. Para facilitar o entendimento do exemplo dado por Marx, 
é melhor o leitor utilizar a jornada de 8 horas diárias divididas em 4 horas de trabalho 
necessário e 4 de trabalho excendente, tal como o utilizamos mais acima, quando 
falamos da compra e da venda da força de trabalho.
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te. Para tanto, foram constituídos historicamente dois métodos 
de extração de trabalho excedente: a mais-valia absoluta e a 
mais-valia relativa. Marx resume esses métodos de extração de 
mais-valia assim: “Chamo de mais-valia absoluta a produzida 
pelo prolongamento do dia de trabalho, e de mais-valia relativa 
a decorrente da contração do tempo de trabalho necessário e da 
correspondente alteração na relação quantitativa entre ambas as 
partes componentes da relação de trabalho”.502 

O primeiro desses métodos se concretiza pelo alongamen-
to da jornada de trabalho ou pela intensificação do ritmo de 
produção durante a jornada, o que, na prática, corresponde ao 
aumento da jornada, tendo em vista que o capitalista conse-
gue extrair da força de trabalho uma quantidade de trabalho 
excedente, de mais-valia, que só conseguiria em uma jornada 
maior.503 Toda a história do capitalismo, desde a criação das pri-
meiras fábricas até o século XIX é marcado por uma luta tenaz 
entre o capital e o trabalho em torno do prolongamento ou da 
redução da jornada de trabalho. Mesmo quando se conquistou a 
diminuição da jornada de trabalho para dez ou oito horas, essa 
luta não cessou. Como diz Marx:

O estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é 
o resultado de uma luta multissecular entre o capitalista e o tra-
balhador. A história dessa luta revela duas tendências opostas. 
Compare-se, por exemplo, a legislação fabril inglesa de nossa 
época com os estatutos de trabalho ingleses desde o século XIV 
até a metade do XVIII. Enquanto a legislação fabril moderna re-
duz compulsoriamente a jornada de trabalho, aqueles estatutos 
procuram prolongá-la coercitivamente.504 

Por outro lado, a mais-valia absoluta tem os seus limites, 
impostos pela própria constituição física e biológica dos indi-
víduos. Não é possível, dessa forma, um prolongamento per-
manente da jornada de trabalho, para além do limite físico da 
sobrevivência do trabalhador. O trabalhador precisa reproduzir 

502Idem, p. 366.
503Cf. COGGIOLA, Osvaldo. Introdução à teoria econômica marxista. São Paulo: 
Boitempo, 1998, p. 21.
504MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, pp. 312-313.
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a sua força de trabalho, precisa de repouso, de descanso, de 
alimentação, ou seja, o trabalhador precisa de um tempo, na es-
cala das 24 horas do dia, para dedicar-se a outras coisas que não 
o trabalho, sob pena do esgotamento físico da classe operária. 
Marx resume dessa forma a avidez de lucro dos capitalistas e os 
limites do alongamento da jornada de trabalho:

O que é uma jornada de trabalho? Durante quanto tempo 
é permitido ao capital consumir a força de trabalho cujo va-
lor diário paga? Por quanto tempo se pode prolongar a jornada 
de trabalho além do tempo necessário para reproduzir a pró-
pria força de trabalho? A estas perguntas, conforme já vimos, 
responde o capital: o dia de trabalho compreende todas as 24 
horas, descontadas as poucas horas de pausa sem as quais a 
força de trabalho fica absolutamente impossibilitada de realizar 
novamente sua tarefa. Fica desde logo claro que o trabalhador, 
durante toda a sua existência, nada mais é que força de traba-
lho, que todo o seu tempo disponível é, por natureza e por lei, 
tempo de trabalho, a ser empregado no próprio aumento do ca-
pital. Não tem qualquer sentido o tempo para a educação, para 
o desenvolvimento intelectual, para preencher funções sociais, 
para o convívio social, para o livre exercício das forças físicas 
e espirituais, para o descanso dominical, mesmo no país dos 
santificadores do domingo. Mas, em seu impulso cego, desme-
dido, em sua voracidade por trabalho excedente, viola o capital 
os limites extremos, físicos e morais, da jornada de trabalho. 
Usurpa o tempo que deve pertencer ao crescimento, ao desen-
volvimento e à saúde do corpo. Rouba o tempo necessário para 
se respirar ar puro e absorver a luz do sol. Comprime o tempo 
destinado às refeições para incorporá-lo, sempre que possível, 
ao próprio processo de produção, fazendo o trabalhador ingerir 
os alimentos como a caldeira consome carvão, e a maquinaria, 
graxa e óleo, como se fosse meio de produção. O sono moral 
necessário para restaurar, renovar e refazer as forças físicas re-
duz o capitalista a tantas horas de torpor estritamente necessá-
rias para reanimar um organismo absolutamente esgotado. Não 
é a conservação normal da força de trabalho que determina o 
limite da jornada de trabalho; ao contrário, é o maior dispêndio 
possível diário da força de trabalho, por mais prejudicial, vio-
lento e doloroso que seja, que determina o limite do tempo de 
descanso do trabalhador. O capital não se preocupa com a du-
ração da vida da força de trabalho. Interessa-lhe exclusivamente 
o máximo de força de trabalho que pode ser posta em atividade. 
Atinge esse objetivo encurtando a duração da força de trabalho, 
como um agricultor voraz que consegue uma grande produção 
exaurindo a terra de sua fertilidade.
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A produção capitalista, que essencialmente é produção 
de mais-valia, absorção de trabalho excedente, ao prolongar o 
dia de trabalho, não causa apenas a atrofia da força humana 
de trabalho, à qual rouba as suas condições normais, morais e 
físicas de atividade e de desenvolvimento. Ela ocasiona o es-
gotamento prematuro e a morte da própria força de trabalho, 
encurtando a duração da sua vida.505 

Dada a luta de classes histórica do proletariado e demais 
assalariados pela diminuição da jornada de trabalho e a impossi-
bilidade de prorrogá-la, sem uma luta de vida e morte contra os 
trabalhadores, os capitalistas inventaram a chamada mais-valia 
relativa, que, mantendo a mesma jornada de trabalho, procura, 
mediante o aumento da produtividade do trabalho, diminuir o 
tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho, 
mediante o barateamento dos produtos indispensáveis à repro-
dução da força de trabalho. Diminuindo-se o tempo de trabalho 
necessário, aumenta-se o tempo de trabalho excedente e, por-
tanto, a mais-valia produzida, base do lucro capitalista.

O segredo da extração de mais-valia pela forma da mais-
-valia relativa está em diminuir o valor da força de trabalho, 
mediante a redução do tempo de trabalho necessário à produ-
ção e reprodução da mercadoria força de trabalho, aumentan-
do a produtividade e a produção de mercadorias dos ramos de 
produção direcionados aos produtos consumidos pelos traba-
lhadores:

Para diminuir o valor da força de trabalho, tem o aumento 
da produtividade de atingir ramos industriais cujos produtos de-
terminam o valor da força de trabalho, pertencendo ao conjunto 
dos meios de subsistência costumeiros ou podendo substituir 
esses meios. (…)

A mercadoria que barateia diminui naturalmente o valor 
da força de trabalho apenas na proporção em que participa na 
reprodução da força de trabalho.506

Desde a Revolução Industrial, do final do século XVIII e 
começos do XIX, os capitalistas têm respondido constantemen-
te às mobilizações, greves e resistências dos trabalhadores por 

505Idem, pp. 306-307.
506Idem, p. 366.
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meio dos aperfeiçoamentos tecnológicos da maquinaria e das 
instalações das fábricas. Na época do artesanato e das manufa-
turas, o capital tinha apenas um controle formal sobre o traba-
lho, o que Marx chama de subsunção formal dos trabalhadores 
aos capitalistas. Como o processo de produção era manual e 
dependia basicamente das capacidades e destreza da força de 
trabalho, o trabalhador podia ter certo controle sobre sua ativi-
dade, sobre o tempo e o movimento nos locais de trabalho. O 
capitalista, evidentemente, ficava muito insatisfeito com isso.

Com a Revolução Industrial, o capitalista implanta as má-
quinas em suas fábricas, impondo a chamada subsunção ma-
terial dos trabalhadores ao capital. Agora, os trabalhadores se 
tornaram apêndices das máquinas. O ritmo de trabalho e da 
produtividade da força de trabalho é dado pelo movimento do 
sistema de máquina na empresa, sob controle integral do ca-
pital. Isso comporta uma intensificação do processo de traba-
lho e, portanto, o aumento da produtividade e da produção de 
mercadorias. Esse aumento da produtividade e da produção de 
mercadorias, à escala maior que nos períodos anteriores, levou 
à redução do tempo socialmente necessário à produção das 
mercadorias e, portanto, à redução do seu valor, refletindo na 
queda dos preços.

Isso ocorreu particularmente na produção de bens de sub-
sistência, ligados ao consumo da maior parte da população, 
constituída pelos trabalhadores assalariados. É uma estratégia do 
capitalista para ganhar a concorrência com outros capitalistas e 
dominar mercados cada vez mais crescentes. Mas é, sobretudo, 
uma necessidade do capital para diminuir o valor da força de 
trabalho e, portanto, do seu preço: o salário. O capitalista sabe 
calcular bem o que é trabalho necessário e o que é trabalho ex-
cedente. Diminuindo a parte da jornada de trabalho na qual os 
trabalhadores produzem o trabalho necessário, isto é, o seu pró-
prio salário, aumenta-se a parte da jornada dedicada à produção 
de trabalho excedente, ou seja, a mais-valia.

Mas, como dissemos, na formação do nível dos salários 
entram também os aspectos histórico-sociais e o desenvolvi-
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mento da luta de classes em cada país. O nível de organização 
dos trabalhadores assalariados é fundamental para reagir contra 
os processos de exploração introduzidos pelos capitalistas. Os 
trabalhadores, por meio de sua organização em associações e 
sindicatos, lutam não só contra a concorrência no seio da classe, 
como contra os ataques promovidos pelo capital para extrair a 
mais-valia. Por meio da organização, mobilização e luta, nas 
quais se inserem as ideias e a política socialistas, os trabalhado-
res vão desenvolvendo a sua consciência de classe e acumulan-
do forças necessárias ao combate mais decisivo: a luta pelo fim 
do próprio regime de assalariamento. 

Evidentemente, em vários momentos da história do capi-
talismo, a burguesia utilizou – e continua a utilizar - ambos os 
métodos para o incremento da extração da mais-valia. Do ponto 
de vista do desenvolvimento do modo de produção capitalista, 
verifica-se que se procurou aperfeiçoar e revolucionar os meios 
técnicos e os métodos de produção para possibilitar uma maior 
extração de mais-valia relativa. As três grandes etapas desse pro-
cesso são: 

1) Cooperação: no início do capitalismo, os burgueses, 
que tinham dinheiro disponível, adquiriam matéria-prima e ins-
trumentos de trabalho, que eram distribuídos aos trabalhadores 
que não dispunham de meios de produção, responsáveis pela 
execução dos trabalhos encomendados por meio do trabalho 
em domicílio, característico das primeiras fases da indústria têx-
til. Posteriormente, 

um salto no desenvolvimento das forças produtivas aconteceu 
quando foi possível reunir sob um mesmo teto os meios de tra-
balho e os trabalhadores. Para isso, foi preciso enfrentar as re-
gulamentações dos “grêmios” medievais, que impedia aos que 
não eram seus afiliados de executarem o ofício correspondente; 
muitas das primeiras oficinas se localizavam fora das cidades, 
para escaparem do controle. Depois, com o auge da produção 
capitalista, empregando mão de obra assalariada, as “corpora-
ções” e os “grêmios” foram varridos do mapa através de uma 
série de revoluções políticas. Do ponto de vista da produtivi-
dade, a cooperação nas oficinas possui vantagens evidentes em 
relação ao trabalho domiciliar: a) permite um incentivo e uma 
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nivelação dos trabalhadores baseando-se no trabalhador mais 
rápido e mais hábil; b) complementarmente, permite um con-
trole mais direto do capitalista sobre a qualidade e o ritmo de 
trabalho. O processo de trabalho ainda se mantém, sem dúvida, 
em nível artesanal: cada trabalhador processa a totalidade do 
produto, desde a primeira até a última fase.507  

2) Manufatura: com um maior aperfeiçoamento dos ins-
trumentos de trabalho, ocorre também um aprofundamento da 
divisão de trabalho e maior especialização dos trabalhadores 
nas fábricas e oficinas. O fato é que

O processo de trabalho se divide em várias fases e cada traba-
lhador executa uma fase diferente. Por exemplo: na coopera-
ção, cada fabricante de alfinetes produzia um alfinete; na ma-
nufatura, a operação de produzi-los se divide em várias fases 
como cortar o arame, endireitá-lo, afiá-lo, colocar-lhe a cabeça, 
etc., cada uma das quais é executada por um operário diferente. 
Consequências: aumento na velocidade e eficiência do traba-
lho, possibilidade de um maior controle por parte do patrão, 
desqualificação do trabalhador e maior dependência deste em 
relação ao capitalista. O período de aprendizagem do ofício se 
encurta bastante, aumenta a mão de obra no nível de qualifica-
ção exigido, e começam a desparecer as exigências individuais 
do operário diante do patrão, de que se queixavam os capitalis-
tas anteriormente.508 

3) Maquinismo e grande indústria: nas décadas finais do 
século XVIII e primeiras do século XIX, ocorreu um maior aper-
feiçoamento técnico e dos métodos de produção, que passa-
ram para a história com o nome de Revolução Industrial, com 
a introdução do sistema de máquinas no processo de produção 
nas grandes fábricas, que concentravam um grande número de 
trabalhadores. Um aparato mecânico é implementado na produ-
ção, que possui um sistema de ferramentas funcionando ao mes-
mo tempo, utilizando uma determinada forma de energia. Essas 
transformações técnicas e produtivas respondiam às necessida-
des do sistema capitalista, tendo em vista a expansão do comér-
cio dentro dos países e internacionalmente, que impulsionava 

507Cf. COGGIOLA, Osvaldo. Introdução à teoria econômica marxista. São Paulo: 
Boitempo, 1998, pp. 25-26.
508Idem, p. 26.
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a produção de mercadorias e, portanto, uma maior extração de 
trabalho excedente, a mais-valia. Dessa forma,

As possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas e, 
consequentemente, a do barateamento do trabalho operário 
praticamente não conhecem limites. O processo produtivo ga-
nha, por um lado, em velocidade, pois uma máquina executa 
simultaneamente operações antes separadas, mas sobretudo 
em continuidade, pois as máquinas permitem que o proces-
so produtivo não sofra interrupção (por exemplo, a linha de 
montagem permanente), aparecendo a possibilidade de fazer 
funcionar uma fábrica 24 horas por dia. (...) essa revolução em 
matéria de economia de trabalho humano converte-se contra-
ditoriamente no grande meio de escravização dos trabalhado-
res.509    

Esse processo de aperfeiçoamento técnico, por meio da 
introdução de máquinas modernas no processo de trabalho, 
teve consequências muito profundas nas relações de trabalho, 
particularmente por meio da simplificação de uma série de ope-
rações executadas pelos trabalhadores anteriormente. Do ponto 
de vista do operário, significa uma maior desqualificação, tendo 
em vista que a nova divisão do trabalho, aprofundada pelo ma-
quinismo nas fábricas impõe ao trabalhador um domínio cada 
vez menor do processo de trabalho em sua totalidade, restrin-
gindo a participação dos operários a uma parte do todo. Se antes 
era necessário um tempo muito grande para a assimilação de 
um ofício, com a introdução do sistema de máquinas e a simpli-
ficação das operações – o trabalhador se torna, como diz Marx, 
em O Capital, um apêndice da máquina -, em pouco tempo se 
consegue uma qualificação para realizar uma determinada ope-
ração na produção, como parte de um conjunto de operações 
de trabalho. O resultado é que quanto “maior a desqualificação, 
maior é a dependência do operário em relação ao capitalista, 
pois este tem à sua disposição um número muito grande de pes-
soas prontas a qualificarem-se rapidamente para ocupar um pos-
to de trabalho”.510 

509Idem, p. 27.
510Idem, p. 28.
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Por outro lado, a introdução dessas máquinas modernas no 
lugar de aliviar o processo de trabalho da classe operária, leva 
não só à intensificação do ritmo de trabalho nas fábricas como 
também às iniciativas de prolongar o máximo possível a jornada 
de trabalho. É uma contradição não da máquina, da ciência ou 
da técnica em si, mas do fato de serem criadas e implementadas 
na produção capitalista, no âmbito da sociedade burguesa. Afi-
nal de contas, trata-se de uma sociedade baseada na propriedade 
privada dos meios de produção, na divisão aprofundada do tra-
balho e na exploração da força de trabalho. Não é casual que, ao 
mesmo tempo em que aumenta a produtividade do trabalho e, 
portanto, reduz a quantidade de trabalho socialmente necessário 
à produção das mercadorias, resultando numa economia de tra-
balho, se não fossem as limitações físicas dos trabalhadores, im-
postas pela sua constituição biológica, as máquinas, controladas 
pelo capital, sugariam até o último segundo do dia, pois, tendo 
autonomizado o movimento e a atividade operativa do meio de 
trabalho, a produção ganha continuidade e intensidade, poden-
do funcionar durante todo o dia. Significa que as 

máquinas sofrem, além do seu desgaste material, um desgas-
te “moral” (ficam obsoletas), com o constante aparecimento 
de novos modelos, mais baratos e aperfeiçoados no mercado. 
O capitalista tem interesse em “amortizá-la”, transferindo seu 
valor aos produtos o mais rápido possível, para evitar que se 
desvalorize. Para isso, usa um só método: fazê-las trabalhar sem 
parar; e, para isso, prolonga ao máximo a jornada de trabalho. 
O maquinismo é o instrumento e o motivo mais poderoso para 
a tendência dos capitalistas de prolongar a jornada de trabalho 
até os limites físicos da classe operária.511

Outra consequência da introdução das máquinas ao pro-
cesso de trabalho na sociedade burguesa é o fato de que o tra-
balho fica submetido à repetição da mesma atividade durante o 
tempo em que se executa. Trata-se, claramente, de um processo 
de embrutecimento dos trabalhadores, em particular as mulhe-
res e jovens. O trabalho, regulado pelo relógio do capitalista, 
torna-se cada vez mais enfadonho, de modo que, como afirma 

511Idem, p. 29.
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Marx, em Miséria da Filosofia, o tempo é tudo, o homem já não 
é nada; é quando muito a carcaça do tempo. Nesse sentido, 
sob “o capitalismo, o enorme progresso que significa o aperfei-
çoamento da maquinaria se transforma no meio mais eficaz de 
desumanização do homem: o pleno desenvolvimento de suas 
possibilidades físicas e intelectuais (espirituais) é exatamente o 
oposto da unilateralidade repetitiva da tarefa, a qual é constran-
gido pelo maquinismo”.512

7.3.6. A acumulação de capital

Marx afirma em O Capital:
A conversão de uma soma de dinheiro em meios de pro-

dução e força de trabalho é o primeiro passo dado por uma 
quantidade de valor que vai exercer a função de capital. Essa 
conversão ocorre no mercado, na esfera da circulação. O se-
gundo passo, o processo de produção, consiste em transformar 
os meios de produção em mercadoria cujo valor ultrapassa o 
dos seus elementos componentes, contendo, portanto, o capital 
que foi desembolsado, acrescido de uma mais-valia. A seguir, 
essas mercadorias têm, por sua vez, de ser lançadas na esfera da 
circulação. Importa vendê-las, realizar seu valor em dinheiro, e 
converter de novo esse dinheiro em capital, repetindo continu-
amente as mesmas operações. Esse movimento circular que se 
realiza sempre através das mesmas fases sucessivas constitui a 
circulação do capital.513

A primeira condição da acumulação é o capitalista con-
seguir vender suas mercadorias e reconverter a maior parte do 
dinheiro por ele recebido em capital. 

O primeiro processo no movimento do capital se expressa 
na utilização pelo capitalista do capital-dinheiro na aquisição de 
meios de produção e força de trabalho. Esse primeiro momento 
ocorre na circulação capitalista, tendo em vista que os meios de 
produção (máquinas, equipamentos, matéria-prima, instalações 
etc.) e a força de trabalho são mercadorias disponíveis no mercado. 

512Idem, p. 30.
513MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. II, 2006, p. 657. 
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A aquisição desses meios de produção e da força de traba-
lho se destina, evidentemente, ao processo de produção propria-
mente dito, quando, articulando-se meios de produção e força de 
trabalho, consegue-se transformar esses meios de produção em 
mercadorias novas, contendo não só o valor dos meios de produ-
ção, transferidos pelo trabalhador às novas mercadorias, como a 
mais-valia, o trabalho excedente não pago pelo capitalista.

Essas mercadorias são postas em circulação no mercado, e, 
quando vendidas, o valor é convertido em dinheiro, a mais-valia 
produzida antes, no processo da produção social, é realizada, 
transformada em capital-dinheiro. Esse capital-dinheiro volta ao 
capitalista, que terá de converter parte dele em nova fonte de 
valor, em capital. Essa é a primeira condição da acumulação do 
capitalista, do seu lucro. 

O capitalista é quem primeiramente se apropria dessa mais-
-valia, produto da exploração da força de trabalho. Mas não fica 
com toda a mais-valia produzida. Ele deve repartir com outros 
que cumprem funções no processo de produção e circulação 
de mercadorias, sejam também frações da burguesia ou não. É 
o caso do comerciante, que obtém uma parte dessa mais-valia 
na forma de lucro comercial. É o exemplo também da burguesia 
bancária e financeira, que se apropria de uma parte da mais-va-
lia na forma de juros. O proprietário da terra, onde está instalada 
a fábrica, obtém uma parcela da mais-valia sob a forma de renda 
da terra. Enfim, os próprios capitalistas estão obrigados a repartir 
uma parte dessa mais-valia com os trabalhadores na forma dos 
salários pagos pela compra da força de trabalho.

O fato é que, seja qual for a forma social da produção, ela 
deve ter continuidade, tem de passar por determinados estágios 
para que possa cumprir com o seu papel social na reprodução 
da vida em sociedade. Significa dizer, como está analisado em 
O Capital de Marx, que “todo processo social de produção, en-
carado em suas conexões e no fluxo contínuo de sua renovação, 
é, ao mesmo tempo, processo de reprodução”.514 Em se tratando 

514MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. II, 2006, p. 661.
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do capitalismo, estamos lidando com um modo de produção 
social mundializado, que abarca e influencia de alguma forma 
todos os países e continentes, que atende a um mercado inter-
nacional e a bilhões de consumidores.

Marx explica esse processo contínuo de produção e repro-
dução social:

As condições da produção são, simultaneamente, as de 
reprodução. Nenhuma sociedade pode produzir continuamen-
te, isto é, reproduzir, sem reconverter, de maneira constante, 
parte de seus produtos em meios de produção ou elementos 
da produção nova. Permanecendo invariáveis as demais condi-
ções, só pode reproduzir ou manter sua riqueza no mesmo nível 
substituindo durante o ano, por exemplo, os meios de produção 
consumidos, isto é, instrumental de trabalho, matérias-primas e 
substâncias acessórias, por quantidade igual de artigos da mes-
ma espécie, separados da produção anual e incorporados ao 
processo de produção que continua. Determinada parte do pro-
duto anual pertence, portanto, à produção. Destinada, desde a 
origem, ao consumo produtivo, essa parte possui formas que, 
em regra, tornam-na inteiramente inadequada ao consumo in-
dividual.515 

Tanto a produção quando a reprodução têm caráter capi-
talista em uma sociedade burguesa. Assim como o trabalho, no 
capitalismo, não é senão um meio para a valorização do capital, 
também a reprodução contínua das relações de produção capi-
talistas se destina a garantir a valorização do capital adiantado, 
em meios de produção e força de trabalho. Esse processo deve 
se repetir pelo menos na mesma escala ano a ano. Trata-se de 
reprodução simples, diz Marx, 

Se o capitalista só utiliza esse rendimento para consumo, 
gastando-o no mesmo período em que o ganha. (…) Embora 
esta seja mera repetição do processo de produção na mesma 
escala, essa mera repetição ou continuidade imprime ao pro-
cesso certos caracteres novos ou, antes, faz desaparecerem os 
caracteres aparentes que apresentava em sua ocorrência iso-
lada.516 

515Idem, ibidem.
516Idem, p. 662.
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Entretanto, o capitalista deve, para acumular capital, apli-
car uma parte da mais-valia produzida pela força de trabalho no 
processo de produção. Marx adverte: “Vimos como a mais-valia 
se origina do capital e veremos agora como o capital nasce da 
mais-valia. Aplicação de mais-valia como capital ou conversão 
de mais-valia em capital é o que se chama acumulação de ca-
pital”.517 O capitalista utiliza parte da mais-valia acumulada na 
forma de capital para inverter em meios de produção e força de 
trabalho.

Como afirmam Netto e Braz, a forma típica da reprodução 
na sociedade capitalista

é a reprodução ampliada (ou alargada). Nela, apenas uma par-
te da mais-valia apropriada pelo capitalista é empregada para 
cobrir seus gastos pessoais; outra parte é reconvertida em capi-
tal, isto é, utilizada para ampliar a escala da sua produção de 
mercadorias (aquisição de máquinas novas, contratação de mais 
força de trabalho etc.).518 

Os autores citam o seguinte exemplo para entendermos a 
reprodução ampliada: 

Um capitalista investe, na produção de mercadorias, R$ 
10.000.000,00, sendo oito milhões em capital constante (cc) 
e dois milhões em capital variável (cv). Supondo-se que a taxa 
de mais-valia (mv) seja de 100% e que todo o capital constante 
entre no valor do produto, as mercadorias produzidas terão um 
valor total equivalente a R$ 12.000.000,00 (8 milhões cc + 2 
milhões cv + 2 milhões mv). Dessa mais-valia equivalente a R$ 
2.000.000,00, metade o capitalista a gasta em consumo pessoal, 
metade utiliza-a para ampliar a produção, na mesma proporção 
anterior (800 mil cc + 200 mil cv); assim, na nova produção, 
o capitalista terá um capital investido de R$ 11.000.000,00 (8 
milhões e 800 mil cc + 2 milhões e 200 mil cv); mantida a taxa 
de mais-valia e a participação de todo o capital constante no 
valor do produto, a nova produção terá valor equivalente a R$ 
13.200.000,00 (8 milhões e 800 mil cc + 2 milhões e 200 mil 
cv + 2 milhões e 200 mil mv). (...)

517Idem, p. 677.
518NETTO, josé Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, p.125. 
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Importa assinalar, antes de mais, que a acumulação de ca-
pital depende da exploração da força de trabalho. Retornemos 
ao exemplo referido há pouco: o capital de R$ 10.000.000,00 
investido na proporção de 8 milhões em cc e 2 milhões em cv, 
com uma taxa de mais-valia (...) de 100%, apropria-se de mv 
equivalente a 2 milhões; mas se a taxa de exploração for de 
200%, mv será equivalente a 4 milhões. Ou seja: quanto maior 
a exploração da força de trabalho, maior será a mais-valia e a 
acumulação. (...) o capitalista pode aumentar a taxa de explora-
ção prolongando a jornada de trabalho, intensificando o ritmo 
e as cadências, introduzindo inovações, pressionando os salá-
rios para abaixo do valor da força de trabalho etc. Dos outros 
elementos interferem ainda no processo de acumulação. O pri-
meiro é o aumento da produtividade do trabalho, que acelera 
a acumulação; o segundo é a magnitude do capital investido: 
(considerando a proporção cc e cv), maior a acumulação.519 

O capitalista sabe que a acumulação de capital depende 
da exploração da força de trabalho e, por isso, tenta de todas as 
formas extrair o máximo possível de trabalho excedente. Mas, 
como veremos em seguida, a concorrência entre os capitalistas os 
empurra a investir uma soma dos seus capitais, acumulados sob 
a forma de mais-valia, em aperfeiçoamentos técnicos para incre-
mentar a produção de mercadorias e baixar o preço, vencendo os 
seus concorrentes e conquistando novos mercados. Entretanto, 
esse processo leva à tendência à queda da taxa de lucro.

7.3.7. Tendências e crise do capitalismo

Marx analisa, na parte sobre A lei geral da acumulação ca-
pitalista, a concentração e a centralização do capital, a tendên-
cia à queda da taxa de lucro, enfim a tendência do capitalismo 
de produzir, de um lado, uma imensa quantidade de riqueza, 
acumulada pela burguesia, e, de outro, uma enorme miséria, 
vivenciada cotidianamente pelos trabalhadores. Na concorrên-
cia acirrada, ocorre a centralização e a concentração do capital 
entre cada vez menos capitalistas, formando-se grandes mono-
pólios e oligopólios. A concentração do capital ocorre interna-
mente à produção com o aumento global do capital por meio da 

519Idem, pp.126-127. Com as adaptações necessárias ao presente texto.
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reprodução ampliada. A centralidade ocorre pelos processos de 
fusões e aglutinações de capitais, particularmente nos momen-
tos de crise, em que uns capitalistas saem ganhando, enquanto 
outros acabam perdendo.

Portanto, o capitalismo produz de um lado uma grande 
quantidade de riquezas, por meio da utilização da força de tra-
balho dos trabalhadores e da extração da mais-valia no processo 
de produção social, e, de outro, miséria, fome, exploração, de-
semprego, precariedade do trabalho e opressão. A pauperização 
das massas é uma tendência geral do desenvolvimento capita-
lista, tendo em vista a desproporção crescente entre o que o 
trabalhador recebe, em termos de salários, e o que o capitalista 
acumula, em capitais. O capitalismo, em seu desenvolvimento, 
determina 

uma acumulação de miséria correspondente à acumulação de 
capital. Acumulação de riqueza em um polo é, ao mesmo tem-
po, acumulação de miséria, de trabalho atormentante, de escra-
vatura, ignorância, brutalização e degradação moral, no polo 
oposto, constituído pela classe cujo produto vira capital.520 

A ciência e a técnica se tornam, nas condições de aplica-
ção burguesa, instrumentos de opressão dos capitalistas sobre 
os trabalhadores, incrementando o desemprego, comprovando 
as análises das contradições do capitalismo, desenvolvidas por 
Marx, convertendo as crises conjunturais em uma crise estrutu-
ral profunda e insuperável nos limites do capitalismo. O proble-
ma, como coloca Marx em O Capital, não é a ciência ou a técni-
ca em si, mas a sua função social na sociedade capitalista, a sua 
utilização no seio das relações de produção e de propriedade 
burguesas, fundadas na exploração do trabalho pelo capital. A 
sua aplicação na produção, ao invés de melhorar as condições 
de trabalho e aliviar o ritmo e a intensidade do trabalho huma-
no, na verdade, tem efeitos contrários: o ritmo e a intensidade 
do trabalho só têm crescido com o objetivo de extrair o máximo 

520MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. II, 2006, p. 749.
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de valor possível da força de trabalho, aumentando, dessa for-
ma, o processo de acumulação de riquezas nas mãos de uma 
pequena minoria de capitalistas, em detrimento, inclusive, da 
saúde dos trabalhadores.

Mas, nesse processo, é preciso analisar alguns problemas 
fundamentais para entendermos a atual crise do sistema capi-
talista: a formação de uma taxa média de lucro, a tendência à 
queda da taxa de lucro e como o desenvolvimento das forças 
produtivas leva ao choque com as relações de produção capi-
talistas. Primeiramente, vejamos a questão da taxa média de lu-
cro. Ávido pela extração de trabalho excedente (mais-valia) e 
pela obtenção de uma taxa de lucro maior, o capitalista procura 
investir o seu capital naqueles ramos mais lucrativos da econo-
mia. Como afirma Netto e Braz:

Ora, o objetivo do capitalista é aumentar sempre (ou, no 
linguajar técnico, maximizar) a sua taxa de lucro, é facilmente 
compreensível que ele queira investir o seu capital naquela em-
presa ou naquele ramo produtivo em que a taxa de lucro é mais 
alta e, na realidade, as taxas de lucro variam entre empresas do 
mesmo ramo e entre empresas de ramos diferentes. Essa varia-
ção é explicável pela diferente composição orgânica do capital 
(seja em empresas do mesmo ramo, onde umas se encontram 
mais avançadas que outras, seja em empresas de ramos distin-
tos, com diversificados graus de mecanização), o que faz com 
que iguais investimentos totais obtenham taxas de lucro diferen-
ciadas. Entretanto, tal variação está sempre posta em questão e 
há formas de travá-la transitoriamente.521  

Considerando a fórmula da taxa de lucro, qual seja, tl = mv/
cc+cv, no sentido de que a taxa de lucro (tl) é uma relação entre 
a mais-valia produzida (mv) e a soma total do capital constante 
(em máquinas, ferramentas, equipamentos, matéria-prima) e vari-
ável (salários) investido, utilizemos um exemplo dado por Netto 
e Braz em seu livro Economia Política: uma introdução crítica:

Suponha o leitor duas empresas do mesmo ramo, nesta ilus-
tração o têxtil: a empresa A e a empresa B. Admitamos que, 
em ambas, a taxa de mais-valia seja a mesma (100%) e que 

521NETTO, josé Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006, p.144. 
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o investimento total dos capitalistas (cc e cv) seja o mesmo, 
da ordem de R$ 10.000.000,00, mas que a composição or-
gânica seja distinta: em A, cc equivale a R$ 5.000.000,00 e 
cv a R$ 5.000.000,00, enquanto em B, respectivamente, a R$ 
8.000.000,00 e a R$ 2.000.000,00. Neste caso, se os tecidos 
produzidos fossem vendidos pelo seu valor, a taxa de lucro se-
ria muito diferente: em A, 50% e, em B, 20%. 522 

De fato, poderia se pensar que se há duas empresas (A 
e B) que investem o mesmo capital total em capital constante 
(cc) e capital variável (cv), em proporções diferentes e se a em-
presa que investe menos em aperfeiçoamento técnico, isto é, 
em cc, é a que obtém uma maior taxa de lucro, chegaríamos à 
conclusão de que os capitais da empresa mais avançada tecni-
camente – com mais investimento em máquinas, ferramentas e 
equipamentos -, tenderia a se deslocar para as empresas mais 
atrasadas e investir menos em cc para obter taxas semelhantes à 
sua concorrente. Mas, como afirmam Netto e Braz, as coisas se 
passam de maneira oposta: 

Se assim fosse, o capital, nesse ramo, para obter mais lucros, 
se moveria, numa verdadeira migração (movimento distinto da 
rotação que já analisamos), para as empresas mais atrasadas, de 
mais baixa composição orgânica do capital: o capitalista pro-
prietário da empresa B trataria, bem depressa, de tornar a sua 
empresa igual à A. Todavia, a análise da dinâmica capitalista 
demonstra e comprova que não é assim que as coisas se passam 
– passam-se exatamente ao contrário.523

Na verdade, ao contrário do que poderia pensar o senso 
comum, o que ocorre é o seguinte:

No caso do exemplo acima, dada a diferente composição or-
gânica do capital, o valor das mercadorias (tecidos) produzidas 
pelas duas empresas será também diferente; entretanto, a con-
corrência entre elas fará com que o preço dos tecidos seja deter-
minado não pelo valor das mercadorias que cada uma delas pro-
duz, mas pelo valor socialmente determinado, que corresponde 
ao tempo de trabalho socialmente necessário nessa conjuntura 
para a produção de tecidos. Isso significa uma vantagem para as 

522Idem, p. 145. Com as adaptações necessárias ao presente texto.
523Idem, ibidem. 
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empresas mais avançadas, com mais alta composição orgânica 
do capital; mas em pouco tempo, essa vantagem desaparecerá: 
a concorrência obrigará a empresa menos avançada a se moder-
nizar, alcançando os ganhos da outra (caso contrário, ela será 
alijada da competição) – e não é preciso dizer que esse movi-
mento é infindável, reproduzindo sempre um relativo desnível 
entre todas as empresas do ramo; também não é preciso dizer 
que, nesse processo interminável, muitas empresas sucumbem 
e outras se fortalecem. Mas o que esta ilustração indica – e este 
é o fato a ser ressaltado – é que as taxas de lucros das empresas 
tendem, ao cabo de certo tempo, a se nivelar: se, inicialmente, 
as empresas mais avançadas obtêm um lucro adicional (ou su-
perlucro), logo depois as outras também alcançarão a mesma 
taxa de lucro.524

É possível analisar esse processo também se comparadas 
empresas de ramos diferentes da economia. Vejamos outro 
exemplo dado pelos mesmos autores:  

Tomemos agora, como exemplo para ilustrar com indús-
trias de ramos diferentes, três empresas, uma do setor têxtil (em-
presa X), uma do setor metalúrgico (empresa Y) e uma do setor 
de produção de bens de capital (empresa Z). Suponhamos que, 
em todas elas, o investimento total (cc e cv) tenha sido o mesmo: 
R$ 10.000.000,00; mas admitamos que a composição orgânica 
de cada uma delas seja diferente: na empresa X, cc equivale a 
R$ 7.000.000,00 e cv a R$ 3.000.000,00 em Y, cc equivale a 
R$ 8.000.000,00 e cv a R$ 2.000.000,00 e, em Z, cc equivale a 
R$ 9.000.000,00 e cv a R$ 1.000.000,00; admitamos, também, 
que em todas elas a taxa de mais-valia seja a mesma: 100%. 
Nesse caso, se as mercadorias fossem vendidas pelo seu valor 
(cc+cv+mv), a taxa de lucro seria muito diferente: 30% na em-
presa X, 20% em Y e 10% em Z. Ora, pelo caráter mesmo da 
produção capitalista, que visa ao lucro, isso ocasionaria a mi-
gração do capital para os setores mais lucrativos – o capitalista 
da empresa Z trataria rapidamente de abandonar a sua área de 
produção para investir numa empresa similar à X.

Essa migração de capitais efetivamente existe e constitui, 
ela também, parte do movimento do capital (...). Mas também 
aqui a migração não se opera do modo como, aparentemente, 
ela se realizaria no exemplo que acabamos de oferecer: de um 
setor onde as forças produtivas se mostram mais avançada (a 
empresa Z, com elevada composição orgânica do capital) para 

524Idem, ibidem. 
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um setor de menor desenvolvimento (a empresa X, com bai-
xa composição orgânica do capital). Não é isso o que de fato 
ocorre na dinâmica capitalista; ao contrário, o que se passa é a 
migração de capitais para os setores mais avançados (com com-
posição orgânica de capital mais alta) da economia.

Vejamos as nossas empresas X, Y e Z. Se as suas merca-
dorias fossem vendidas pelo equivalente ao seu valor, a taxa de 
lucro beneficiaria a empresa X, fazendo com que o capitalista 
da empresa Z migrasse para o setor têxtil. Haveria, pois, uma 
oferta aumentada de têxteis, o que levaria os capitalistas, pres-
sionados pela concorrência, a reduzirem a sua taxa de lucros 
para poder vendê-los – uma redução, por exemplo, a 20%. Por 
outra parte, a produção de máquinas, permanecendo a mesma 
demanda, tornar-se-ia menor, permitindo ao capitalista que nela 
permanece aumentar o preço de suas mercadorias e elevar a sua 
taxa de lucro, por exemplo, para 20%. Evidentemente, esses 
ajustes demandam algum tempo, mas acabam, por fim e por 
algum período, por estabelecer uma taxa de lucro similar (neste 
exemplo, da ordem de 20%) em todos os ramos e setores.525

A conclusão dos autores é que, de fato, a dinâmica capi-
talista, compreendida como movimento total do capital, e não 
apenas as suas manifestações particulares,

engendra uma tendência ao nivelamento das taxas de lucro. Daí 
que se tenha uma taxa média de lucro, que não resulta apenas 
da exploração a que cada capitalista particular submete os traba-
lhadores que subordina e que proporciona por algum tempo um 
lucro similar a capitais de mesmo volume investidos em diferen-
tes ramos da produção. É por isso que a migração de capitais, 
mesmo ocorrendo, não compromete a reprodução – compro-
meteria se essa taxa média não fosse assegurada pelo próprio 
movimento total do capital. Mas note o leitor que, aqui como 
em todas as outras situações, estamos mencionando a dinâmica 
capitalista; isso significa, mais uma vez, que, sendo o movimen-
to a própria condição para a valorização do capital, os equilí-
brios alcançados são sempre relativos e momentâneos – a taxa 
média de lucro também varia e está sempre em modificação.526

Outro problema relevante é a tendência à queda da taxa 
de lucro. A concorrência entre os capitalistas leva-os a inovar 
permanentemente, introduzindo a técnica mais moderna no 

525Idem, pp. 145-147. Com as adaptações necessárias ao presente texto.
526Idem, 147.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   379 03/10/2017   15:31:37



380 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

processo de produção (capital constante), tendo em vista a pro-
dução de mais mercadorias, a um preço menor. Assim, inovam 
tecnologicamente para reduzir o tempo socialmente necessário 
para a produção das mercadorias e ganhar a concorrência com 
seus pares. A mudança na composição orgânica do capital – 
relação entre capital constante (cc) e capital variável (cv), ex-
pressa na fórmula co=cc/cv - leva à tendência à queda da taxa 
de lucro, com a redução do capital variável (cv), investido em 
salários, e aumento do capital constante (cc), investido nas má-
quinas, equipamentos, instalações e matéria-prima.

Mas essa tendência geral do modo de produção capitalista 
comporta contratendências:

Em suma: na medida em que cada capitalista procura maximizar 
seus lucros, a taxa de lucro tende a cair. A concorrência obriga 
cada capitalista a tomar uma decisão (a de incorporar inovações 
que reduzem o tempo de trabalho necessário à produção da sua 
mercadoria) que lhe é individualmente vantajosa, mas que, ao 
cabo de algum tempo imitada pelos outros, tem como resulta-
do uma queda da taxa de lucro para todos os capitalistas. A lei 
tendencial que leva à queda da taxa de lucro não tem nada de 
misterioso. Recordemos que a taxa de lucro se expressa pela fór-
mula tl = mv/cc+cv (tl, taxa de lucro; mv, mais-valia; cc, capital 
constante e cv, capital variável); ora, se se eleva cc – e é isso o 
que ocorre com a introdução de novos métodos produtivos -, 
tl necessariamente cai. O significado crucial desse fenômeno é 
que ele demonstra que a produção capitalista, no seu próprio 
desenvolvimento, engendra barreiras e obstáculos à sua expan-
são. (...) Entretanto, estamos em face de uma tendência que é 
constitutiva do Modo de Produção Capitalista (MPC) – trata-se 
mesmo de tendência: se ela se realizasse integralmente, o MPC 
entraria em colapso. A história do MPC é também a história de 
como a classe capitalista, a burguesia, tem desenvolvido meios 
para aumentar e conservar a taxa de lucro ou, se se quiser, para 
reverter a tendência à queda da taxa de lucro; a simples existên-
cia desses meios (que operam como contratendências) é uma 
comprovação adicional dessa lei. Entre tais meios, contam-se: a) 
o barateamento do capital constante – com isso, mesmo que se 
eleve a composição orgânica do capital, seu valor pode continu-
ar o mesmo ou até cair; b) a elevação da intensidade da explo-
ração – através do incremento da produção de mais-valia abso-
luta ou relativa; c) a depressão dos salários abaixo do seu valor 
– através da implementação de reduções salariais; d) o exército 
industrial de reserva – a “superpopulação relativa” é utilizada 
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pelos capitalistas ou para reduzir os salários ou para aproveitá-la 
em empresas com baixa composição orgânica do capital que, as-
sim, tornam-se competitivas; e) o comércio exterior – o comércio 
entre um país mais desenvolvido e um menos desenvolvido dá 
vantagens especiais (superlucros) aos capitalistas do primeiro.527

A tendência à queda da taxa de lucro, o caráter anárquico 
da economia burguesa e as condições de exploração e misé-
ria da classe trabalhadora são parte das contradições do modo 
de produção capitalista, que estão na base das crises do siste-
ma. Marx deu ao problema das crises do capitalismo uma aten-
ção determinante em O Capital. Ao contrário dos economistas 
burgueses, que defendiam um suposto equilíbrio permanente 
do mercado e desprezavam a importância das crises, Marx de-
monstrou o caráter cíclico da economia capitalista. O capita-
lismo desenvolve contradições internas, que, periodicamente, 
levam-no a crises cada vez mais profundas. São as leis históricas 
da sociedade burguesa, estudadas em O Capital, desenvolvidas 
posteriormente por outros teóricos marxistas, particularmente 
quanto ao domínio dos monopólios e do capital financeiro, pre-
vistos em suas tendências por Marx.

Analisando o problema das crises econômicas do capitalis-
mo, Mandel destaca:

O capitalismo tem tendências a expandir a produção de 
maneira ilimitada, a alargar o seu ramo de atuação ao mundo 
inteiro, a encarar todos os homens como clientes potenciais (há 
que sublinhar uma curiosa contradição, da qual Marx já falou: 
cada capitalista quereria sempre que os outros capitalistas au-
mentassem os salários dos seus operários, porque os salários 
desses operários representam poder de compra para as merca-
dorias do capitalista em questão. Mas não admite que os salá-
rios dos seus próprios operários aumentem, porque isso reduzi-
ria evidentemente o seu próprio lucro).

Existe por conseguinte uma extraordinária estruturação 
do mundo que se torna uma unidade econômica, com uma in-
terdependência extremamente sensível entre as suas diferentes 
partes. São conhecidos todos os estribilhos que a este respeito 
foram utilizados: se alguém espirra na Bolsa de Nova Iorque, há 
10.000 camponeses da Malásia que ficam arruinados.

527Idem, pp.153-154. Com as adaptações necessárias ao presente texto.
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O capitalismo produz uma extraordinária interdepen-
dência dos rendimentos e unificação dos gostos de todos os 
homens. O homem torna-se bruscamente consciente de toda a 
riqueza das possibilidades humanas, ao passo que na sociedade 
pré-capitalista estava fechado nas estreitas possibilidades natu-
rais de uma só região. (…)

É nas crises econômicas que a contradição entre a sociali-
zação progressiva da produção e a apropriação privada que lhe 
serve de motor e de suporte se revela de maneira mais extraor-
dinária. Porque as crises econômicas capitalistas são fenômenos 
inverossímeis, como nunca antes se tinha visto. Não são crises 
de penúria, como todas as crises pré-capitalistas; são crises de 
superprodução. Não é por haver demasiadamente pouco que 
comer, mas por serem relativamente demasiados os produtos ali-
mentares que os desempregados bruscamente morrem de fome.

À primeira vista, isto parece ser uma coisa incompreensí-
vel. Como é que se pode morrer de fome por haver alimentação 
demais? Mas o mecanismo do regime capitalista faz compreen-
der este aparente paradoxo. As mercadorias que não encontram 
compradores não somente deixam de realizar a sua mais-valia, 
mas nem sequer mesmo já reconstituem o capital investido. A 
má venda obriga, pois, os empresários a fechar as portas das 
empresas. São, por isso, obrigados a despedir os seus trabalha-
dores. E visto que esses trabalhadores despedidos não dispõem 
de reservas, visto que não podem subsistir senão vendendo a 
sua força de trabalho, o desemprego condena-os evidentemente 
à mais brutal miséria, precisamente porque a abundância relati-
va das mercadorias provocou a sua má venda.

As crises econômicas periódicas são inerentes ao regime 
capitalista e permanecem para ele insuperáveis. (…) As crises 
são a mais nítida manifestação da contradição fundamental do 
regime, e o aviso periódico de que está condenado a morrer 
tarde ou cedo. Mas não morrerá jamais de morte automática. 
Será sempre preciso dar-lhe um empurrãozinho consciente para 
o condenar definitivamente, e esse empurrão é a nós e ao movi-
mento operário que compete dar.528 

O capitalismo desintegrou a velha sociedade feudal, de 
alto a baixo, por um processo de transformações econômicas, 
sociais, políticas e culturais profundas, convertendo os produ-

528MANDEL, Ernest. Iniciação à Teoria Econômica Marxista. In: MANDEL, Ernest, 
SALAMAS, Pierre e VALIER, Jacques. Introdução à teoria econômica. São Paulo: Sun-
demann, 2006, pp. 57-59.
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tores diretos em trabalhadores assalariados, proletários, sem 
nenhuma outra forma de ganhar a sobrevivência a não ser ven-
dendo a sua força de trabalho como mercadoria, pondo-a à dis-
posição do capitalista. Posto o modo de produção a andar com 
seus próprios pés, desdobra-se outra etapa, em que prosseguem, 
sob nova forma, a socialização do trabalho, a conversão do solo 
e de outros meios de produção em meios de produção coletiva-
mente empregados, em comum, e, consequentemente, a neces-
sidade de expropriação dos proprietários privados burgueses. 

O conflito entre a produção social e a apropriação priva-
da da riqueza tem raízes profundas e precisa ser resolvido, sob 
pena de se imporem as tendências bárbaras do desenvolvimen-
to da crise estrutural do capitalismo. Esse nó, não desatado pelas 
crises de superprodução, só pode ser desfeito por uma transfor-
mação social profunda, que supõe todo um processo político 
de constituição dos trabalhadores em força social politicamente 
organizada, capaz de superar o capitalismo e reconstituir a so-
ciedade em bases socialistas, como ponto de partida para socie-
dade sem classes, o comunismo.  

Em outras palavras, o que tem de ser expropriado agora 
não é mais aquele pequeno trabalhador independente, e sim o 
capitalista que explora muitos trabalhadores:

Essa expropriação se opera pela ação das leis imanentes 
à própria produção capitalista, pela concentração dos capitais. 
Cada capitalista elimina muitos outros capitalistas. Ao lado des-
sa centralização ou da expropriação de muitos capitalistas por 
poucos, desenvolve-se, cada vez mais, a forma cooperativa do 
processo de trabalho, a aplicação consciente da ciência ao pro-
gresso tecnológico, a exploração planejada do solo, a transfor-
mação dos meios de trabalho em meios que só podem ser utili-
zados em comum, o emprego econômico de todos os meios de 
produção manejados pelo trabalho combinado, social, o envol-
vimento de todos os povos na rede do mercado mundial e, com 
isso, o caráter internacional do regime capitalista. À medida que 
diminui o número de magnatas capitalistas que usurpam e mo-
nopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, 
aumentam a miséria, a opressão, a escravização, a degradação, 
a exploração, mas cresce também a revolta da classe trabalha-
dora, cada vez mais numerosa, disciplinada, unida e organizada 
pelo mecanismo do próprio processo capitalista de produção. 
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O monopólio do capital passa a entravar o modo de produção 
que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de 
produção e a socialização do trabalho alcançam um ponto em 
que se tornam incompatíveis com o envoltório capitalista. O 
invólucro rompe-se. Soa a hora final da propriedade privada 
capitalista. Os expropriadores são expropriados.529

Como ficou evidenciado ao longo do século XX, o capita-
lismo não cai de podre, por mais desagregadoras que sejam as 
suas contradições, que levam a humanidade a guerras, à destrui-
ção de forças produtivas, à miséria, ao desemprego, à fome e ao 
exaurimento da natureza. Como observou Marx, “A produção 
capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a combinação 
do processo social de produção, exaurindo as fontes originais 
de toda a riqueza: a terra e o trabalhador”.530 

No máximo, ao desenvolver as suas contradições sociais, 
arrasta a humanidade para a barbárie, mas descarrega sobre os 
trabalhadores os efeitos nefastos das crises econômicas. É o que 
percebemos na atual crise econômico-financeira, iniciada nos 
EUA em 2007-2008, expandida para a Europa, América Latina e 
demais continentes. Para quem achava que Marx estava morto e 
o capitalismo triunfante, surpreendeu-se com o estouro da crise 
e a profunda atualidade da teoria marxista.

Engels resumiu a explicação marxista sobre a exploração 
capitalista da seguinte forma:

O socialismo [utópico] criticava o regime capitalista de produ-
ção existente e suas consequências, mas não conseguiu expli-
cá-lo e, portanto, também não poderia destruí-lo, limitando-se 
apenas a repudiá-lo, simplesmente, como imoral. Era preciso, 
porém, entender esse regime capitalista de produção em suas 
conexões históricas, como um regime necessário para uma de-
terminada época histórica, demonstrando, com isso, ao mesmo 
tempo, seu aspecto condicional histórico, a necessidade de sua 
extinção e do desmascaramento de todos os seus disfarces, uma 
vez que os críticos anteriores se limitavam apenas a apontar os 
males que o capitalismo engendrava em vez de assinalar as ten-

529MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l.1, v.I, 2002, pp. 876-877.
530Idem, p. 571.
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dências das coisas a que obedeciam. A principal máscara, sob a 
qual se disfarçava o capitalismo, caiu por terra com a descober-
ta da mais-valia. Esta descoberta revelou que o regime capitalis-
ta de produção e a exploração dos operários que dele se origina 
tinham, como base fundamental, a apropriação do trabalho não 
pago. Revelou ainda que o capitalista, mesmo supondo-se que 
comprasse a força de trabalho de seu operário por todo o seu 
valor, por todo o valor que representava como mercadoria no 
mercado, e que este excedente do valor, esta mais-valia era, 
em última instância, a soma do valor de que provinha a mas-
sa cada vez maior de capital acumulado nas mãos das classes 
possuidoras. Desde então, o processo da produção capitalista 
e o da criação do capital já não continham nenhum segredo. 
Estas duas descobertas: a concepção materialista da história e a 
revelação do segredo da produção capitalista que se resume na 
mais-valia são devidas a Karl Marx. Graças a estas descobertas, 
o socialismo converte-se em uma ciência, que não é preciso se-
não desenvolver em todos os seus detalhes e concatenações.531

Marx e Engels levaram adiante a tarefa de aprofundar a 
sua concepção materialista da história com a análise crítica da 
Economia Política e da própria sociedade burguesa, o que se fez 
com a publicação das obras econômicas mais importantes como 
Para a crítica da economia política (1859) e O Capital (1867). 
O conjunto da análise de O Capital sobre as categorias da so-
ciedade capitalista, a sua origem, desenvolvimento, estrutura e 
contradições, que desembocam em crises periódicas, forneceu 
ao movimento operário e socialista uma base científica à luta 
pela superação do capitalismo e constituição do socialismo.

Claro que, como marxistas, não podemos nos limitar às 
análises empreendidas por Marx em O Capital. Marx viveu e 
escreveu na época do capitalismo liberal-concorrencial, e so-
mente depois da sua morte o capitalismo se converteu em impe-
rialismo, fase de desenvolvimento do capital marcada por guer-
ras, revoluções e contrarrevoluções. Assim, toda a análise de 
Marx em O Capital deve ser completada pelas contribuições do 
marxismo ao longo do século XX, especialmente as análises de 

531ENGELS, LÊNIN e TROTSKY. Breve introdução ao O Capital de Karl Marx. Brasília: 
Ícone, 2008, pp. 117-118.
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V. I. Lenin, Leon Trotsky e Rosa Luxemburgo sobre a fase atual 
de decadência do capitalismo de monopólios, o imperialismo, 
e a relação com as economias capitalistas dos países capitalis-
tas atrasados (chamados também de periféricos, dependentes), 
como parte da economia mundial. 

Não é objeto desse livro expor as contribuições dos mar-
xistas no século XX sobre a sociedade capitalista em sua fase 
imperialista. É preciso, entretanto, deixar claro que, para Lenin,

O imperialismo surgiu como desenvolvimento e conti-
nuação direta das características fundamentais do capitalismo 
em geral. Mas o capitalismo só se transformou em imperialis-
mo capitalista, quando chegou a um determinado grau, muito 
elevado, do seu desenvolvimento, quando algumas de suas ca-
racterísticas fundamentais começaram a transformar-se em seu 
contrário, quando as características de uma época de transição 
do capitalismo a uma ordem econômica e social superior ga-
nharam corpo e se revelaram em todas as esferas. O que há de 
fundamental neste processo, do ponto de vista econômico, é a 
substituição da livre concorrência capitalista pelos monopólios 
capitalistas. A livre concorrência é a característica fundamental 
do capitalismo e da produção mercantil em geral; o monopólio 
é precisamente o contrário da livre concorrência, mas vimos ela 
transformar-se diante dos nossos olhos em monopólio, criando 
a grande produção, eliminando a pequena, substituindo a gran-
de por outra ainda maior, e concentrando a produção e o capi-
tal a tal ponto que do seu seio surgiu o monopólio: os cartéis, os 
sindicatos, os trustes e, fundindo-se com eles, o capital de não 
mais que uma dezena de bancos que manipulam bilhões. Ao 
mesmo tempo, os monopólios, decorrentes da livre concorrên-
cia, não a eliminam, mas existem acima e ao lado dela, engen-
drando assim contradições, fricções e conflitos particularmente 
agudos e imensos. O monopólio é a transição do capitalismo 
para uma ordem superior.

Se fosse necessário definir o imperialismo da forma mais 
breve possível, dever-se-ia dizer que ele é o estágio monopo-
lista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, 
pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de 
alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital 
de grupos monopolistas de industriais e, por outro, a partilha 
do mundo é a transição da política colonial, que se estende 
sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhu-
ma potência capitalista, para a política colonial de dominação 
monopolista dos territórios de um mundo já inteiramente re-
partido.
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Mas as definições excessivamente breves, ainda que cô-
modas por conter o principal, são insuficientes, já que é necessá-
rio extrair delas características muito importantes do fenômeno 
a ser definido. Por isso, sem esquecer o caráter condicional e re-
lativo de todas as definições em geral, que nunca podem abran-
ger as múltiplas relações de um fenômeno na integralidade de 
seu desenvolvimento, convém dar uma definição do imperialis-
mo que inclua as seguintes cinco características fundamentais: 
1) a concentração da produção e do capital alcançou um grau 
tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os 
quais desempenham um papel decisivo na vida econômica; 2) 
a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, 
baseada nesse “capital financeiro”, da oligarquia financeira; 3) 
a exportação de capitais, diferentemente da exportação de mer-
cadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a 
formação de associações internacionais monopolistas de capita-
listas, que partilham o mundo entre si; 5) conclusão da partilha 
territorial do mundo entre as potências capitalistas mais impor-
tantes. O imperialismo é o capitalismo no estágio de desenvol-
vimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e 
do capital financeiro; em que a exportação de capitais adquiriu 
marcada importância; em que a partilha do mundo pelos trustes 
internacionais começam; em que a partilha de toda a terra entre 
os países capitalistas mais importantes terminou.532  

Certamente, as análises empreendidas por Marx em O Ca-
pital – somadas, evidentemente, às análises de Engels em outras 

532Cf. LÊNIN, V. I. Imperialismo, estágio superior do capitalismo. São Paulo: Expres-
são Popular, 2012, pp. 123-124. Consultar também: LUXEMBURGO, Rosa. A acu-
mulação de capital. São Paulo: Nova Cultural, 1985; MANDEL, Ernest. Introdução 
ao marxismo. Lisboa: Antídoto, 1978; A crise do capital. São Paulo: Ensaio, 1985; O 
capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1985; Tratado de economia marxista. 
México: Era, 1969; SWEEZY, Paul M. Teoria do desenvolvimento capitalista. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1962; BARAN, Paul A. A economia política do desenvolvimento. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1977; BARAN, P. A. e SWEEZY, P. M. Capitalismo monopolista. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1974; DOBB, Maurice. A evolução do capitalismo. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1976; BUKHARIN, Nicolai. ABC do comunismo. Bauru-SP: Edipro, 
2002; A economia mundial e o Imperialismo. São Paulo: Abril Cultural, 1984; ROS-
DOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de Janeiro: 
Eduerj: Contraponto, 2001; SALAMA, Pierre e VALIER, Jaques. Uma introdução à 
economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; MÉSZÁROS, István. 
Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002; 
COGGIOLA, Osvaldo. O Capital contra a história: gênese e estrutura da crise con-
temporânea. São Paulo: Xamã, 2002; NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006; BEER, Max. História do 
socialismo e das lutas sociais. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   387 03/10/2017   15:31:38



388 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

obras – foram fundamentais para que Lenin e outros marxistas 
do século XX efetuassem a explicação científica da fase impe-
rialista do capitalismo e, a partir dessa elaboração, produzissem 
toda a análise da estratégia e da tática adequadas ao movimento 
operário e socialista. Para isso, foi imprescindível a assimilação 
do método do materialismo histórico, base de toda a obra de 
Marx e Engels. Esse método, aplicado de forma criadora em O 
Capital, permite à teoria marxista penetrar profundamente na 
realidade em movimento, desvelando-a e extraindo o que há de 
essencial em sua transformação histórica.    
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8 – Primeira Internacional e  
Comuna de Paris de 1871

Proletários de todos os países, uni-vos! (MARX, Manifesto de 
lançamento da Associação Internacional dos Trabalhadores).

8.1. A retomada da luta proletária e a Primeira Interna-
cional

Marx e Engels eram homens de ciência, capazes de assimi-
lar criticamente o nível mais profundo do pensamento filosófico 
e científico que a humanidade havia produzido até então. Mas 
eram também homens de ação, propagandistas das ideias revo-
lucionárias, agitadores e organizadores do movimento operário. 
Por isso, ao tempo em que escreviam as suas grandes obras, 
como é o caso de O Capital, atuavam no sentido de organizar 
politicamente a classe operária, por meio da construção dos par-
tidos operários e da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(AIT), a Primeira Internacional, reforçando a luta dos revolucio-
nários em vários países.533 

É preciso fazer aqui uma síntese do desenvolvimento das 
lutas operárias e das suas formas de organização até as véspe-

533Sobre a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (a Primeira Inter-
nacional) e a insurreição operária que originou a Comuna de Paris de 1871, consul-
tar: LÊNIN, V. I. A Comuna de Paris. Brasília-DF: Editora Kiron, 2012; O Estado e a 
Revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007; A revolução proletária e o renegado 
Kautsky. São Paulo: Ciências Humanas, 1979; TROTSKY, Leon. A Comuna de Paris. 
Brasília-DF: Edições Centelha Cultural, 2011; Terrorismo e Comunismo. Rio de Janei-
ro: Saga, 1969; RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operá- 
rio. São Paulo: Global,1984; RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o pensador, 
o revolucionário. São Paulo: Global, 1984; MEHRING, Franz. Karl Marx: a história 
de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; LISSAGARAY. História da Comuna de 
1871. São Paulo: Ensaio, 1981; MCLELLAN, David. Karl Marx: vida e pensamento. 
Petrópolis: Vozes, 1990; NAVES, Márcio B. Marx: Ciência e Revolução. São Paulo: 
Moderna; Campinas-SP: Editora UNICAMP, 2000; HOFMANN, Werner. A História 
do pensamento do movimento social nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984; BEER, Max. História do Socialismo e das lutas sociais. São Paulo: 
Expressão Popular, 2006; HOBSBAWM, Eric (org.). História do Marxismo. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985; ROSENBERG, Arthur. Democracia e Socialismo: história 
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ras da criação da Primeira Internacional para não perdermos o 
fio condutor da análise. Antes de 1848, como vimos, a classe 
operária havia percorrido um processo de desenvolvimento, 
em termos políticos, que se expressou em movimentos como o 
ludismo e o cartismo. O primeiro marcado por levantes instin-
tivos do proletariado, ainda desorganizados, que findavam em 
quebra de máquinas, ferramentas e instalações em fábricas. No 
cartismo, que domina o movimento operário inglês entre 1838 
e 1848, o proletariado comparece mais organizado, com rei-
vindicações democráticas e sociais mais claras (A Carta) e com 
métodos de luta próprios. 

Os trabalhadores, apesar das derrotadas momentâneas, 
que semeavam a desorganização em suas fileiras e o aumen-
to da concorrência, tinham já na sua história acumulado um 
conjunto de experiências, que iam da resistência à exploração 
e à miséria, à formação de associações e sindicatos, em meio a 
restrições legais estabelecidas pelos Estados e governos, além 
da sua participação nas insurreições e nas batalhas do final dos 
anos 1840 na Europa. Os trabalhadores tinham também por 
ocasião da Revolução de 1848 conquistado um programa pro-
letário, que resumia a história da luta de classes, desmascarava 
o processo de exploração na sociedade capitalista da força de 
trabalho e continha um conjunto de reivindicações que expres-
sava uma posição política independente do proletariado frente 
aos partidos da burguesia. Esse documento era o Manifesto Co-
munista de 1848. 

Além disso, o movimento operário na Europa, especial-
mente na Inglaterra, havia obtido conquistas importantes para 
o proletariado como: 1) a primeira lei de proteção do trabalho 

política dos últimos 150 anos. São Paulo: Global, 1986; PONGE, Robert. A Comuna 
de Paris (1871). In: O Olho da História, n. 4, Bahia; SACHS, Érico. Marxismo e luta 
de classes: questões de estratégia e tática. Salvador: EGBA, 2010; SAGRA, Alícia. A 
Internacional: um permanente combate contra o oportunismo e o sectarismo. São 
Paulo: Sundermann, 2010; MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antolo-
gia política da I Internacional. São Paulo: Boitempo, 2014.
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de crianças (1833); 2) a lei relativa ao trabalho de mulheres e 
crianças nas fábricas (1842); 3) a lei da jornada de trabalho de 
dez horas (1847); 4) a lei de imprensa (1836); 5) lei de reforma 
do Código Penal (1837); 6) lei de supressão dos direitos sobre 
os cereais (1846); 7) lei da associação política (1846). Porém, 
por força da atmosfera contrarrevolucionária pós-1848, das di-
vergências internas e da abertura de um período de desenvol-
vimento capitalista, o movimento cartista perdeu gradualmente 
forças e acabou se desagregando.  

Mas foi nos processos revolucionários da Europa de 1848 
que o proletariado arrancou a República aos setores monarquis-
tas, como na França, defendendo a ideia de República Social. 
Ao se darem conta de que a República conquistada era simples-
mente a República burguesa, como expressão concreta da di-
tadura de classe dos capitalistas, os trabalhadores saíram nova-
mente às ruas defendendo reivindicações políticas próprias que 
se chocavam com os limites impostos pela democracia burgue-
sa. Foram profundamente reprimidos pela burguesia no poder 
com um banho de sangue, que resultou em derrotas na França, 
Alemanha e outros países. 

A derrota do proletariado nas jornadas de 1848, quando 
apareceu pela primeira vez com um programa independente da 
burguesia, com reivindicações e métodos de luta próprios, re-
presentou para o movimento operário a abertura de um período 
de quase uma dezena de anos de contrarrevolução na Europa. 
A eleição de Luis Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, 
depois do processo revolucionário na França e o golpe de Esta-
do patrocinado por esta figura controvertida, em 2 de dezem-
bro de 1851 (legalizado pelo Plebiscito de 21 de dezembro de 
1851), instauraram um regime político novo, o bonapartismo. 
Esses eventos foram estudados por Marx em O 18 Brumário de 
Luis Bonaparte. Foi uma saída encontrada pela classe domi-
nante para minar a instabilidade social e política da República 
(1848-1851) e destruir qualquer possibilidade de avanço do mo-
vimento revolucionário sob influência dos comunistas. Signifi-
cou uma fase de desorganização do proletariado e dos setores 
revolucionários.
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Marx observa, quando realiza o balanço sobre o processo 
contrarrevolucionário desencadeado com a derrota do proleta-
riado nas jornadas de 1848-1849, que, após o fracasso dos le-
vantes,

todas as organizações e publicações partidárias do operariado 
do Continente foram esmagadas com o punho de ferro da força. 
Os elementos mais esclarecidos da classe operária fugiram em 
desespero para a República de além-oceano, e os sonhos efê-
meros de emancipação desapareceram diante de uma época de 
febre industrial, marasmo moral e reação política.534 

Por outro lado, a crise cíclica do capitalismo de 1847, que 
Marx havia identificado como a base da explosão dos processos 
revolucionários na Europa, foi superada, abrindo uma fase de 
crescimento da economia, que só seria novamente abalada com 
a crise de 1857-1858. O capitalismo mostrou que ainda tinha 
fôlego para o desenvolvimento das forças produtivas em escala 
internacional. O processo de internacionalização das relações 
de produção capitalistas, dos mercados e das trocas burgueses 
se ampliava aos lugares mais longíquos do globo, a regiões que 
antes não conheciam o capitalismo, mas que passavam, agora, 
a agrega-se à lógica do capital. Outros acontecimentos políti-
cos se desenvolviam nesse período, como A Guerra da Crimeia 
(1853-1856) e as reformas na Rússia (1861), que marcaram o 
progressivo fim da servidão feudal e o avanço das relações de 
produção capitalistas, além do processo de unificação tanto da 
Alemanha quanto da Itália. 

Não obstante, com a crise de 1857-1858 e o aprofunda-
mento das contradições de classe, o movimento operário renas-
ceu na década de 1860 na Europa. Envolvidos nas lutas políti-
cas, Marx e Engels participaram do grande empreendimento de 
unir as lutas e os esforços do proletariado em uma organização 
internacional. Em 28 de setembro de 1864, foi fundada a Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores (AIT), em Londres, In-

534MARX, Karl. Manifesto de lançamento da Associação Internacional dos Trabalha-
dores. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 3, 
s/d, p. 318.
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glaterra, no St. Martin’s Hall, Long Acre, em uma reunião de 
operários internacionalistas. Compareceram cerca de dois mil 
trabalhadoras e trabalhadores.535 

Constam da primeira mensagem da nova organização 
internacional os nomes de Robert Applegarth, Martin J. Boon, 
Fred Bradnick, Cowell Stepney, John Hales, William Hales, Ge-
orge Harris, Fred Lessner, Legreulier, W. Lintern, Zévy Maurice, 
George Milner, Thomas Mottershead, Charles Murray, George 
Odger, James Parnell, Pfänder Rühl, Joseph Shepherd, Stoll, 
Schmitz, W. Townshend (Conselho Geral); Eugène Dupont, Karl 
Marx, A. Serraillier, Hermann Jung, Giovanni Bora, Antoni Zabi-
cki, James Cohen , J. G. Eccarius (Secretários Correspondentes); 
Benjamin Lucraft (Presidente), John Weston (Tesoureiro) e J. Ge-
org Eccarius (Secretário-Geral).

Para a sua organização, foi eleito um Comitê Diretor Pro-
visório, composto por 34 membros, de cuja constituição Marx 
fez parte. Em 5 de outubro de 1864, na reunião do Comitê, foi 
designada uma Comissão para redigir os documentos progra-
máticos da organização internacionalista. Em substituição aos 
textos elaborados no espírito de Robert Owen e Mazzini, por 
membros da Comissão, por ocasião da ausência de Marx, por 
motivo de doença, o fundador do marxismo propôs novos tex-
tos que ficaram conhecidos como Mensagem Inaugural e Estatu-
tos Provisórios da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(AIT). Esses documentos políticos foram elaborados por Marx 
no espírito do internacionalismo proletário, primando pela ne-
cessidade de união da classe operária contra a exploração, a 
miséria e a opressão burguesas, conclamando o proletariado a 
constituir-se como classe politicamente dominante. 

Na sua Mensagem Inaugural, a Primeira Internacional de-
nuncia a profunda contradição da sociedade capitalista, que, 
de um lado, era marcada pela exploração, miséria e fome das 
massas operárias, atingidas pelas doenças e pelos acidentes de 

535MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 19.
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trabalho nas fábricas, além da exploração do trabalho das mu-
lheres e das crianças na mais tenra idade, rebaixamento salarial, 
péssimas condições de trabalho e de moradia, entre outros pro-
blemas sociais. Por outro, a sociedade capitalista e seus repre-
sentantes, os burgueses, estavam vivenciando um surto de cres-
cimento do comércio e da indústria em toda a Europa: “É um 
fato incontestável que a miséria das massas trabalhadoras não 
diminuiu entre 1848 e 1864 e, não obstante, esse período não 
tem paralelo no que diz respeito ao desenvolvimento da indús-
tria e à expansão do comércio”.536 Ao contrário da situação dos 
trabalhadores, os capitalistas colhiam os frutos do trabalho dos 
operários e viviam em condições econômicas e sociais opostas: 
riqueza e opulência.

Assim, em uma época em que o capitalismo conhecia um 
crescimento vertiginoso das forças produtivas industriais e se 
expandia internacionalmente como modo de produção e socie-
dade burguesa, a classe operária estava imersa nas piores condi-
ções de vida e trabalho. Sequer o aperfeiçoamento da técnica e 
o avanço científico resultavam em melhorias para as condições 
sociais do proletariado. Os fatos deletérios encontrados na In-
glaterra capitalista industrializada se alastravam para todos os 
lugares, nos quais as relações de produção capitalistas brotavam 
e se desenvolviam. Marx destaca essa realidade no documento 
inaugural:

De fato, mudando-se as cores locais e em escala algo reduzi-
da, os fatos ocorridos na Inglaterra reproduzem-se em todos os 
países industriais e progressistas do Continente. Em todos eles 
verificou-se, a partir de 1848, um desenvolvimento industrial 
nunca visto e uma expansão sem precedentes das importações 
e exportações. Em todos eles ‘o aumento de riqueza e de poder 
exclusivamente restrito às classes possuidoras’ foi deveras ‘exta-
siante’. Em todos eles, como na Inglaterra, uma minoria do ope-
rariado recebeu um pequeno aumento de seu salário real; mas 
na maioria dos casos o aumento nominal dos salários não repre-

536MARX, Karl. Manifesto de lançamento da Associação Internacional dos Trabalha-
dores. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 3, 
s/d, pp. 313-14.
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senta um aumento real do bem-estar, (…). Em toda parte, a gran-
de massa do operariado caía cada vez mais baixo, pelo menos 
na mesma proporção em que os que se encontravam acima dela 
subiam na escala social. Em todos os países da Europa, tornou-se 
agora uma verdade comprovada por todo espírito imparcial – e 
só negada por aqueles cujo interesse é manter os outros em um 
paraíso ilusório – que não havia aperfeiçoamento de maquinaria, 
aplicação de ciência à produção, inovação nos meios de comu-
nicação, novas colônias, emigração, abertura de mercados, co-
mércio livre, nem tudo isto somado, que pudesse acabar com a 
miséria das massas trabalhadoras; mas que, sobre as bases falsas 
que hoje existem, todo novo desenvolvimento das forças produ-
tivas do trabalho têm forçosamente que tender a aprofundar os 
contrastes sociais e aguçar os antagonismos sociais.537 

No entanto, apesar de todas as condições desfavoráveis, 
havia um acúmulo de forças provenientes da luta política e so-
cial do proletariado. A conclusão tirada por Marx, expressa na 
Mensagem Inaugural, era que, apesar de serem fortes em núme-
ro, os trabalhadores precisavam se reorganizar, pois 

os números só pesam na balança quando unidos pela associa-
ção e encabeçados pelo conhecimento. A experiência passada 
demonstrou como a negligência desse laço de fraternidade que 
deve existir entre os operários de diferentes países e incitá-los a 
manter-se firmemente unidos em todas as suas lutas pela eman-
cipação, será castigada com o fracasso comum de seus esfor-
ços isolados. Esse pensamento levou os operários de diferentes 
países, reunidos a 28 de setembro de 1864, em ato público 
realizado em St. Martin’s Hall, a fundarem a Associação Inter-
nacional.538 

Repetindo o Manifesto Comunista de 1848, a Mensagem, 
que principiou a organização e a atuação da Primeira Interna-
cional é finalizada com a seguinte palavra de ordem: “Proletá-
rios de todos os países, uni-vos!”. 

Os Estatutos da Associação Internacional dos Trabalhado-
res, também redigidos por Marx, tratam das razões que justifica-
vam a fundação dessa organização internacional do proletariado: 

537Idem, p. 317.
538Idem, p. 320.
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Considerando:
Que a emancipação das classes trabalhadoras deverá ser 

conquistada pelas próprias classes trabalhadoras; que a luta 
pela emancipação das classes trabalhadoras não significa uma 
luta por privilégios e monopólios de classe, e sim uma luta por 
direitos e deveres iguais, bem como pela abolição de todo do-
mínio de classe;

Que a servidão em todas as suas formas, toda miséria 
social, toda degradação intelectual e dependência política é o 
resultado da sujeição econômica do trabalhador aos monopoli-
zadores dos meios de trabalho, isto é, das fontes de vida;

Que a emancipação econômica das classes trabalhadoras 
é, portanto, o objetivo primordial a que todo movimento políti-
co deve subordinar-se como meio;

Que todos os esforços visando a esse magno objetivo fra-
cassaram até agora em virtude da falta de solidariedade entre os 
operários das diversas categorias de trabalho em cada país, bem 
como pela ausência de um vínculo fraternal de união entre as 
classes trabalhadoras dos diferentes países;

Que a emancipação do operariado não é um problema 
local ou nacional, mas sim um problema social, abrangendo 
todos os países onde existe a sociedade moderna, e dependen-
do para sua solução do apoio prático e teórico dos países mais 
avançados;

Que o atual ressurgimento do movimento operário nos 
países mais industriais da Europa, embora abra uma nova pers-
pectiva, constitui uma solene advertência contra a repetição dos 
velhos erros e reclama a associação imediata dos movimentos 
ainda dissociados. Por esse motivo:

Fundou-se a Associação Operária Internacional.539 

Como não poderia deixar de ser, a fundação da Primeira 
Internacional chamou a atenção imediatamente dos capitalistas:

Em pouco tempo ela suscitou paixões em toda a Europa, 
difundiu o ideal da solidariedade de classe e motivou a consci-
ência de uma grande massa de mulheres e homens, que esco-
lheram a luta como a meta mais radical, a de mudar o mundo. 
O editorial de um enviado do The Times ao terceiro congresso 
da organização, realizado em Bruxelas, em 1868, reproduz ple-
namente a ambição do projeto da Internacional: ‘O que está 
contemplado (em seu projeto) é não uma simples melhoria, mas 

539MARX, Karl. Estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores. In: MARX, 
K. e ENGELS, F. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 3, s/d, p. 322.
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nada menos que uma regeneração, e não apenas de uma nação, 
mas da humanidade’.540

A Primeira Internacional congregava organizações muito 
diferentes entre si, em parte reformistas, cujo interesse primor-
dial era obter melhorias nas condições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores, mas sem colocar em questionamento as relações 
de produção capitalistas. Juntamente com essas organizações 
políticas e sindicais, em particular as inglesas, participavam da 
Internacional setores nacionalistas, anarquistas, proudhonistas 
e marxistas. Quanto à atuação dos mutualistas, assevera Musto:

Outro ramo significativo da organização, por muito tem-
po dominante na França e forte também na Bélgica e na Suíça 
francesa, foi o dos mutualistas. Seguidores das teorias de Pierre-
-Joseph Proudhon (1809-1865) opunham-se a qualquer tipo de 
envolvimento político dos trabalhadores, eram contrários à greve 
como instrumento de luta e exprimiam posições conservadoras 
em relação à emancipação feminina. Defensores de um sistema 
cooperativo sobre uma base federalista sustentavam ser possível 
modificar o capitalismo mediante acesso igualitário ao crédito. 
Por essas razões, constituíam a ala direita da Internacional.541 

Os grupos comunistas, reunidos em torno de Marx, eram 
pequenos e de influência restrita a algumas localidades, como 
cidades alemãs, suíças e Londres. Contrariamente aos prou-
dhonistas mutualistas, que defendiam uma política reformista, 
os comunistas “se opunham ao sistema de produção existen-
te, reivindicando a necessidade da ação política para sua der-
rubada”.542 Do ponto de vista teórico os comunistas já haviam 
percorrido uma longa caminhada, expressa nas obras e artigos 
de Marx e Engels. Além disso, procuravam, a partir do debate 
qualificado teórico-político, aumentar a sua influência entre os 
trabalhadores e membros da Internacional.

Em uma organização internacional tão heterogênea era 
muito difícil manter a unidade das diversas entidades. Como 

540MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 20-21.
541Idem, pp. 21-22.
542Idem, p. 22.
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unir nacionalistas, proudhonistas, bakuninistas, sindicalistas, 
marxistas, entre outros, sem descer ao nível do reformismo e do 
oportunismo mais grosseiro. Pois bem, coube a Marx a tarefa 
de formulação de grande parte dos documentos e de travar uma 
luta descomunal em torno dessas ideias, para que a Primeira In-
ternacional se transformasse em uma organização de luta, para 
articular as ações dos trabalhadores em diferentes países em 
uma força social capaz de impor derrotas à classe dominante. E 
Marx cumpriu essa tarefa com maestria.

Musto explica essa questão da seguinte forma:
A tarefa política de fazer conviver todos esses ânimos na 

mesma organização – e, além disso, com um programa tão dis-
tante dos princípios de cada um deles –, foi indiscutivelmente 
obra de Marx. Seus dotes políticos lhe permitiram conciliar aqui-
lo que parecia inconciliável e asseguraram um futuro à Interna-
cional, que, sem o seu protagonismo, teria seguramente caído 
no mesmo rápido esquecimento de todas as outras inúmeras 
associações operárias que a precederam. Foi Marx quem deu 
uma finalidade clara à Internacional, quem realizou um progra-
ma político não excludente, embora firmemente classista, como 
garantia de uma organização que ambicionava ser de massas e 
não sectária. Marx foi a alma política de seu Conselho Geral, 
aquele que redigiu todas as suas resoluções principais e com-
pilou todos os relatórios preparatórios para os congressos (com 
exceção daquele de Lausanne, em 1867, que coincidiu com seu 
trabalho de revisão das provas de impressão de O Capital). Ele 
foi “o homem certo no lugar certo”, como escreveu o dirigente 
operário alemão Johann Georg Eccarius (1818-1889).543 

Relativamente ao número de membros da Primeira Inter-
nacional, muitas estimativas foram lançadas por jornais, pela 
justiça e, particularmente, por seus membros. Chegou-se a co-
gitar que a organização tinha em torno de 2,5 milhões ou até 5 
milhões de membros. Entretanto, o fato é que, nos momentos 
de maior adesão à Internacional, como, por exemplo, no biênio 
1871-1872, estima-se que o número de adesões superou 150 
mil pessoas, sendo 50 mil na Inglaterra, 30 mil na França, 30 
mil na Bélgica, seis mil na Suíça, 30 mil na Espanha, 25 na Itália, 

543Idem, p. 23.
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pouco mais de 10 mil na Alemanha, 4 mil nos Estados Unidos, 
além de milhares de dispersos na Europa.544

Como organização legal, era reconhecida em Inglaterra, 
Suíça, Bélgica e Estados Unidos. Não obstante, seus membros 
sofreram muitas perseguições e repressão, por exemplo, na 
França, Espanha, Itália e nos 39 Estados da Confederação Ger-
mânica e no Império Austro-Húngaro.545 Com relação ao centro 
dirigente da Internacional é possível afirmar:

Em um dos mais importantes documentos da vida da or-
ganização, Marx resumiu assim suas funções: “A Associação In-
ternacional dos Trabalhadores tem como tarefa combinar e ge-
neralizar os movimentos espontâneos das classes trabalhadoras, 
mas não ditar ou impor um sistema doutrinário, seja ele qual 
for”. Não obstante a notável autonomia concedida às federa-
ções e seções locais singulares, a Internacional conservou sem-
pre um lugar de direção política. Seu Conselho Geral constituía, 
de fato, o órgão em que se efetuava a síntese entre as várias 
tendências políticas e do qual emanavam as linhas diretivas da 
organização. De outubro de 1864 a agosto de 1872, o Conselho 
Geral se reuniu, com grande regularidade, por 385 vezes. No 
curso de tantas noites de terça-feira, durante as quais, em uma 
sala repleta de fumaça de charutos e cachimbos, realizaram-se 
as reuniões do Conselho Geral, seus membros debateram inú-
meras problemáticas, entre as quais: as condições de trabalho 
dos operários, os efeitos da introdução da maquinaria, as greves 
que deviam ser apoiadas, o papel e a importância dos sindica-
tos, a questão irlandesa, diversos problemas de política externa 

544Idem, p. 25-26.
545Idem, p. 26. No caso da Alemanha, as “chamadas leis prussianas de associação 
[Kombinationsgesetze], que impediam os grupos políticos alemães de estabelecer 
relações estruturais com organizações de outros países, não permitiram que fossem 
abertas seções da Internacional naquela que, à época, era a Confederação Alemã. 
A Associação Geral dos Trabalhadores Alemães (Allgemeine Deutsche Arbeiterve-
rein) – primeiro partido operário da história, fundado em 1863, com cerca de 5 mil 
membros, e liderado pelo discípulo de Lassalle, Johann Baptist von Schweitzer (1833-
1875) – seguiu uma linha de ambíguo diálogo com Otto von Bismarck (1815-1898) 
e se desinteressou da Internacional nos primeiros anos de sua existência. Essa mesma 
postura foi compartilhada por Wilhelm Liebknecht (1826-1900), apesar de sua grande 
proximidade política com Marx. Johann Philipp Becker (1809-1836), um dos princi-
pais líderes da Internacional na Suíça, tentou contornar essas dificuldades por meio 
do Grupo de Seções de Língua Alemã, baseado em Genebra e, por um bom tempo, 
foi o único organizador dos primeiros núcleos internacionais na Confederação Ale-
mã” (Idem, p. 30). 
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e, naturalmente, a questão de como construir a sociedade do fu-
turo. O Conselho Geral foi também o organismo que se ocupou 
da elaboração dos documentos da Internacional. Circulares, 
cartas e resoluções foram os meios correntemente empregados, 
enquanto manifestos, mensagens e apelos foram os documentos 
excepcionais, utilizados em circunstâncias particulares.546 

Nos primeiros anos de sua organização, a Primeira Inter-
nacional procurou difundir os seus fundamentos teóricos, con-
quistados a duras penas por meio dos debates e da contribuição 
exemplar de Marx, em meio à diversidade de posições das en-
tidades, sindicatos e personalidades do movimento revolucio-
nário europeu das mais variadas correntes políticas. Para tanto, 
contou não só com os seus próprios jornais, mas também com 
periódicos simpatizantes. Musto observa:

A obtenção desses resultados foi altamente favorecida pela 
difusão de jornais que ou simpatizavam com as ideias da Inter-
nacional ou eram verdadeiros órgãos do Conselho Geral. Ambas 
as categorias contribuíram para o desenvolvimento da consciên-
cia de classe e para a rápida circulação de notícias relativas às 
atividades da Internacional. Dentre os periódicos surgidos nos 
primeiros anos de sua existência, menção especial deve ser feita 
ao biebdomadário The Bee-Hive e ao The Miner and Workman´s 
Advocate (que mais tarde se chamaria The Workman´s Advocate 
e, por fim, The Commonwealth), ambos publicados em Londres; 
ao hebdomadário de língua francesa Le Courrier International, 
também publicado em Londres; ao La Tribune du Peuple, órgão 
oficial da Internacional na Bélgica a partir de agosto de 1865; ao 
Journal de l´Association Internationale des Travailleurs, órgão da 
seção na Suíça francesa; ao Le Courrier Français, um hebdoma-
dário proudhoniano publicado em Paris; e ao Der Vorbote, em 
Genebra, dirigido pelo alemão Becker.547 

Durante a sua existência, a Primeira Internacional realizou 
cinco Congressos, em Genebra (1866), Lausanne (1867), Bruxe-
las (1868), Basiléia (1869) e Haia (1872). No último, ocorreu o 
embate entre os marxistas e os discípulos de Bakunin, resultan-
do em uma cisão na Internacional e na transferência de sua sede 
para Nova York. 

546Idem, p. 28-29.
547Idem, p. 31.
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Apesar dos esforços de Marx e Engels, a Internacional era, 
de fato, uma federação de organizações nacionais e grupos polí-
ticos de vários países, inclusive composta por adeptos de Baku-
nin, Proudhon, Mazzini, entre outros. As divergências no inte-
rior da Primeira Internacional se tornaram insuperáveis, tendo 
em vista as profundas diferenças de pressupostos e concepções, 
especialmente, entre marxistas e anarquistas, particularmente 
quanto ao Estado, a transição ao socialismo, o partido político e 
as formas de organização do proletariado.

8.2. A Guerra Civil na França e a Comuna de Paris de 1871 

Além das divergências entre os diferentes grupos no seio 
da organização, um fato tornou-se a pedra de toque da Primeira 
Internacional e selou o seu destino: a Comuna de Paris de 1871. 
O período histórico imediatamente anterior à eclosão da insur-
reição operária em Paris é marcado pela Guerra Franco-Prus-
siana, em torno de interesses econômico-políticos estratégicos. 
Quando a guerra estourou, os membros parisienses da Primeira 
Internacional lançaram um manifesto, em 2 de julho de 1870, 
expressando a posição da organização internacional operária:

Sob pretexto do equilíbrio europeu, da honra nacional, a paz 
do mundo é ameaçada por ambições políticas. Trabalhadores 
da França, Alemanha, Espanha! Unamos nossas vozes em um 
só grito de reprovação contra a guerra! (…) A guerra por uma 
questão de preponderância ou de dinastia não pode, aos olhos 
dos trabalhadores, ser mais do que uma absurdidade criminosa. 
Em resposta às proclamações belicosas daqueles que isentam a 
si próprios do imposto de sangue e encontram nos infortúnios 
públicos uma fonte de novas especulações, nós protestamos, nós 
que queremos paz, trabalho e liberdade! (…) Irmãos da Alema-
nha! Nossa divisão resultaria apenas no completo triunfo do des-
potismo nos dois lados do Reno. (…) Trabalhadores de todos os 
países! O que quer que nesse momento possa advir de nossos es-
forços em comum, nós, os membros da Associação Internacional 
dos Trabalhadores, que não conhecemos fronteiras, enviamos a 
vós, como um penhor de indissolúvel solidariedade, os melhores 
votos e as saudações dos trabalhadores da França.548 

548MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 22.
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A seção berlinense da Primeira Internacional respondeu 
solidariamente ao Manifesto da seção parisiense: “Apoiamos de 
corpo e alma o vosso protesto. (…) Solenemente prometemos 
que nem o toque dos clarins, nem o rugir do canhão, nem a 
vitória nem a derrota nos desviará de nosso trabalho comum 
pela união dos filhos do labor de todos os países”.549 Da mesma 
forma, o Conselho Geral da Associação Internacional dos Traba-
lhadores, instalado em Londres, expressou a solidariedade aos 
trabalhadores da França e da Alemanha em uma Mensagem de 
23 de julho de 1870:

A classe operária inglesa estende uma mão fraternal aos povos 
trabalhadores da França e da Alemanha. Ela está profundamen-
te convencida de que, seja qual for o desenrolar da horrível 
guerra que se anuncia, a aliança das classes trabalhadoras de 
todos os países acabará por matar a guerra. O próprio fato de 
que, enquanto a França e a Alemanha oficiais se precipitam em 
uma luta fratricida, os trabalhadores da França e da Alemanha 
trocam mensagens de paz e de amizade; esse fato grandioso, 
sem paralelo na história do passado, abre a perspectiva de um 
futuro mais luminoso. Ele prova que, em contraste com a velha 
sociedade, com suas misérias econômicas e seu delírio político, 
uma nova sociedade está a desabrochar, uma sociedade cuja re-
gra internacional será a paz, porque em cada nação governará o 
mesmo princípio – o trabalho! A pioneira dessa nova sociedade 
é a Associação Internacional dos Trabalhadores.550 

A Primeira Mensagem do Conselho Geral sobre a Guer-
ra Franco-Prussiana previu que “Seja qual for o desenrolar da 
guerra de Luís Bonaparte com a Prússia, o dobre fúnebre do 
Segundo Império já soou em Paris. O Império terminará como 
começou, por uma paródia”. Prognosticou também a possi-
bilidade de o conflito degenerar em guerra de conquista, por 
parte da Alemanha. De fato, como veremos, esse prognóstico 
se realizou plenamente.551 

A clara superioridade militar das tropas alemãs frente às 
forças militares francesas se mostrou rapidamente concreta. As 

549Idem, p. 24.
550Idem, p. 25.
551Idem, p. 23.
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batalhas que se seguiram às primeiras derrotas francesas aumen-
taram ainda mais a instabilidade política no país, particularmen-
te em Paris, consumando a derrubada do ministério Olivier. A 
capitulação francesa veio em 2 de setembro com a derrota em 
Sedan.552 

Os resultados foram desastrosos para a França: 3 mil mor-
tos, 14 mil feridos, mais de 80 mil prisioneiros, entre eles, 39 
generais e o próprio imperador francês. A derrota francesa resul-
tou na movimentação da população de Paris, que, observando a 
capitulação do governo, ocupou a Câmara e reivindicou a que-
da do regime político, isto é, do Império. Como resposta, ocorre 
a proclamação da República e a constituição de um governo de 
Defesa Nacional. Pesava ainda na memória das classes domi-
nantes o impulso revolucionário e os combates de rua realiza-
dos pelo proletariado revolucionário em 1848-1849. Uma nova 
ofensiva das tropas alemãs sobre Paris e a tentativa do governo 
de defesa nacional, ao qual estava à frente Trochu, de lançar 90 
mil homens para furar o cerco imposto pelos alemães, resulta-
ram em nova derrota, o que provocava mais revolta, particular-
mente entre os setores mais avançados da luta de classes.

Não havia saída para o Ministro Jules Favre a não ser armar 
a população francesa (o que incluía o proletariado revolucioná-
rio!) contra as tropas alemãs. Essa hipótese estava descartada pela 
burguesia, vez que as armas poderiam voltar-se contra o governo 
burguês. O governo resolveu capitular, abrir negociações com 
Bismarck e assinar, em 28 de janeiro de 1871, um acordo, que re-
sultou na rendição de Paris, desarmamento das tropas francesas, 
a não ser o mínimo necessário para barrar qualquer protesto ou 
levante das massas (12 mil homens e a Guarda Nacional). 

O governo francês foi também obrigado a pagar uma inde-
nização de 200 milhões de francos. Veremos que as condições 
do acordo pioraram ainda mais. Novas eleições para a Assem-

552Daqui em diante, utilizamos dados fornecidos por PONGE, Robert. A Comuna de 
Paris (1871). In: O Olho da História, n. 4, Salvador-BA. Outros dados também podem 
ser vistos em MARX, Karl. A Guerra Civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011.
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bleia Nacional foram marcadas. A nova base parlamentar eleita 
para a Assembleia Nacional francesa teve um caráter conser-
vador: 360 monarquistas, em torno de 15 bonapartistas e 150 
republicanos. O campo e o interior haviam votado pela paz; 
porém, a Paris revolucionária e as grandes cidades votaram pela 
República e contra o armistício com os alemães.

Em fevereiro, foi constituído um novo governo pela As-
sembleia, desta vez, a cargo de Adolphe Thiers, conhecido na 
história francesa por ter sido ministro durante a monarquia de 
Luis Felipe. Dando continuidade à capitulação aos alemães, o 
governo apresentou à Assembleia Nacional os termos do trata-
do de paz com a Alemanha, que, entre outras coisas, previam 
a entrega da Alsácia e parte de Lorena, uma indenização de 5 
bilhões de francos e a ocupação, até a confirmação do acordo, 
de 43 unidades territoriais francesas pelas tropas alemãs. O 
acordo foi ratificado pela Assembleia, em março, por ampla 
maioria de votos dos parlamentares eleitos. Mas as tropas ale-
mãs desfilaram em Paris, pelos Campos Elíseos e, em seguida, 
abandonaram a cidade, em face da confirmação dos termos 
de paz. 

De um lado, a Assembleia francesa mostrava-se subser-
viente ao governo da Alemanha; de outro, aprovava medidas 
antipopulares, que afetavam não só os trabalhadores, como os 
setores da pequena burguesia, a exemplo do fim das moratórias 
de aluguéis e contratos comerciais, que haviam sido decretadas 
com a instauração da crise econômica e política. O governador 
de Paris, Vinoy, não só fechou jornais opositores como atacou o 
movimento operário e socialista com a condenação de Blanqui, 
Levraud e Flourens à pena de morte. 

A instabilidade política só aumentava diante da fraqueza 
do governo francês. Delegados de 200 batalhões da Guarda 
Nacional decidiram em assembleia organizar uma Federação 
Republicana da Guarda Nacional, em defesa dos ideais republi-
canos contra a monarquia. A Paris revolucionária encontrava-se 
armada. Como disse Marx, em A Guerra Civil na França, “a Paris 
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armada era o único obstáculo sério no caminho da conspira-
ção contrarrevolucionária. Paris tinha, portanto, de ser desar-
mada”.553 

O governo procurou agir primeiramente no sentido de 
desmoralizar os chamados “homens mal intencionados”, colo-
cando-os contra os denominados “bons cidadãos”. Entre os dias 
17 e 18 de março, o governo pôs em prática uma operação de 
busca e desarmamento da população, para retomada dos ca-
nhões guardados nos bairros de Montmartre e Belleville e ocu-
pação dos bairros Saint Antoine e Bastilha.

No dia 18 de março, setores da população e de alguns bata-
lhões da Guarda Nacional, pressionados pelo governo, reagiram 
nas ruas de Paris, ergueram barricadas, enfrentaram as forças de 
repressão, de modo que as tropas governamentais acabaram por 
se retirar. Inspirados na luta espontânea da população, o Comitê 
Central da Federação Republicana da Guarda Nacional ordenou 
a ocupação de prédios públicos, quartéis, ministérios, estações de 
trens e prefeitura. Marx retratou esse ato heroico do proletariado 
parisiense da seguinte forma: “A gloriosa revolução operária de 
18 de março apoderou-se incontestavelmente de Paris. O Comitê 
Central era seu governo provisório. A Europa pareceu, por um 
momento, duvidar se seu formidável desempenho político e mili-
tar era algo real ou sonhos de um passado longínquo”.554 

O governo de Thiers se retira de Paris e se dirige a Ver-
salhes, de onde passa a preparar a contrarrevolução. A retira-
da do governo, da administração, das tropas, da polícia e dos 
funcionários não foi perseguida pelas tropas da Guarda Nacio-
nal e pela população revoltada. Esse, veremos, foi um dos erros 
cometidos pelos revolucionários parisienses, que, mais à fren-
te, custará caro ao governo operário da Comuna de Paris, pois 
possibilitou a reconstituição das forças burguesas em Versalhes 
e a organização da contraofensiva, a derrota da Comuna e a re-
tomada de Paris pela burguesia.

553MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 46.
554Idem, p. 48.
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Com a fuga do governo burguês de Thiers, o Comitê Cen-
tral da Guarda Nacional se reuniu no Hôtel-de-Ville (prefeitura), 
de onde proclamou as primeiras medidas, quais sejam: abolição 
do estado de sítio na cidade, supressão dos tribunais militares, 
decretação de anistia geral dos delitos políticos e imediata liber-
tação dos presos, restabelecimento da liberdade de imprensa, 
nomeação dos responsáveis pelos ministérios e por serviços ad-
ministrativos e militares. Marcam-se as eleições para a Comuna 
para o dia 22, adiada em seguida para o dia 26 de março. 

A influência do levante popular se fez sentir em outras ci-
dades, como Lyon, Marselha, Narbonne, Toulouse, Saint-Étiene, 
Le Creusot. Nas eleições do dia 26, foram escolhidos 86 repre-
sentantes nos diferentes distritos de Paris, dentre eles 25 ope-
rários. Em 28 de Março, o Comitê Central da Guarda Nacional 
abdica dos seus poderes e a Comuna é instalada, dividindo-se 
em 10 Comissões (Militar, Finanças, Justiça, Segurança, Traba-
lho, Subsistência, Indústria e Trocas, Serviços Públicos, Ensino) 
e uma Comissão Executiva.

No seio da Comuna participaram importantes membros da 
Primeira Internacional, mas também elementos da pequena bur-
guesia, inclusive inimigos da associação. Como esclarece Lenin,

Não cabe aqui falar da história da Comuna nem do papel que 
nela desempenharam os membros da Internacional. Limitar-
-nos-emos a dizer que na Comissão Executiva estava Duval; na 
das Finanças Varlin, Jourde e Beslay; na militar, Duval e Pindy; 
na de Segurança Pública, Assi e Chalain, e na do Trabalho, Ma-
lon, Frankel, Theisz, Dupont e Avril. Em 16 de Abril, depois das 
novas eleições, entraram vários outros membros da Internacio-
nal (entre eles Longuet, genro de Marx), mas também havia na 
Comuna inimigos declarados da Internacional, como Vésinier, 
por exemplo. Na fase final da Comuna, as finanças estavam nas 
mãos de dois membros de muito talento da Internacional: Jour-
de e Varlin. O Comércio e o Trabalho achavam-se sob a direção 
de Frankel; Correios, Telégrafo, a Casa da Moeda e os impostos 
diretos, eram igualmente comandados por socialistas. Contudo, 
como disse Jaeckh, a maioria dos ministérios mais importantes 
permanecia nas mãos da pequena burguesia.555 

555LÊNIN, V. I. A Comuna de Paris. Brasília-DF: Editoa Kiron, 2012, p. 17.
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Mas, que era afinal a Comuna de Paris? Ou, como Marx 
disse: “Na aurora de 18 de março de 1871, Paris despertou com 
o estrondo: ‘Viva a Comuna!’. Que é a Comuna, essa esfinge tão 
atordoante para o espírito burguês?”. O próprio Marx responde:

A multiplicidade de interpretações a que tem sido sub-
metida a Comuna e a multiplicidade de interesses que a inter-
pretam em seu benefício próprio demonstram que ela era uma 
forma política completamente flexível, ao passo que todas as 
formas anteriores de governo haviam sido fundamentalmente 
repressivas. Eis o verdadeiro segredo da Comuna: era essen-
cialmente um governo da classe operária, o produto da luta da 
classe produtora contra a classe apropriadora, a forma política 
enfim descoberta para se levar a efeito a emancipação econô-
mica do trabalho. 

A não ser sob essa última condição, o regime comunal te-
ria sido uma impossibilidade e um logro. A dominação política 
dos produtores não pode coexistir com a perpetuação de sua 
escravidão social. A Comuna, portanto, devia servir como ala-
vanca para desarraigar o fundamento econômico sobre o qual 
descansa a existência das classes e, por conseguinte, da domi-
nação de classe. Com o trabalho emancipado, todo homem se 
converte em trabalhador e o trabalho produtivo deixa de ser um 
atributo de classe.556 

O fato é que a guerra, a deserção da classe dominante e a 
situação de exploração e miséria das massas operárias levaram 
o proletariado ao poder em Paris durante 72 dias. Mas a classe 
operária não pode simplesmente se apoderar do poder político 
do Estado burguês e utilizá-lo em seu próprio benefício. Nas pa-
lavras de Marx: “não pode simplesmente se apossar da máquina 
do Estado tal como ela se apresenta e dela servir-se para seus 
próprios fins”.557 Em uma carta de 12 de abril de 1871, que Marx 
escreveu a Ludwig Kugelmann, esclarece essa questão axial para 
o proletariado, uma vez tendo tomado o poder do Estado: 

Se olhares o último capítulo de meu O 18 brumário, constatarás 
que considero que o próximo experimento da Revolução fran-
cesa consistirá não mais em transferir a maquinaria burocrático-
-militar de uma mão para outra, como foi feito até então, mas 

556MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 59.
557Idem, p. 54.
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sim em quebrá-la, e que esta é a precondição de toda revolução 
popular efetiva no continente. Esse é, também, o experimento 
de nossos heroicos correligionários de Paris.558 

Uma vez na direção política e econômica, o proletariado 
não poderia se contentar em ter sob seu controle a máquina 
burocrático-militar. Era preciso quebrá-la, destruí-la, e, em seu 
lugar, levantar o Estado operário. A Comuna de Paris foi resulta-
do de uma insurreição proletária, constituiu um embrião de um 
novo governo e iniciou o desmonte do Estado burguês. Marx 
destaca que a Comuna de Paris, 

era formada por conselheiros municipais, escolhidos por sufrá-
gio universal nos diversos distritos da cidade, responsáveis e 
com mandatos revogáveis a qualquer momento. A maioria de 
seus membros era naturalmente formada de operários ou re-
presentantes incontestáveis da classe operária. A Comuna de-
via ser não um corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho, 
Executivo e Legislativo ao mesmo tempo. Em vez de continuar 
a ser o agente do governo central, a polícia foi imediatamente 
despojada de seus atributos políticos e convertida em agente 
da Comuna, responsável e substituível a qualquer momento. O 
mesmo se fez em relação aos funcionários de todos os outros 
ramos da administração. Dos membros da Comuna até os pos-
tos inferiores, o serviço público tinha de ser remunerado com 
salários de operários. Os direitos adquiridos e as despesas de re-
presentação dos altos dignitários do Estado desapareceram com 
os próprios altos dignitários. As funções públicas deixaram de 
ser propriedade privada dos fantoches do governo central. Não 
só a administração municipal, mas toda iniciativa exercida até 
então pelo Estado foi posta nas mãos da Comuna.559 

A classe operária, uma vez no poder, iniciou o desmon-
te da máquina do Estado burguês, edificou o embrião da de-
mocracia proletária e implantou medidas de transformação das 
relações econômicas. Durante toda a sua existência a Comuna 
de Paris tomou medidas a favor dos trabalhadores e do conjun-
to dos explorados, que nenhum outro governo na história da 
França e da Europa havia tomado. Sachs comenta as principais 
medidas da Comuna de Paris:

558Idem, ibidem.
559Idem, pp. 56-57.
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De um lado, a Comuna destruiu a velha máquina do es-
tado e suprimiu o Exército e, de outro lado, substituiu-os ime-
diatamente por novas formas de organização democráticas. “Em 
primeiro lugar, ela ocupou todas as posições administrativas, 
judiciárias e educacionais por meio de eleições com direito ge-
ral de voto os participantes e revogação a qualquer momento 
pelos mesmos participantes. E, em segundo lugar, pagava por 
cada serviço, alto ou baixo, apenas o salário que os outros ope-
rários recebiam”. Com isso, eles impediram a corrida aos car-
gos, mas, o mais importante, eles criaram um sistema no qual 
o poder se concentrava nos conselhos e todos os funcionários 
e juízes estavam sob o controle desses conselhos e podiam ser 
a qualquer momento destituídos. No lugar do Exército, braço 
armado da burguesia, eles armaram os cidadãos que era a única 
garantia da defesa da Comuna contra seus inimigos e também a 
única garantia para a consecução das medidas revolucionárias.

A Comuna também implantou de forma consequente a 
separação entre Igreja e Estado.

Do ponto de vista econômico, o decreto mais importante 
da Comuna foi ter “ordenado uma organização da grande indús-
tria e mesmo da manufatura, que não apenas se baseava na as-
sociação dos operários em cada fábrica, como também deveria 
unificar todas as cooperativas em uma grande associação”.560 

A Comuna de Paris constituiu-se na primeira revolução 
proletária, no embrião da ditadura do proletariado. Para tanto, 
a grande medida social da Comuna de Paris “foi a sua própria 
existência produtiva. Suas medidas especiais não podiam senão 
exprimir a tendência de um governo do povo pelo povo”.561 Foi 
a primeira “revolução em que a classe trabalhadora foi aber-
tamente reconhecida como a única classe capaz de iniciativa 
social, mesmo pela grande massa da classe média parisiense – 
lojistas, negociantes, mercadores –, excetuando-se unicamente 
os capitalistas ricos”.562 

Diferentemente de 1848, quando a classe operária não ha-
via amadurecido suficientemente para tomar o poder do Estado, 
no caso da insurreição operária de 1871, a classe operária havia 

560SACHS, Érico. Marxismo e luta de classes: questões de estratégia e tática. Salvador: 
EGBA, 2010, pp. 154-155.
561MARX, Karl. A Guerra Civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 64.
562Idem, p. 61.
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se apossado do poder político e iniciado o seu domínio político 
de classe, com a quebra da máquina do Estado capitalista e a 
constituição da Comuna, mas não estava suficientemente prepa-
rada para manter o poder, para destruir a resistência do governo 
burguês de Thiers, instalado em Versalhes, enfim, para respon-
der à contrarrevolução. Faltava-lhe uma direção politicamente 
preparada. Os blanquistas e os proudhonistas eram a maioria 
entre as correntes socialistas e os marxistas constituíam ainda 
uma minoria frente à concepção mutualista e conspirativa pre-
sentes na Comuna.

A direção do levante revolucionário, primeiramente o Co-
mitê Central da Federação Republicana da Guarda Nacional, 
depois os representantes da Comuna, cometeu evidentemente 
erros que pesaram seguramente na forma como a contrarrevo-
lução foi desencadeada e no seu desfecho. O primeiro deles, 
como dissemos, deu-se por ocasião da tomada do poder e fuga 
do governo burguês de Thiers de Paris para Versalhes. Marx se 
atentou claramente para esse erro da direção da Comuna em A 
Guerra Civil na França, quando realizou o balanço da Comuna 
de Paris. Para Marx, 

Os ‘homens da ordem’, os reacionários de Paris, tremeram ante 
a vitória de 18 de março. Para eles, era o sinal da retaliação 
popular que enfim chegava. Ergueram-se diante de suas faces 
os espectros das vítimas assassinadas por suas mãos dos dias de 
junho de 1848 até 22 de janeiro de 1871. Mas o pânico foi sua 
única punição. Até os sergents de ville, que deviam ser desar-
mados e trancafiados, encontraram as portas de Paris escanca-
radas e fugiram tranquilamente para Versalhes. Os homens da 
ordem foram deixados em liberdade não apenas ilesos, como 
também lhes foi dada a possibilidade de reunir-se e apossar-se 
de mais um bastião no próprio centro de Paris. Essa indulgência 
do Comitê Central, essa magnanimidade dos operários arma-
dos, tão contrastante com os hábitos do ‘Partido da Ordem’, 
foi falsamente interpretada por este como meros sintomas de 
fraqueza de consciência.563 

Essa indecisão da direção central da Comuna, o erro de 
deixar as tropas, o governo, a polícia e os funcionários do Estado 

563Idem, p. 50.
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burguês se refugiarem em Versalhes, às portas de Paris, para re-
organizar as suas forças e investir contra os communards custou 
caro aos revolucionários, que se viram diante de um exército 
muito superior em número e em armas, com apoio inclusive 
de Bismarck. Outro erro fundamental dos communards foi não 
ter levado a cabo a tarefa de “expropriar os expropriadores”, a 
começar pelo banco francês. Essa medida, sem dúvida, colo-
caria nas mãos da Comuna recursos materiais imprescindíveis 
para aplacar a contrarrevolução. No lugar disso, prevaleceram 
posições proudhunistas sobre uma pretensa “troca justa” e o es-
tabelecimento de uma justiça suprema.

A partir de 30 de março e, mais especificamente, 2 de 
abril, o governo burguês de Thiers, amparado pela burguesia 
francesa, pelos proprietários de terra, pelos especuladores da 
bolsa, enfim por todos os que viviam da exploração da força de 
trabalho e da opressão sobre os explorados, agora com suas tro-
pas reforçadas por Bismarck, que libertou 100 mil soldados fran-
ceses das prisões alemãs com o objetivo de se juntarem às tro-
pas da reação e esmagar a Paris revolucionária, passa à ofensiva 
contra a Comuna, de modo que vai ganhando terreno contra os 
communards, a começar pelo município fronteiriço de Courbe-
voie. Os prisioneiros foram fuzilados pelas tropas de Thiers. Só 
a partir daí, a direção da Comuna começou a tomar decisões no 
sentido de responder à altura as ações das tropas inimigas, como 
ameaças de fuzilamentos de reféns em caso de algum federado 
ser morto, sequestro de bens de Thiers, expropriação de fábricas 
e oficinas abandonadas.

A chamada semana sangrenta, que vai de 22 a 28 de maio 
de 1871, representa o momento do esmagamento em sangue 
da Comuna de Paris. No dia 20 de maio, as tropas reacionárias 
entram em Paris e começam os combates com as forças revo-
lucionárias. As barricadas são erguidas nos bairros populares. 
No dia 24 de maio, a Comuna abandona o Hôtel-de-Ville para 
instalar-se na prefeitura da 11ª região administrativa. A última 
reunião da Comuna ocorre no dia 25 de maio. Os últimos com-
batentes são abatidos às 13 horas do dia 28 de maio. Além dos 
revolucionários mortos e feridos em combate, os capturados pe-
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las forças de Thiers foram submetidos aos tribunais marciais, de 
modo que pelo menos 25 mil pessoas foram fuziladas, sendo 
que o governo reconheceu o fuzilamento de 17 mil communar-
ds. Foram presos em torno de 43.522 pessoas, 91 condenadas 
judicialmente à morte e quatro mil condenadas à deportação, 
outras cinco mil a outras penas. Sabe-se também que 10 mil 
federados se exilaram.

Thiers, o personificador do ódio mortal da burguesia ao 
governo operário, explicou a derrota da Comuna de Paris e seu 
esmagamento, por meio de uma sangrenta luta, como a consu-
mação final da “ordem, da justiça e da civilização”. Marx res-
pondeu à prepotência do político e ideólogo burguês com as 
seguintes palavras:

A civilização e a justiça da ordem burguesa aparecem em todo 
o seu pálido esplendor sempre que os escravos e os párias dessa 
ordem se rebelam contra seus senhores. Então essa civilização 
e essa justiça mostram-se como uma indisfarçada selvageria e 
vingança sem lei. Cada nova crise na luta de classes entre o 
apropriador e o produtor faz ressaltar esse fato com mais clare-
za. Mesmo as atrocidades da burguesia em junho de 1848 se 
esvanecem diante da infâmia de 1871. O abnegado heroísmo 
com que a população de Paris – homens, mulheres e crianças 
– lutou por oito dias desde a entrada dos versalheses reflete a 
grandeza de sua causa tanto quanto as façanhas infernais dessa 
soldadesca refletem o espírito da civilização da qual eles são os 
mercenários defensores. Esta gloriosa civilização, cujo grande 
problema é saber como se ver livre, finda a batalha, das pilhas 
de cadáveres que ela produziu.564 

Engels, numa análise da Comuna de Paris, em texto pu-
blicado vinte anos após a derrota da revolução operária, como 
introdução à Guerra Civil na França, observa: 

Se hoje, vinte anos depois, olharmos para trás, para a atividade 
e o significado histórico da Comuna de Paris de 1871, chega-
remos à conclusão de que são necessários alguns acréscimos 
em relação à exposição formulada no A Guerra Civil na França. 
Os membros da Comuna dividiam-se numa maioria, os blan-
quistas, que também tinham predominado no Comitê Central 

564Idem, pp. 72-73.
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da Guarda Nacional, e numa minoria: os membros da Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores, predominantemente 
seguidores da escola socialista de Proudhon. Os blanquistas, 
na grande massa, eram então socialistas só por instinto revolu-
cionário, proletário; apenas alguns poucos tinham chegado a 
uma maior clareza de princípios, através de Vaillant, que co-
nhecia o socialismo científico alemão. Assim se compreende 
que, na esfera econômica, não tenha sido feito muito daquilo 
que, segundo a nossa concepção de hoje, a Comuna teria que 
ter feito. O mais fácil de compreender é, certamente, o sagra-
do respeito com que se ficou reverenciosamente impassível 
diante das portas do Banco da França. Este foi também um 
grave erro político. O Banco nas mãos da Comuna – isso valia 
mais do que dez mil reféns. Significaria a pressão de toda a 
burguesia francesa sobre o governo de Versalhes, no interesse 
da paz com a Comuna. No entanto, mais admirável que tudo 
foi o acerto de tantas medidas tomadas pela Comuna, compos-
ta que era por blanquistas e proudhonianos. Naturalmente, os 
proudonianos são responsáveis em primeira linha pelos de-
cretos econômicos da Comuna, pelos seus aspectos elogiáveis 
quanto pelos condenáveis, assim como os blanquistas foram 
os principais responsáveis por suas medidas e omissões polí-
ticas. E em ambos os casos, quis a ironia da história – como 
costuma acontecer quando doutrinários chegam ao poder – 
que uns e outros fizessem o contrário do que lhes prescrevia 
as suas escolas doutrinárias.565   

A indecisão e os erros cometidos em momentos diferentes 
desse processo retiraram, por assim dizer, a importância da obra 
dos communards? De maneira alguma. Apesar do pouco tempo 
em que os operários permaneceram no poder, pouco mais de 
dois meses, a Comuna representou uma experiência monumen-
tal para a luta proletária internacional, fornecendo as bases reais 
para a elaboração por Marx da obra A Guerra Civil na França, de 
1871, na qual analisa a experiência da Comuna, tirando conclu-
sões históricas sobre a questão do Estado, da transição socialista, 
do papel do proletariado revolucionário e da direção política. 
Como avalia Marx,

A classe trabalhadora não esperava milagres da Comuna. Os 
trabalhadores não têm nenhuma utopia já pronta para introdu-

565Cf. ENGELS, Friedrich. Introdução à Guerra Civil na França, de 1891. In: LÊNIN, V. 
I. A Comuna de Paris. Brasília-DF: Editora Kiron, 2012, pp. 85-86.
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zir par décret du peuple. Sabem que, para atingir sua própria 
emancipação, e com ela essa forma superior de vida, para a 
qual a sociedade atual, por seu próprio desenvolvimento eco-
nômico, tende irresistivelmente, terão de passar por longas lu-
tas, por uma série de processos históricos que transformarão 
as circunstâncias e os homens. Eles não têm nenhum ideal a 
realizar, mas sim querem libertar os elementos da nova socie-
dade dos quais a velha e agonizante sociedade burguesa está 
grávida. Em plena consciência de sua missão histórica e com a 
heroica resolução de atuar de acordo com ela, a classe traba-
lhadora pode sorrir para as rudes invectivas desses lacaios com 
pena e tinteiro e do didático patronato de doutrinadores bur-
gueses bem intencionados, a verter suas ignorantes platitudes 
e extravagâncias sectárias em tom oracular de infalibilidade 
científica.566

Marx resume a importância internacional da experiência 
da Comuna na seguinte passagem:

A Paris dos trabalhadores, com sua Comuna, será eternamente 
celebrada como a gloriosa precursora de uma nova sociedade. 
Seus mártires estão gravados no grande coração da classe traba-
lhadora. Quanto a seus exterminadores, a história já os acorren-
tou àquele eterno pelourinho, do qual todas as preces de seus 
clérigos de nada servirão para os redimir.567 

A importância internacional da Comuna de Paris de 1871 
fica patente no fato de que os grandes revolucionários do sé-
culo XX, em particular V. I. Lenin e Leon Trotsky, amparam-se 
na análise desse acontecimento e das suas lições para compre-
ender os acontecimentos revolucionários e para evitar os erros 
cometidos ao longo daquele processo revolucionário. A experi-
ência da Comuna de Paris, analisada por Marx em A Guerra Civil 
na França, deve ser completada com a experiência da Revolução 
de Outubro de 1917, na Rússia, quando o proletariado, organi-
zado nos Conselhos de operários, camponeses e soldados (so-
vietes), e com o apoio do campesinato, tomou o poder político 
e econômico, destruiu a velha máquina de estado da burguesia 
e levantou o seu próprio Estado proletário, expropriando os ca-

566MARX, Karl. A Guerra Civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 60.
567Idem, p. 79.
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pitalistas e a nobreza latifundiária, dando início ao processo de 
transição do capitalismo ao socialismo.568 A obra da Comuna de 
Paris viveu e viverá na memória do movimento operário. 

8.3. A derrota proletária e impactos na Internacional 

No período em análise, correspondente à formação e in-
tervenção da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) 
e das lutas políticas com as demais tendências do movimento 
socialista, podemos citar os seguintes textos: Artigo de Engels 
sobre O Capital de Marx (1868); Mensagem à União Operária 
Nacional dos Estados Unidos (1869); Sobre o Direito de Heran-
ça em Face dos Contratos e da Propriedade Privada (1869); Ex-
trato de uma Participação Confidencial (1870); Sobre a Comuna 
(Marx e Engels – 1871); Estatutos Gerais da Associação Inter-
nacional dos Trabalhadores (1871); A Guerra Civil na França 
(1871); Das Resoluções do Congresso Geral Realizado em Haia 
(1872); Sobre o Problema da Autoridade (1873).569 

568Sobre as análises dos revolucionários no século XX sobre as lições da Comuna 
de Paris, consultar: LÊNIN, V. I. O Estado e a Revolução. São Paulo: Hucitec, 1987; 
A Comuna de Paris. Brasília-DF: Editora Kiron, 2012; TROTSKY, Leon. Terrorismo 
e comunismo. Rio de Janeiro, Saga, 1969; A Comuna de Paris. Brasília-DF: Edições 
Centelha Cultural, 2011. Sobre a experiência da Revolução Russa de 1917, cf. LÊ-
NIN, V. I. Últimos escritos e diários das secretárias. São Paulo: Sundermann, 2012; 
TROTSKY, Leon. História da Revolução Russa. São Paulo: Sundermann, 2001; A 
revolução traída. São Paulo: Centauro, 2007; A revolução desfigurada. São Paulo: 
Centauro, 2007; A revolução permanente. São Paulo: Expressão Popular, 2012; A 
revolução permanente na Rússia. Lisboa: Antídoto, 1977; Em defesa do marxismo. 
São Paulo: Sundermann, 2011; Da Noruega ao México: os crimes de Stalin. Rio de 
Janeiro: Laemmert, 1968; Bolchevismo e Stalinismo. Brasília-DF: Edições Centelha 
Cultural, 2011; DEUTSCHER, Isaac. A revolução inacabada: Rússia 1917-1967. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968; A Rússia depois de Stalin. São Paulo; Agir, 
1956; Ironias da História: ensaio sobre o comunismo contemporâneo. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 1968; Stalin: uma biografia política. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 2006; Trotsky. São Paulo: Civilização Brasileira, 1968; BROUÉ, Pierre. 
História da Internacional Comunista (1919-1943). São Paulo; Sundermann, 2007; A 
primavera dos povos começa em Praga. São Paulo: Kairós, 1979; União Soviética: 
da revolução ao colapso. Porto Alegre: UFRGS, 1996; A revolução espanhola. São 
Paulo: Khronos, 1992; HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1995.  
569Cf. Além de A Guerra Civil na França, outros textos: MARX, Karl e ENGELS, Frie-
drich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 1, 2 e 3, s/d; MARX, Karl e ENGELS, 
Friedrich. O Anarquismo. São Paulo: Editora Acadêmica, 1987.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   415 03/10/2017   15:31:39



416 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

Em grande medida, os textos realçam não só a importância 
de Marx e de Engels na organização e intervenção da Primeira 
Internacional nos acontecimentos mais importantes do movi-
mento operário de sua época, como também expressam a luta 
teórica, política e programática das posições defendidas pelos 
fundadores do marxismo contra outras correntes internas àquela 
organização, como os proudhonistas (adeptos de Proudhon) e 
bakuninistas (ligados a Bakunin). 

No Congresso de Genebra, realizado de 3 a 8 de setembro 
de 1866, do qual Marx não pôde participar, não só porque esta-
va doente, como pelo fato de encontrar-se vigiado por espiões 
franceses e alemães, o que dificultava a sua viagem ao local do 
encontro, travou-se uma luta encarniçada entre a delegação do 
Conselho Geral da Internacional e os discípulos de Proudhon. 
Participaram desse congresso 60 delegados, que vieram da Ale-
manha, França, Suíça e Inglaterra. Dois blocos se formaram:

O primeiro, composto pelos delegados ingleses, pelos poucos 
alemães presentes e pela maioria dos suíços, seguiu as diretivas 
do Comitê Central redigidas por Marx, ausente em Genebra. O 
segundo, do qual faziam parte franceses e uma parte dos suíços 
de língua francesa, era constituído de mutualistas. Àquela épo-
ca, a Internacional era uma organização em que prevaleciam as 
posições moderadas. Os mutualistas, liderados pelo parisiense 
Henri-Louis Tolain (1828-1897), prefiguravam uma sociedade 
em que o trabalhador seria, ao mesmo tempo, produtor, capita-
lista e consumidor. Eles viam na concessão de crédito gratuito 
uma medida determinante para transformar a sociedade; opu-
nham-se ao trabalho feminino, condenado do ponto de vista 
moral e social, e rejeitavam qualquer interferência do Estado 
em matéria de relações de trabalho, (inclusive a redução legal 
da jornada de trabalho para oito horas), porquanto estavam con-
vencidos de que isso ameaçaria as relações privadas entre os 
trabalhadores e os patrões e reforçaria o sistema vigente.570 

Marx havia enviado um informe minucioso sobre as ativi-
dades da organização e pontos a discutir. No documento enca-
minhado por Marx, intitulado Instruções para os delegados do 

570MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 31-32.
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Conselho Geral provisório: As questões singulares, datado de 
agosto de 1866, apresentam-se as propostas sobre a limitação da 
jornada de trabalho, trabalho juvenil e infantil (ambos os sexos), 
trabalho cooperativo, sindicatos, tributação direta e indireta e 
exércitos permanentes: a relação com a produção. Muito im-
portante é a posição sobre a limitação da jornada de trabalho 
e os sindicatos. Em relação à jornada de trabalho, o relatório 
defendia:

Uma condição preliminar sem a qual todas as demais ten-
tativas de melhorias e de emancipação estão fadadas ao fracasso 
é a limitação da jornada de trabalho.

Ela é necessária para restaurar a saúde e as energias físicas 
da classe trabalhadora, isto é, o grande corpo de cada nação, 
assim como para assegurar a essa classe a possibilidade de seu 
desenvolvimento intelectual, intercurso sociável e a ação social 
e política.

Propomos oito horas de trabalho como limite legal da jor-
nada de trabalho. Sendo essa limitação uma reivindicação geral 
dos trabalhadores dos Estados Unidos da América, o voto deste 
Congresso a elevará a uma plataforma comum das classes traba-
lhadores no mundo inteiro.571 

O relatório defende, portanto, a posição de uma jornada 
de trabalho de 8 horas diárias, um avanço importante frente ao 
processo de exploração da força de trabalho levado a cabo pelo 
capital no século XIX. Essa posição estava, evidentemente, liga-
da à capacidade dos trabalhadores, organizados no movimento 
operário, de impor as suas reivindicações ao capital. Por isso, a 
instrução também trata dos sindicatos:

O capital é força social concentrada, ao passo que o tra-
balhador dispõe apenas de sua força de trabalho. Por isso, o 
contrato entre capital e trabalho jamais pode ser estabelecido 
em termos equitativos, nem mesmo quando se considera o ter-
mo “equitativo” no sentido de uma sociedade que coloca a pro-
priedade dos meios materiais de vida e de trabalho de um lado 
e as energias produtivas vitais do outro. A única força social dos 
trabalhadores é seu número. A força dos números, no entanto, é 
quebrada pela desunião. A desunião é criada e perpetuada pela 
inevitável concorrência entre os próprios trabalhadores.

571Idem, p. 103.
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Os sindicatos surgiram originalmente das tentativas es-
pontâneas dos trabalhadores de eliminar – ou ao menos frear 
– essa competição, a fim de conquistar um contrato de trabalho 
cujos termos os elevem minimamente acima da condição de 
meros escravos. O objetivo imediato dos sindicatos limitou-se, 
portanto, a necessidades cotidianas, a expedientes para a obs-
trução dos incessantes abusos do capital; em uma palavra, a 
questões de salários e tempo de trabalho. Essa atividade dos 
sindicatos é não só legítima como necessária. Ela não pode ser 
dispensada enquanto durar o atual sistema de produção. Pelo 
contrário, ela tem de ser generalizada pela formação e articula-
ção de sindicatos em todos os países. No entanto, sem que eles 
mesmos percebessem, os sindicatos formaram centros de orga-
nização da classe trabalhadora, tal como as municipalidades e 
comunas medievais o fizeram para a classe média. Se os sindi-
catos são necessários para as guerras de guerrilha entre o capital 
e o trabalho, eles são ainda mais importantes como agências 
organizadas para a superação do próprio sistema de trabalho 
assalariado e do domínio do capital. 

Concentrados com demasiada exclusividade nas lutas 
locais e imediatas contra o capital, os sindicatos ainda não en-
tenderam plenamente seu poder de ação contra o sistema de 
escravidão assalariada. Por essa razão, mantiveram-se dema-
siadamente distantes dos movimentos sociais e políticos em 
geral. (…)

Para além dos seus propósitos originais, eles devem agora 
aprender a agir deliberadamente como centros organizadores 
da classe operária no interesse mais amplo de sua emancipa-
ção total. Devem auxiliar todo movimento social e político 
que aponte nessa direção. Considerando a si mesmos e agindo 
como os paladinos e representantes da classe trabalhadora in-
teira, eles não podem deixar de alistar em suas fileiras os párias 
da sociedade [the non-society men]. Devem defender cuidado-
samente os interesses das atividades de pior remuneração, tais 
como os trabalhadores agrícolas, tornados impotentes por cir-
cunstâncias excepcionais. Devem convencer o mundo inteiro 
de que seus esforços, longe de serem estreitos e egoístas, visam 
à emancipação dos milhões de oprimidos.572 

Como expõe Riazanov, contrariamente ao relatório escrito 
por Marx, os delegados franceses (proudhonistas e mutualistas) 
apresentaram um informe,

572Idem, pp. 106-107.
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que era a exposição das ideias econômicas de Proudhon, de-
clararam-se energicamente contra o trabalho da mulher, susten-
tando que a natureza fez do lar o seu lugar, que a mulher deve 
ocupar-se da família e não trabalhar na fábrica. Rechaçaram ex-
plicitamente as greves e os sindicatos, e defendiam a coopera-
ção e a organização da troca com base no mutualismo. As con-
dições primordiais para atualizar seu programa eram, segundo 
eles, a realização de um acordo entre as diferentes cooperativas 
e o estabelecimento do crédito sem juros. Até insistiram para 
que o congresso ratificasse a organização do crédito internacio-
nal, mas só conseguiram obter uma resolução que recomendava 
a todas as seções da Internacional que se ocupassem do estudo 
da questão e da unificação de todas as sociedades operárias de 
crédito. Opuseram-se também à limitação legal da jornada de 
trabalho. Foram combatidos pelos londrinos e pelos delegados 
alemães, que propuseram, como resolução sobre cada ponto da 
ordem do dia, uma passagem apropriada do informe de Marx, 
que coloca em primeiro plano todos os assuntos que provinham 
das reivindicações da classe operária.573 

Apesar dos esforços dos discípulos de Proudhon para que 
os delegados rechaçassem as posições defendidas no relatório, 
não conseguiram impor esse intento. Na realidade, o relatório 
foi lido diante dos delegados e, excetuando a taxação direta e 
indireta, foi aprovado. Desde muito tempo, Marx e Engels vi-
nham travando uma luta contra as posições dos proudhonistas 
contrárias às coligações dos trabalhadores e às greves. Vimos, 
quando analisamos o conteúdo de Salário, Preço e Lucro, de 
1865, como Marx se esforçou para expor uma análise científica 
do capitalismo e para defender os sindicatos e as greves contra 
outras correntes, no seio do movimento socialista, que negavam 
a importância das coligações e do movimento grevista.

A aprovação das resoluções sobre os sindicatos e da luta 
pela redução da jornada de trabalho foi importante, pois as gre-
ves operárias se expandiam em vários países e era necessária a 
intervenção da Primeira Internacional no sentido de apoiar essas 
lutas e articular as iniciativas dos trabalhadores em uma luta 

573Cf. RIAZANOV, David. Marx – Engels e a história do movimento operário. São 
Paulo: Global, 1984, pp. 148-49.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   419 03/10/2017   15:31:39



420 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

mais ampla, superando os estritos limites locais, desenvolvendo 
a solidariedade entre os explorados. A Internacional procura-
va intervir com proclamações e apelos de solidariedade, orga-
nizando ainda coletas de recursos para fundos de greve, além 
de recorrer ao apoio internacional dos operários – como, por 
exemplo, a “não aceitar qualquer trabalho como substitutos dos 
grevistas, sob pena de se degradarem à condição de mercená-
rios” – contra as “tentativas dos patrões de enfraquecer a resis-
tência dos trabalhadores”.574 

O Congresso de Lausanne (1867) foi realizado de 2 a 8 
de setembro, participando cerca de 64 delegados, provenientes 
de países como Alemanha, França, Suíça, Inglaterra, Bélgica e 
Itália. Foi aprovada a participação de uma organização interna-
cional de nome Liga para a Paz e a Liberdade. A presença dos 
discípulos de Proudhon (em particular, Tolain e Ernest Édouard 
Fribourg), determinou parte dos temas debatidos, como a ques-
tão do crédito gratuito e do movimento cooperativo. Também 
foram discutidos temas como a emancipação das mulheres, a 
guerra e o militarismo, além do debate sobre um relatório apre-
sentado por Jean Vasseur sobre a socialização dos meios de 
transporte e de circulação e o papel do Estado, afirmando que 
os “esforços das nações devem visar à propriedade estatal dos 
meios de transporte e de circulação, a fim de abolir o poderoso 
monopólio das grandes companhias, que, submetendo a clas-
se trabalhadora a suas leis arbitrárias, atacam tanto a dignidade 
humana como a liberdade individual”, ao qual se opuseram os 
mutualistas proudhonistas.575 

Marx não participou do Congresso de Lausanne. Musto 
observa:

A ausência de Marx nesse congresso e no Conselho Geral du-
rante as semanas em que foram redigidos os documentos pre-
paratórios, devida a sua dedicação à revisão das últimas provas 

574MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 31-32.
575Idem, p. 191.
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de impressão de O Capital, repercutiram negativamente nos 
participantes, cujos trabalhos permaneceram circunscritos aos 
relatos dos progressos obtidos pela organização nos vários paí-
ses e aos debates sobre os temas preferidos pelos mutualistas.576 

Quanto ao problema da guerra e do militarismo, o dele-
gado de Bruxelas, César de Paepe (1841-1890) formulou uma 
posição a respeito desses temas que passou a orientar o mo-
vimento operário, qual seja, que as guerras são inevitáveis na 
sociedade de classes burguesa. Na seção de 4 de setembro de 
1867, durante o Congresso de Lausanne, Paepe proferiu o se-
guinte discurso sobre as causas da guerra:

Tomo a palavra não para me opor ao projeto como um todo, 
mas à frase que diz que queremos a paz para chegar mais rapi-
damente à reorganização social. Parece-me que essa frase enun-
cia uma ideia falsa, consagra um círculo vicioso, porque a paz 
não pode ser ela mesma senão o resultado da reorganização 
social. Se tivesse de expressar meus sentimentos ao Congresso 
[da Paz] de Genebra, eu diria: queremos a paz tanto quanto vós, 
mas sabemos que enquanto existir o que se chama de princípio 
de nacionalidades ou patriotismo, haverá guerra; enquanto hou-
ver classes distintas, haverá guerra. A guerra não é apenas o fru-
to da ambição de um monarca; na campanha militar [francesa] 
do México [de 1862-1867], a verdadeira causa da guerra são os 
interesses de alguns capitalistas; a guerra é o resultado da falta 
de equilíbrio no mundo econômico e da falta de equilíbrio no 
mundo político. Se o Congresso de Genebra acredita ser possí-
vel obter a paz na situação social atual, ele é ilógico: quem quer 
os fins quer os meios.577 

No congresso seguinte, realizado em Bruxelas (1868), de 
6 a 13 de setembro de 1868, discutiram-se temas como a greve 
e os sindicatos, a influência da introdução das máquinas mo-
dernas na situação da classe operária, a questão da educação, 
da propriedade territorial, das minas e ferrovias, da redução da 
jornada de trabalho e das guerras e exércitos permanentes. Parti-
ciparam 99 delegados, vindos da Inglaterra, da França, da Suíça, 
da Alemanha, da Espanha e da Bélgica. Auguste Blanqui (1805-

576Idem, p. 37.
577Idem, p. 253.
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1881), socialista francês, participou do congresso na condição 
de observador. Debateu-se novamente o problema da socializa-
ção de meios de produção.578 

Coube a César de Paepe apresentar uma resolução sobre a 
socialização dos meios de produção, que “representou um de-
cisivo passo adiante no percurso das definições das bases eco-
nômicas do socialismo”. Aprovaram-se resoluções no sentido da 
necessidade de socialização dos meios de transporte, de comu-
nicação e do solo, o que representava uma vitória do ponto de 
vista do socialismo. A resolução geral sobre essa temática era a 
seguinte:

1. Em relação a minas, minas de carvão, ferrovias etc. – 
Considerando que essas grandes forças produtivas estão fixadas 
no solo e que ocupam uma grande porção dele, constituindo 
uma dádiva comum da natureza.

Que elas só podem ser trabalhadas por meio da maquina-
ria e da força coletiva de trabalho.

Que a maquinaria e a força coletiva de trabalho, que hoje 
existem apenas para a vantagem dos capitalistas, deve futura-
mente beneficiar o povo inteiro.

O Congresso resolve:
(a) Que, em uma situação normal de sociedade, as pedrei-

ras, minas de carvão e outras minas, assim como as ferrovias, 
devem pertencer à comunidade representada pelo Estado, um 
Estado submetido ele mesmo às leis da Justiça.

(b) Que as pedreiras, minas de carvão e outras minas, 
além das ferrovias, sejam concedidas pelo Estado não a compa-
nhias de capitalistas, como ocorre no presente, mas a compa-
nhias de trabalhadores vinculados por contrato, a fim de garan-
tir à sociedade a operação racional e científica das ferrovias etc., 
a um preço o mais próximo possível da despesa do trabalhador. 
O mesmo contrato deve reservar ao Estado o direito de verificar 
a contabilidade das companhias, de modo a prevenir a possibi-
lidade de qualquer reconstituição de monopólios. Um segun-
do contrato deve garantir o direito mútuo de cada membro das 
companhias em relação a seus colegas trabalhadores.

2. Em relação à propriedade agrícola – Considerando que 
as necessidades da produção e a aplicação das conhecidas leis 
da agronomia requerem o cultivo em grande escala, exigindo 

578Idem, pp. 39-40.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   422 03/10/2017   15:31:39



423Marx e Engels: uma introdução 

a introdução da maquinaria e a organização da força de traba-
lho agrícola, e que os desenvolvimentos econômicos modernos 
tendem geralmente à agricultura em grande escala.

Considerando que, consequentemente, o trabalho e a 
propriedade agrícola em solo arável devem ser colocados no 
mesmo patamar das minas.

Considerando que as propriedades produtivas do solo são 
as matérias-primas de todos os produtos, a fonte primária de 
todos os meios de produção e de todas as coisas desejáveis que 
não custam trabalho algum.

O Congresso acredita que o desenvolvimento econômico 
da sociedade moderna criará a necessidade social de converter 
a terra arável em propriedade comum da sociedade, fazendo 
que o Estado conceda o solo a companhias agrícolas sob condi-
ções análogas àquelas expostas em relação a minas e ferrovias.

3. Em relação aos canais, estradas e telégrafos – Conside-
rando que as estradas e outros meios de comunicação requerem 
uma direção social comum, o Congresso acredita que eles de-
vem permanecer como propriedade comum da sociedade. 

4. Em relação às florestas – Considerando que o abando-
no das florestas a indivíduos privados causa a destruição das 
matas necessárias à conservação das fontes e, evidentemente, 
da boa qualidade do solo, assim como da saúde e da vida da 
população, o Congresso acredita que as florestas devem perma-
necer como propriedade da sociedade.579 

Após este congresso, entrou na pauta de preocupações da 
Primeira Internacional o problema da guerra entre a Prússia e a 
Áustria, vencida pela primeira, e a possibilidade aberta de uma 
guerra entre a França e a Prússia. As relações começaram a se 
tornar mais problemáticas a partir de 1867, em razão das ten-
dências expansionistas de Luis Napoleão. O problema colocado 
era: quais as medidas a serem tomadas pelo movimento ope-
rário e socialista para barrar a guerra? Como diz Riazanov, no 
“congresso de Bruxelas uns pediam a organização de uma greve 
geral em caso de guerra; outros demonstravam que unicamente 
o socialismo por-lhe-ia fim e depois de animados debates, ado-
tou-se uma resolução contemporizadora bastante confusa”.580 

579Idem, pp. 110-112.
580RIAZANOV, David. Marx – Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p. 155.
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O Congresso de Basileia foi realizado no período de 5 e 
12 de setembro de 1869, tendo participado 78 delegados da 
França, da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra, da Bélgica, da 
Espanha, da Itália e da Áustria, além de um representante do 
Sindicato Nacional do Trabalho dos Estados Unidos. Wilhelm 
Liebknecht participou como representante do Partido Operário 
Socialdemocrata Alemão. Retomaram-se as questões econômi-
cas, como o problema da socialização dos meios de produção 
e, neste aspecto, foram aprovadas as posições contrárias à pro-
priedade individual do solo. Como afirma Musto:

As resoluções sobre a propriedade fundiária, aprovadas 
em Bruxelas no ano anterior, foram confirmadas em uma nova 
votação, aprovada por 54 delegados, com apenas 4 contrários e 
13 abstenções. O novo texto, no qual é declarado “que a socie-
dade tem o direito de abolir a propriedade individual do solo e 
de dá-lo à comunidade, foi acolhido também pelos delegados 
franceses. Onze deles votaram a favor – entre eles, Eugène Var-
lin (1839-1871), que, em seguida, seria uma figura de primeiro 
plano da Comuna de Paris –, dez se abstiveram e quatro, entre 
os quais Tolain, votaram contra. Depois de Basileia, a Interna-
cional na França deixou de ser mutualista.581 

Os proudhonistas foram definitivamente derrotados no 
âmbito da Primeira Internacional. Nesse congresso surge a fi-
gura de Mikhail Bakunin, que havia tomado contato sobre a 
fundação da Primeira Internacional, em 1864, por intermédio 
de Marx, mas não se interessou em tomar parte dela. Estava na 
Itália, organizando a sua própria sociedade, filiando-se depois à 
Liga Burguesa para a Paz e a Liberdade, tomando parte inclusive 
de seu Comitê Central. Não tendo êxito quanto à conquista da 
direção da organização, fundou uma nova sociedade, chamada 
Aliança da Democracia Socialista, em setembro de 1868. Em 
dezembro mesmo ano, a associação de Bakunin solicitou a sua 
adesão à Internacional, que foi inicialmente rejeitada pelo Con-
selho Geral. 

581MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 42.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   424 03/10/2017   15:31:39



425Marx e Engels: uma introdução 

Bakunin tinha ideias muito diferentes das de Marx. São 
conhecidas da literatura socialista as profundas diferenças entre 
Marx e os anarquistas quanto às questões da necessidade da luta 
política, do partido revolucionário, sobre o problema do Estado 
na transição do capitalismo ao socialismo e a necessidade da 
ditadura do proletariado, defendida pelos marxistas, combatida 
ferrenhamente pelos anarquistas. Para se ter uma ideia, a Alian-
ça da Democrática Socialista de Bakunin tinha como um dos ob-
jetivos a “igualdade das classes”, muito diferente dos objetivos 
da Primeira Internacional, cujo pilar era a abolição das classes. 
Como acrescenta Musto:

Pouco depois, no entanto, a Aliança da Democracia So-
cialista modificou a parte de seu programa criticada pelo Conse-
lho Geral e aceitou reduzir a rede de suas seções –, muitas das 
quais, na realidade, existiam apenas na imaginação de Bakunin. 
Assim, em 28 de julho de 1869, a seção de Genebra, composta 
por 104 membros, foi admitida na Internacional. O célebre re-
volucionário russo conquistou rapidamente notável influência 
em várias seções suíças, espanholas e francesas (e, depois da 
Comuna de Paris, italianas), e já na Basileia, graças a sua perso-
nalidade carismática e a seus dons de oratória, conseguiu influir 
sobre o êxito do congresso, como demonstra o voto sobre o di-
reito de herança, primeiro caso em que os delegados rejeitaram 
uma proposta do Conselho Geral.

Depois de ter finalmente derrotado os mutualistas e o es-
pectro de Proudhon, Marx se viu, a partir daquele momento, 
na necessidade de enfrentar um rival ainda mais hostil, um de-
safiante que formou uma nova tendência no interior da organi-
zação e que visava a conquistá-la: o anarquismo coletivista.582 

Com relação ao problema da luta política do proletariado 
contra os governos e o Estado capitalista, Preobrazhenski, na 
obra Anarquismo e Comunismo, destaca a diferença fundamen-
tal entre as duas correntes do movimento socialista:

Todas as correntes do anarquismo têm como caracterís-
tica comum uma repugnância pela luta política e a tendência 
a concentrar toda sua atenção sobre a luta econômica. Que o 
fim fundamental da luta do proletariado é justamente a liberta-
ção econômica e que, em geral, a luta do proletariado é a luta 

582Idem, p. 42-43.
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pela reconstrução econômica da sociedade, para a qual a con-
quista do poder governamental é apenas um meio, era algo já 
bem sabido, mesmo antes dos anarquistas, pelos fundadores do 
comunismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels; e deles o 
apóstolo do anarquismo, Bakunin, aprendeu (mesmo sem che-
gar nunca a compreender) a concepção materialista da história.

Mas nossos grandes mestres, ao proclamar uma grande 
verdade, previam a necessidade de não transformá-la em meia 
verdade, da qual somente uma parte fosse reconhecida. A recons-
trução econômica da sociedade sobre novos princípios, mesmo 
sobre princípios anarquistas, exige a destruição do Estado criado 
pelas classes exploradoras e o aproveitamento do poder político 
do proletariado para aniquilamento definitivo de seus inimigos. 
Assim, a luta organizada contra o capital, por sua destruição pe-
las forças do proletariado como classe, é precisamente uma luta 
política, qualquer que seja a forma que venha a adotar.583 

Bakunin considerava que Marx “superestimava a impor-
tância da classe operária”. Diferente de Marx, que se apoiava na 
luta do proletariado, o revolucionário anarquista opinava que 
“os intelectuais, os estudantes, representantes da democracia 
burguesa, e particularmente os marginais constituem um ele-
mento muito mais revolucionário”. Sua sociedade defendia uma 
suposta “igualdade econômica e social” entre as classes e a su-
pressão do direito de herança, em vez de defender a supressão 
das classes sociais e do capitalismo e “destacar com nitidez seu 
caráter de classe”.584 

Entretanto, Marx logo suspeitou que a dissolução da or-
ganização bakuninista na Internacional se tratava de uma ma-
nobra, e que o revolucionário russo, de fato, mantinha uma 
organização secreta no seio da Associação Internacional dos 
Trabalhadores. Ela efetivamente continuou existindo e Bakunin 
travou uma luta mordaz contra a Internacional.

Qual o fundo das divergências, pergunta Riazanov? Ele 
próprio responde:

583PREOBRAZHENSKI, Evgueni. Anarquismo e Comunismo. São Paulo: Sundermann, 
2013, p. 114.
584Idem, ibidem.
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Destruição da sociedade burguesa, revolução social, eis aqui 
o que queria Bakunin, mas Marx tinha o mesmo propósito, de 
modo que as divergências têm que ser encontradas em outro 
ponto, e, com efeito, Marx e Bakunin estavam em completo 
desacordo sobre a maneira de conseguir seu objetivo. Antes de 
tudo há que se destruir, para que, em seguida, tudo se reforme 
a si mesmo; e quanto mais depressa melhor. Basta sublevar os 
intelectuais revolucionários e os operários exasperados pela mi-
séria. Para isto, só se requer um grupo composto por homens 
decisivos, caldeados pelo fogo sagrado. Eis aqui, em essência, 
toda a doutrina de Bakunin, que, de imediato, recorda a de Wei-
tling, mas a semelhança é superficial, e igualmente tem uma 
superficial analogia com a de Blanqui. Bakunin recusava-se a 
admitir a conquista do poder político pelo proletariado, negava 
toda luta política realizada na sociedade burguesa existente e 
tudo o que tendesse a buscar condições mais favoráveis para a 
organização de classe do proletariado. Daí que Marx, e todos 
os que, como ele, julgavam necessário realizar a luta política 
e organizar o proletariado para a conquista do poder político 
fossem, aos olhos de Bakunin e de seus adeptos, oportunistas 
inveterados que retardam a marcha da revolução social.585 

Os adeptos de Bakunin não pouparam injúrias contra 
Marx, acusando-o, entre outras coisas, de falsificar os estatutos 
da Internacional. Jorraram preconceitos antissemitas e chegaram 
a acusar Marx de ser agente de Bismarck. As divergências entre 
marxistas e bakuninistas se ampliaram com a eclosão da Guerra 
Franco-Prussiana e a irrupção da Comuna de Paris de 1871. As 
conclusões tiradas por Marx em A Guerra Civil na França fo-
ram completamente diferentes das conclusões dos bakuninistas. 
Como sabemos, a derrota da Comuna de Paris levou a um pro-
cesso contrarrevolucionário de perseguições, prisões, exílios e 
execução de inúmeros revolucionários, que procuraram refúgio 
em outros países.

No contexto de uma contrarrevolução na França, que 
esmagava com sangue a vida de milhares de communards, o 
Conselho Geral da Primeira Internacional, impossibilitado de 

585RIAZANOV, David. Marx – Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p. 159.
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realizar um Congresso, convocou uma Conferência para fins de 
setembro de 1871, em Londres. A Conferência foi realizada de 
17 a 23 de setembro com a presença de 22 delegados prove-
nientes da Inglaterra, da Bélgica, da Suíça, da Espanha, além de 
exilados franceses.

Essa Conferência foi palco de mais uma luta política que 
resultou na derrota completa dos bakuninistas. Adotou-se a se-
guinte resolução:

Considerando:
Que a reação desenfreada reprime violentamente o movi-

mento emancipador dos operários e tenta pela força bruta per-
petuar a divisão de classes e a subsistência do domínio de uma 
classe que disto resulta;

Que esta constituição do proletariado em partido político 
é indispensável para assegurar o triunfo da revolução social e 
do seu fim supremo, a abolição das classes;

Que a união das forças operárias já obtida pela luta eco-
nômica deve servir de alavanca nas mãos desta classe em sua 
luta contra o poder de seus exploradores;

A conferência recorda a todos os membros da Internacio-
nal que o plano de combate da classe operária, seu movimento 
econômico e seu movimento político estão indissoluvelmente 
ligados.586 

Nessa mesma conferência, proibiu-se a existência no in-
terior da Internacional de uma organização especial com um 
programa próprio. Novamente, Bakunin e seus adeptos declara-
ram que a sua associação especial havia sido dissolvida. O caso 
Netchaev (1847-1882) veio à tona e se discutiu a posição da In-
ternacional sobre os fatos ocorridos na Rússia. Netchaev era um 
revolucionário russo exilado em 1869, que, ao retornar ao seu 
país nesse mesmo ano e com a conivência de Bakunin, fundou 
uma organização especial. Suspeitando de traição por parte de 
um dos seus integrantes (o estudante Ivanov), Netchaev, junto 
com outros integrantes, o assassinou e, em seguida, fugiu no-
vamente do país. Muitos estudantes dessa organização foram 
presos e denunciados pelo assassinato do jovem estudante. Os 

586Idem, p. 165.
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tribunais acabaram ligando a Internacional ao fato, sem que esta 
sequer tivesse conhecimento das ações de Netchaev.

Netchaev esteve novamente ligado a outro fato ainda 
mais problemático. Bakunin havia assumido a tradução de O 
Capital para o russo e tinha recebido adiantamentos por parte 
de seu editor no país. Netchaev escreveu ao intermediário en-
tre Bakunin e o editor russo, fazendo ameaças de assassiná-lo 
caso não deixasse Bakunin em paz. Bakunin afastou-se depois 
do seu discípulo “não por questões de princípio, mas unica-
mente porque a lógica implacável e simplista de Netchaev o 
espantava; entretanto, nunca ousou romper publicamente com 
ele, pois este tinha em suas mãos muitos documentos que o 
comprometiam”.587 

Após a conferência, a luta entre os marxistas e os baku-
ninistas foi redobrada. Um novo congresso, o de Haia, foi re-
alizado de 2 a 7 de setembro de 1872, a pedido dos próprios 
bakuninistas para rediscutir a questão política. Participaram 65 
delegados, de 14 países. Desta vez, Marx participou do Con-
gresso. Mas Bakunin não. A resolução da conferência anterior 
foi ratificada pelo Congresso de Haia, que colocava claramente 
a necessidade de constituir a classe operária em partido político 
independente, acrescentando-se nos Estatutos da Internacional 
o artigo “7a”, dizendo o seguinte: “Como os donos da terra e 
do capital aproveitam sempre seus privilégios políticos para de-
fender e perpetuar seus monopólios econômicos e escravizar o 
trabalho, a conquista do poder político é o supremo dever do 
proletariado”.588 

Bakunin acabou, por recomendação de uma comissão es-
pecial, sendo excluído da Internacional não só por manter uma 
organização secreta e atentar contra a existência da organização 
internacional, mas pelo caso Netchaev. Ao final do Congresso 
de Haia, a sede do Conselho Geral da Internacional foi transfe-

587Idem, p. 167.
588Idem, pp. 167-168.
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rida para Nova York, por conta das limitações e perseguições 
impostas pela contrarrevolução na Europa. Este foi o último con-
gresso da Primeira Internacional. Em 1876, ela foi formalmente 
dissolvida. Mas cumpriu a sua missão e abriu uma nova pers-
pectiva para o movimento operário internacional: a formação 
dos partidos operários.

Além dos conflitos teóricos, políticos e programáticos, po-
demos anotar diversas outras transformações que solaparam as 
bases da Internacional, tais como:

O crescimento e a transformação das organizações do movi-
mento operário, o fortalecimento dos Estados-nação, causado 
pela unificação nacional da Itália e da Alemanha, a expansão 
da Internacional em países como a Espanha e a Itália, com con-
dições econômicas e sociais profundamente diferentes daquelas 
da Inglaterra e da França, onde a Associação havia nascido, a 
definitiva virada moderada do sindicalismo inglês e a repressão 
que se seguiu à queda da Comuna de Paris agiram, de modo 
concomitante, para tornar a configuração originária da Interna-
cional inapropriada para as condições históricas modificadas.589 

Finalizada a experiência com a Primeira Internacional, 
Marx e Engels continuaram as suas atividades de apoio à forma-
ção dos partidos operários em vários países e aproveitaram para 
fazer avançar a sua concepção materialista da história:

Depois de oito anos intensamente dedicados à Internacio-
nal, Marx passara por inúmeras provas. Consciente da retirada 
das forças operárias que se seguiria à Comuna de Paris – a pri-
meira entre todas as suas preocupações –, ele decidiu dedicar 
seus anos futuros à tentativa de completar O Capital. Quando 
cruzou o Mar do Norte em direção à Holanda, ele deve ter 
sentido que a batalha que o esperava seria a última que travaria 
como protagonista direto.

Do espectador silencioso daquele primeiro encontro, 
realizado em 1864 no St. Martin’s Hall, Marx tornara-se, em 
1872, o líder da Internacional, reconhecido como tal não só 
pelos delegados dos vários congressos e pelos dirigentes do 
Conselho Geral, mas pela própria opinião pública. Se, portanto, 

589MUSTO, Marcello (org.). Trabalhadores, uni-vos! Antologia política da I Interna-
cional. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 69.
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a Internacional devia muitíssimo a Marx, também a existência 
deste último havia se transformado profundamente graças àque-
la organização. Antes da Internacional, Marx só era conhecido 
em um círculo restrito de militantes, ao passo que, depois da 
Comuna de Paris – certamente também graças à publicação de 
seu magnun opus, em 1867 -, a fama de seu nome começara a 
difundir-se entre os revolucionários de muitos países europeus, 
ao ponto de a imprensa apelidá-lo de “doutor do terror verme-
lho”. Além disso, a responsabilidade derivada de seu papel na 
Internacional, que lhe dera a oportunidade de analisar mais di-
retamente tantas lutas econômicas e políticas, serviu como mais 
um estímulo para suas reflexões sobre o comunismo e enrique-
ceu profundamente o conjunto de sua teoria anticapitalista.590 

Para além de dar uma base científica ao movimento ope-
rário e socialista, com a publicação de O Capital, Marx e En-
gels atuaram decisivamente na constituição da Primeira Interna-
cional, no esforço de unificar as forças do proletariado na luta 
contra a exploração capitalista. Contribuíram também para a 
constituição de partidos operários, entre eles o Partido Operário 
Socialdemocrata Alemão, o mais importante partido operário 
da época. Travaram a luta conta o revisionismo reformista e o 
sectarismo no seio dessas organizações políticas, defendendo 
os métodos da luta de classes do proletariado e a estratégia da 
revolução proletária.

A experiência da Comuna de Paris, de 1871, analisada 
magistralmente por Marx em A Guerra Civil na França, fez avan-
çar a elaboração marxista sobre o processo revolucionário e a 
ditadura do proletariado, ao constituir o primeiro governo ope-
rário da história da humanidade, embora por curto tempo. A ex-
periência da Comuna e as conclusões de Marx influenciaram o 
desenvolvimento do movimento socialista internacional, espe-
cialmente o processo revolucionário na Rússia de 1917 e, desta, 
os diversos eventos revolucionários ao longo do século XX.

A experiência transformada em teoria a partir do evento 
da Comuna de Paris de 1871 e da própria organização e atua-

590Idem, pp. 70-71.
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ção da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), a Pri-
meira Internacional, foi fundamental para os revolucionários da 
Segunda, Terceira e Quarta Internacionais e para a militância 
socialista nas diversas situações revolucionárias do século XX. 
Lenin e Trotsky se ampararam nas análises de Marx sobre a Co-
muna para produzir textos axiais para a luta socialista e para 
a compreensão dos problemas da transição do capitalismo ao 
socialismo. Essas análises, em conjunto, devem ser estudadas e 
compreendidas pela militância socialista da atualidade.

8.4. Marx, Engels e a formação dos partidos operários

A experiência e as lições da Comuna de Paris foram deter-
minantes, pois o verdadeiro desafio colocado ao

movimento operário era a revolução, isto é, o de como organi-
zar-se para pôr fim ao modo de produção capitalista e derrubar 
as instituições do mundo burguês. Não mais a questão da re-
forma da sociedade existente, mas da construção de uma nova. 
Para avançar por esse novo caminho da luta de classes, Marx 
pensava ser inadiável a construção, em cada país, de partidos 
políticos da classe operária. (…)

Daquele momento em diante, portanto, o partido passou a 
ser considerado um instrumento essencial para a luta do proleta-
riado. Ele devia ser independente das outras forças políticas exis-
tentes e construído, tanto do ponto de vista programático como 
organizacional, em função do contexto nacional singular. (…)

Os partidos políticos operários, independentemente do 
modo como estavam constituídos em seus diversos contextos, 
não deviam submeter-se aos interesses nacionais. A batalha 
pelo socialismo não podia permanecer confinada em um âm-
bito tão estreito, e o internacionalismo, especialmente no novo 
contexto histórico, devia continuar a ser o farol do proletariado, 
assim como sua vacina contra o abraço mortal do Estado e do 
sistema capitalista.591 

Engels, em Carta datada de 13 de fevereiro de 1871 ao 
Conselho Federal Espanhol da Associação Internacional dos 
Trabalhadores, expõe a nova perspectiva aberta pela experiên-

591Idem, p. 64.
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cia da Comuna de Paris de 1871 e da Primeira Internacional, no 
que se refere à importância da luta política:

Como vós dizeis, a atenção do povo tem sido atraída, em grande 
medida, pelas declarações vazias dos velhos partidos, que, com 
isso, obstruíram enormemente nossa propaganda. Isso ocorreu 
por toda parte durante os primeiros anos do movimento proletá-
rio. Na França, na Inglaterra e na Alemanha os socialistas foram 
forçados, e continuam a sê-lo, a combater a influência e a ativida-
de dos velhos partidos políticos, sejam eles aristocráticos ou bur-
gueses, monarquistas ou mesmo republicanos. Em todos os luga-
res, a experiência mostrou que a melhor maneira de emancipar 
os trabalhadores dessa dominação dos velhos partidos é formar, 
em cada país, um partido proletário com uma política própria, 
manifestamente distinta daquela dos outros partidos, porquanto 
tem de expressar as condições necessárias para a emancipação 
da classe trabalhadora. Essa política pode variar em detalhes, de 
acordo com as circunstâncias específicas de cada país; mas en-
quanto as relações fundamentais entre o trabalho e o capital fo-
rem as mesmas em toda parte, e a dominação política das classes 
possuidoras sobre as classes exploradas for um fator universal-
mente existente, os princípios e objetivos da política proletária 
serão idênticos, ao menos em todos os países ocidentais. As clas-
ses possuidoras – a aristocracia rural e a burguesia – mantêm a 
população trabalhadora na servidão não só mediante o poder de 
sua riqueza, pela simples exploração do trabalho pelo capital, 
mas também pelo poder do Estado – pelo exército, pela burocra-
cia, pelos tribunais. Deixar de combater nossos adversários no 
campo político significaria abandonar uma das armas mais pode-
rosas, particularmente na esfera da organização e propaganda.592 

Trata-se, portanto, do desafio de construir os partidos ope-
rários em todos os países. Engels diz claramente: “No entanto, 
a nossa política deve ser a política operária. O partido operário 
não deve jamais ser o apêndice de um partido burguês qualquer: 
ele deve ser independente e ter um objetivo e um programa pró-
prios”.593 Essa posição de Marx e Engels, pela qual lutaram na 

592Idem, pp. 300-301.
593Essa importante questão da teoria marxista e da luta de classes – a questão do 
partido revolucionário – foi objeto de debate no seio do movimento socialista inter-
nacional e no interior do movimento revolucionário da Rússia. Coube a Lenin, no 
começo do século XX, elaborar uma teoria marxista do partido político apropriado à 
necessidade da luta revolucionária de destruição do capitalismo e de construção do 
socialismo. Cf. LENIN, V. I. Que fazer? São Paulo: Martins Fontes, 2006.
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fase final da Primeira Internacional, acabou, direta ou indireta-
mente, sendo confirmada pelo Congresso Socialista Universal, 
realizado de 9 a 16 de setembro de 1877, na cidade de Gent, 
na Bélgica, que teve a participação de três mil trabalhadores de 
países como Bélgica, Rússia, Hungria, França, Inglaterra, Alema-
nha, Suíça, Espanha e Itália. 

O documento final do encontro, intitulado Manifesto às 
organizações operárias e sociedades de todos os países, estabe-
lecia o seguinte:

considerando que a emancipação social é inseparável da eman-
cipação política; considerando que o proletariado, organizado 
como partido distinto e oposto a todos os partidos formados 
pelas classes proprietárias, deve utilizar todos os meios políticos 
voltados à emancipação social de todos os seus membros; con-
siderando que a luta contra todo domínio de classe não é nem 
local nem nacional, mas universal, e que o processo depende 
do acordo e da cooperação das organizações dos diversos paí-
ses; os subscritos, delegados no Congresso Socialista Universal 
de Gent, decidiram que as organizações por eles representadas 
devem ajudar umas às outras, moral e materialmente, em todas 
as reivindicações econômicas e políticas. (…)

Preconizamos a necessidade da ação política como um po-
deroso meio de agitação, propaganda, educação popular e asso-
ciação. A presente organização da sociedade deve ser combatida 
simultaneamente por todos os lados e com todos os meios à nos-
sa disposição. […] O socialismo não deve ser apenas especula-
ção teórica sobre a organização provável da sociedade futura; ele 
deve ser real e vivo, envolvido nas aspirações efetivas, necessi-
dades imediatas e lutas diárias da classe proletária contra aqueles 
que controlam o capital social, assim como o poder social.

Para arrancar um direito político da burguesia, para orga-
nizar em uma associação trabalhadores até então isolados, para 
obter uma redução nas horas de trabalho por meio de greves 
ou sociedades de resistência; tudo isso significa tanto trabalhar 
para a edificação de uma sociedade nova quanto investigar as 
possibilidades de configurações sociais do futuro.

Que os trabalhadores até então desorganizados se organi-
zem e formem associações! Que aqueles que estão organizados 
apenas no plano da economia desçam até a arena política; lá eles 
encontrarão os mesmos adversários e a mesma batalha, e toda 
vitória obtida em um desses níveis sinalizará o triunfo no outro!

Que a classe despossuída em cada nação se constitua em 
um grande partido distinto de todos os partidos burgueses, e 
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que esse partido social marche de mãos dadas com aqueles dos 
outros países!

Para reivindicar todos os seus direitos, para abolir todos 
os privilégios, trabalhadores de todo o mundo, uni-vos! 594

Na Alemanha, terra natal de Marx e Engels, coube a Wi-
lhelm Liebknecht aglutinar em torno de si uma parte importante 
dos trabalhadores. Liebknecht, desde então, tornou-se um cola-
borador próximo de Marx e Engels na tarefa de constituir uma 
organização socialista operária com um programa revolucioná-
rio. De outro lado, destacava-se particularmente a União Geral 
dos Trabalhadores Alemães, uma associação fundada em 1863 
no Congresso Geral dos Trabalhadores Alemães, sob inspiração 
de Ferdinand Lassalle.

Apesar do seu programa reformista, pautado na defesa do 
direito de voto universal e na criação de cooperativas de produ-
ção, por meio de créditos estatais, Lassalle defendia a organização 
independente dos operários e agiu no sentido de concretizá-la. 
Por isso, houve uma aproximação entre os marxistas e os discí-
pulos de Lassalle, o que permitiu a iniciação do debate político-
-programático para uma futura fusão das duas organizações.595 

O Partido Operário Socialdemocrata Alemão (SDAP) foi 
constituído em 1869, em um Congresso realizado em Eisena-
ch, sob a liderança de Wilhelm Liebknecht e August Bebel, dis-
cípulos de Marx. Passaram a ser chamados de eisenachianos. 
Esse partido foi marcado pelo seu internacionalismo proletário, 
procurando atuar de forma independente do Estado e dos gover-
nos, apoiando as ações da Primeira Internacional e participando 
das suas iniciativas. Uma característica que o diferenciava, por 
exemplo, da organização de Lassalle.

Marx e Engels teceram duras críticas à organização de 
Lassalle. Confiavam na possibilidade dos eisenachianos se for-
talecerem e ganharem a direção do movimento operário ale-

594Idem, pp. 83-84.
595SACHS, Érico. Marxismo e luta de classes: questões de estratégia e tática. Salvador: 
EGBA, 2010, p. 86.
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mão a partir de um programa revolucionário. Entretanto, como 
aponta Sachs:

o caminho dos eisenachianos não estava livre de ilusões refor-
mistas, como, por exemplo, o objetivo programático do “esta-
do livre do povo” ou a reivindicação do “crédito estatal livre” 
para as cooperativas de produção, que Marx e Engels criticaram 
tanto em sua correspondência, quanto também em diretivas a 
W. Liebknecht. Mas eles nutriam grandes esperanças nos ei-
senachianos e os descreviam desde essa época como “nosso 
partido”.596 

Os desentendimentos entre lassallianos e eisenachianos se 
tornaram frequentes em torno de temas como greves, sindicatos, 
posição diante dos governos. Enquanto os setores burgueses ten-
tavam desviar a luta de classes para a conciliação entre capital e 
trabalho, os discípulos de Marx procuravam organizar cooperati-
vas sindicais independentes do governo e do Estado, a partir das 
reivindicações da classe operária, articulando a luta econômica 
à luta política. Os lassallianos tendiam à conciliação de classes 
com o governo de Bismarck. Sachs observa que, sob “pressão do 
sindicato, o governo da Federação da Alemanha do Norte teve 
que aceitar os direitos de associação e de greve (1869)”.597 

Não foi diferente em relação à guerra franco-prussiana de 
1870. Como adverte Beer:

No Reichstag, da Alemanha do Norte, os lassallianos Schweit-
zer, Fritsche e Mende votaram os créditos de guerra, ao passo 
que os eisenachianos Liebknecht e Bebel se abstiveram. Só de-
pois da vitória de Sedan, quando compreenderam que a Ale-
manha enveredava por uma política de conquistas, é que os 
representantes de ambos os partidos resolveram votar contra os 
créditos. Em virtude de sua atitude contra a guerra e de sua ade-
são à Associação Internacional dos Trabalhadores, Bebel e Lie-
bknecht foram processados e condenados à prisão em fortaleza. 
O terceiro acusado, Adolpho Kepner, foi absolvido. 598

596Idem, p. 114.
597Idem, p. 116.
598BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. São Paulo: expressão Popu-
lar, 2006, p. 551.
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De qualquer forma, a tendência da crise e do desenvolvi-
mento do movimento operário exerceu pressão sobre as duas 
organizações para o debate sobre uma possível unificação, o 
que ocorreria em 1875, no Congresso de Gotha. No próximo 
capítulo, veremos como se deu essa unificação e sob que base 
programática. Observaremos também qual foi a posição de 
Marx e Engels diante das negociações entre os lassallianos e ei-
senachianos (marxistas) para a constituição de uma organização 
unitária.

Essa discussão é muito importante, porque o Partido Ope-
rário Socialdemocrata da Alemanha se tornava o mais importante 
partido operário da Europa e, futuramente, de todo o movimen-
to socialista internacional, dirigindo a Segunda Internacional 
(1889-1914). Depois de enfrentar as chamadas Leis contra os 
Socialistas do governo alemão, por meio das quais foram 

proibidas as associações, sindicatos, órgãos de imprensa, im-
pressos, que tivessem ligação com o trabalho comunista. O 
partido tornou-se ilegal. A única maneira de fazer a propagan-
da e manifestações públicas era utilizando o direito universal 
do voto para o Reichstag (ele foi introduzido para os estados 
da Federação da Alemanha do Norte em 1867). Apesar da Lei 
dos Socialistas, que proibia as greves e impunha penas de pri-
são de muitas centenas de anos, perseguições e desterro con-
tra os socialistas, o partido cresceu de forma contínua. O ritmo 
trienal das eleições para o Reichstag oferecia a possibilidade 
de fazer valer com a cédula eleitoral os desejos políticos dos 
operários.599 

Os dados relacionados ao crescimento dos votos no Par-
tido operário alemão indicam que, mesmo sob as leis contra 
os socialistas, a organização conseguiu ampliar continuamen-
te a sua influência na população. Em 1871, o partido recebeu 
101.927 votos; 1874, 351.670; 1877, 493.447; 1884, 549.990; 
1887, 763.128; e, em 1890, 1.427.298. As leis contra os socia-
listas acabaram sendo revogadas em 1890. Durante o período 
de aplicação das leis contra os socialistas, o partido operário 

599SACHS, Érico. Marxismo e luta de classes: questões de estratégia e tática. Salvador: 
EGBA, 2010, p. 164.
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teve de articular os meios legais e ilegais de luta, isto é, o traba-
lho contra as leis antioperárias e a crítica à política do governo, 
ao tempo em que ampliava a sua influência no meio operário, 
com a constituição de uma rede de distribuição dos seus jornais 
e materiais impressos, além da organização de greves, amparan-
do-se nos sindicatos.600 

Não obstante, conformava-se no interior do partido ope-
rário alemão um setor reformista, que nutria fortes ilusões no 
Estado e na democracia parlamentar burguesa:

formou-se uma fração subordinada aos deputados socialdemo-
cratas do Reichstag que acentuava principalmente o trabalho 
político na luta parlamentar e, após as eleições, olhava o re-
sultado da votação como medida do grau de força do partido 
e como possibilidade de chegada ao poder. A ala oportunista 
dentro da fração do Reichstag defendia a associação ao governo 
sempre que ele “pretendesse beneficiar o homem comum”.(…)
O crescimento contínuo dos votos do PSD, o sucesso dos sin-
dicatos e a prosperidade econômica foram as bases materiais 
para as ilusões reformistas, que se alastraram cada vez mais no 
partido e nos sindicatos.601 

O primeiro combate sério de Marx e Engels contra as ten-
dências reformistas no seio do partido alemão se dá com a Críti-
ca ao Programa de Ghota, de 1875, que veremos em seguida. O 
fato é que a tendência dominante com a crise da Primeira Inter-
nacional foi a de constituição de partidos operários em inúme-
ros países, particularmente na Europa (Alemanha, França, Itália, 
etc.), além da Rússia e Estados Unidos.

Para tanto, a Primeira Internacional havia cumprido o seu 
objetivo de aproximar as diversas lutas isoladas e criar as ba-
ses para o desenvolvimento de organização políticas operárias, 
passo importante para a constituição da classe operária como 
partido político independente da burguesia na luta pela eman-
cipação dos trabalhadores frente à exploração de classe dos ca-
pitalistas.

600Idem, p. 165.
601Idem, p. 166.
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9 - Últimos combates de Marx e Engels
O primeiro grande passo a ser dado em todos os países que 
tenham recentemente entrado em movimento é a constituição 
dos operários em partido político independente, não importan-
do como, mas bastando somente que ele seja um partido ope-
rário distinto (ENGELS, Carta a Sorge).

9.1. Família, doença e problemas financeiros

Na última década de sua vida, Marx se encontrava com 
a saúde abalada. Não conseguia mais se dedicar com a mesma 
força e ritmo à causa do proletariado e à produção teórica como 
anteriormente. Não obstante, nunca deixou, até o final de sua 
vida, de aperfeiçoar o socialismo científico, com base no de-
senvolvimento das pesquisas e conhecimentos das ciências da 
natureza e sociais, nem de intervir na luta de classes do prole-
tariado. Também se dedicou com afinco ao estudo da literatura 
universal.602 

Sabemos que a vida da família Marx foi muito difícil por 
causa dos constantes problemas financeiros – como dissemos, 
Marx vivia das matérias jornalísticas que escrevia para alguns 
periódicos –, situação compensada pela ajuda sempre presente 
de Engels e de algum dinheiro deixado em herança pelos pais 
de Jenny e de Marx. É preciso lembrar que Marx teve sete filhos 
com Jenny von Westphalen, dos quais três sobreviveram até a 
idade adulta, como foram os casos de Jenny (1844-1883), Laura 

602Cf. entre outros autores, LÊNIN, V. I. As Três Fontes. São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2006; RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. 
São Paulo: Global, 1984; RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o pensador, o 
revolucionário. São Paulo: Global, 1984; MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de 
sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; MCLELLAN, David. Karl Marx: vida e pen-
samento. Petrópolis: Vozes, 1990; COGGIOLA, Osvaldo. Engels: o segundo violino. 
São Paulo: Xamã, 1995; GABRIEL, Mary. Amor e Capital: a saga familiar de Karl Marx 
e a história de uma revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2013; LEVEBVRE, H. Para com-
preender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 70, 1981; CORNU, Auguste. 
Carlos Marx; Federico Engels: del idealismo al materialismo historico. Buenos Aires: 
Editoriales Platina, 1965; MANDEL, Ernest. O lugar do marxismo na história. São 
Paulo: Xamã, 2001; WOODS, A. e GRANT, T. Razão e Revolução. São Paulo: Luta 
de Classes, 2007.
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(1845-1911) e Eleanor (1855-1898), sendo que os demais mor-
reram ainda crianças. Marx teve um filho, de nome Frederick 
Demuth, com a sua secretária, Helena Demuth.

Em 1875, a família Marx havia se mudado para Maitland 
Park Road, 41, Harvestock Hill, em Londres, onde o fundador 
do marxismo viveu os seus últimos anos de vida. No geral, a 
situação econômica da família foi durante longos anos instável 
e, juntamente com as privações e o trabalho excessivo, aumen-
tavam ainda mais os problemas de saúde do velho revolucio-
nário. Apenas no final da década de 1860, Engels conseguiu se 
desvencilhar dos negócios deixados pelo pai a seu encargo e se 
mudar, a partir de setembro de 1870, para Londres, onde Marx 
morava com a família. Pôde, então, dar um apoio maior ao seu 
companheiro de ideias e de luta revolucionária.

Franz Mehring descreve a última década da vida e os pro-
blemas de saúde de Marx da seguinte forma:

Como tinha feito no final de 1853, depois dos últimos 
suspiros da Liga Comunista, Marx agora, ao final de 1873, se 
retirou para seus estudos, mas desta vez para o resto da vida.

Diz-se que a última década de sua vida foi de ‘uma lenta 
agonia’, mas isto é muito exagerado. É verdade que as lutas que 
aconteceram depois da Comuna de Paris fizeram muito mal à 
sua saúde: no outono de 1873 ele padeceu muito com sua ca-
beça e correu o risco de sofrer uma embolia, enquanto aquele 
estado cerebral de depressão crônica tornou-o incapaz de traba-
lhar e lhe roubou todo o desejo de escrever. No entanto, após 
várias semanas de tratamento em Manchester nas mãos do Dr. 
Gumpert, que era um amigo de Engels, e em quem Marx tinha 
confiança total, ele se recuperou.

A conselho do Dr. Gumpert, Marx foi banhar-se em Karls-
bad em 1874 e também nos dois anos seguintes. Em 1877, para 
variar, foi ao balneário Neuernahr, mas em 1878 dois antenta-
dos contra a vida do rei alemão e a forte campanha antissocialis-
ta que se seguiu fecharam o continente para ele. No entanto, as 
três visitas a Karlsbad tinham feito muito bem a ele e seu velho 
problema de fígado quase se resolveu. Permaneceram ainda as 
desordens estomacais crônicas e a exaustão nervosa, que pro-
vocava nele fortes dores de cabeça e insônia. Estes problemas 
desapareciam depois de uma visita ao mar durante o verão e 
voltavam mais intensos no inverno.
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Uma restauração completa de sua saúde teria sido pos-
sível se Marx garantisse para si a paz e tranquilidade a que, 
depois da tremenda quantidade de trabalho e sofrimento que ti-
nham preenchido sua vida adulta, tinha direito ao se aproximar 
de seu sexagésimo aniversário. Mas ele nem sonhou em fazê-
-lo, e em vez disso mergulhou com seu velho zelo nos estudos 
necessários para completar seu trabalho científico, estudos cuja 
extensão tinha crescido muito neste intervalo.603 

Mehring relata a rotina de Marx e seus estudos assim:
Apesar de ele ir para cama muito tarde, sempre se levanta-

va na manhã seguinte entre oito e nove horas, bebia café lendo 
os jornais e depois disso desparecia em seu estúdio para perma-
necer lá até meia-noite ou mais, aparecendo apenas para as re-
feições ou, em noites claras, para uma caminhada por Hampste-
ad Heath. Durante a tarde, ele às vezes deitava por uma ou duas 
horas no sofá. Trabalhar para ele tinha se tornado uma paixão, e 
frequentemente se esquecia completamente das refeições e seu 
estômago sofria por sua tremenda atividade mental. 604

Apesar desses problemas, Marx mantinha um contado sis-
temático com socialistas de vários países, que recorriam tanto a 
ele quanto a Engels para aconselhar-se sobre questões teóricas, 
econômicas, políticas e sociais. Marx e Engels haviam se torna-
do gigantes da literatura socialista e tinham acumulado uma ex-
periência política importante aos longo das décadas anteriores, 
especialmente com a intervenção nas jornadas revolucionárias 
de 1848 e na Primeira Internacional. Por isso, foram procurados 
constantemente pelas lideranças socialistas e dos partidos ope-
rários em formação em vários países. 

9. 2. O partido operário alemão e a Crítica do Programa 
de Ghota

Uma das lutas travadas por Marx e Engels nos últimos anos 
de vida diz respeito à organização dos partidos operários. O 
mais importante deles foi o Partido Operário Socialdemocrata 
alemão (SDAP), constituído, como vimos acima, em 1869, no 

603MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundemann, 2013, 
pp. 483-484.
604Idem, pp. 584-585.
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Congresso de Eisenach, sob a liderança de Wilhelm Liebknecht 
e Auguste Bebel. Como dissemos, houve uma aproximação en-
tre os marxistas do Partido Operário Socialdemocrata alemão 
e os lassallianos da União Geral Operária alemã, caminhando 
para uma fusão entre os dois grupos em um único partido.

Com bastante dificuldade, Marx conseguiu, com a ajuda 
de Engels, reunir forças para intervir nos debates do Partido (ei-
senachianos, marxistas), que, por volta de 1875, centrava-se na 
finalização do processo de fusão com a União Geral Operária 
Alemã (lassalliana). O Congresso de Gotha ocorreu nos dias 22 
a 27 de maio de 1875, sob a base da discussão de um projeto de 
programa que fazia uma série de concessões ao reformismo dos 
discípulos de Ferdinand Lassalle com o único fim de possibilitar 
a união das duas organizações e a unificação da classe operária 
alemã em uma única organização, o Partido Socialdemocrata 
Alemão.

Estudando minuciosamente o projeto de programa prepa-
rado pela direção do partido operário alemão, Marx redigiu um 
documento chamado Crítica do Programa de Gotha (1875)605, 
encaminhado por meio de uma Carta a W. Bracke, para divul-
gação aos militantes Geib, Auer, Bebel e Liebknecht, na qual ex-
põe suas críticas a diversos aspectos teóricos, políticos e progra-
máticos do projeto de programa. Além das críticas às posições 
equivocadas do projeto, Marx apresenta nesse documento um 
conjunto de análises que ora esclarecem pontos de sua teoria, 
ora aprofundam o socialismo científico (exemplo: as fases da 
transição ao comunismo, o papel da educação).

Na Carta a W. Bracke (1875), Marx expõe a seguinte pre-
ocupação:

Envio-lhe as notas críticas ao programa de coalizão e pe-
ço-lhe a gentileza de, após sua leitura, repassá-las a Geib, Auer, 
Bebel e Liebknecht. O manuscrito tem de retornar às suas mãos, 
para que esteja à minha disposição, caso eu necessite dele. Es-
tou sobrecarregado e tenho de superar em muito a carga de 

605MARX, Karl. Crítica do programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012. 
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trabalho que me foi prescrita pelo médico. De modo que, para 
mim, não foi nenhum ‘prazer’ escrever tão longos comentários. 
Mas foi necessário, para que mais tarde não pairem dúvidas 
sobre minha posição em relação aos passos dados pelos correli-
gionários a quem essas notas se dirigem.

Depois da realização do congresso de coalizão, Engels e 
eu publicaremos uma curta nota, esclarecendo que nos distan-
ciamos totalmente desse programa de princípios e não temos 
nada a ver com ele.

Isso é indispensável, uma vez que, no exterior, espalha-se 
a ideia – absolutamente errônea, alimentada com o mais extre-
mo zelo pelos inimigos do partido – de que em segredo dirigi-
mos daqui o movimento do chamado Partido de Eisenach. Por 
exemplo, em um texto recente, publicado em russo, Bakunin 
me torna responsável não apenas por todos os programas etc. 
daquele partido, mas até por cada passo de Liebknecht desde o 
início de sua cooperação com o Partido Popular.

Além disso, é também minha obrigação não reconhecer, 
com um silêncio diplomático, um programa que, estou conven-
cido, é absolutamente nefasto e desmoralizador para o partido.606

A forma severa com que Marx chama a atenção da militân-
cia do partido alemão está ligada a duas circunstâncias, esclare-
cidas por Engels em 1891, por ocasião da publicação da crítica 
de Marx – aliás, com muita resistência da direção do partido - na 
revista Die Neue Zeit:

Em primeiro lugar, Marx e eu estávamos envolvidos com o mo-
vimento alemão mais intimamente do que com qualquer outro; 
assim, o retrocesso decisivo anunciado nesse projeto de pro-
grama só podia nos perturbar violentamente. Em segundo lu-
gar, naquele momento – apenas dois anos após o Congresso 
de Haia da Internacional – estávamos na mais acalorada luta 
contra Bakunin e seus anarquistas, que nos apontavam como os 
responsáveis por tudo que acontecia no movimento operário da 
Alemanha; tínhamos razões para esperar que também nos fosse 
impingida a secreta paternidade desse programa.607 

Marx, ao formular a crítica ao projeto de programa, não 
desejava se tornar um empecilho à fusão das organizações, pois, 
como diz, cada “passo do movimento real é mais importante do 

606Idem, p. 19-20.
607Idem, p. 18.
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que uma dúzia de programas”.608 Porém, não poderia ser coni-
vente ou simplesmente calar-se diante dos erros teóricos, políti-
cos e programáticos, que poderiam custar muito caro ao partido 
mais adiante, pois cada passo real com um programa proletário 
revolucionário justo corresponde a uma vitória da classe operá-
ria frente aos capitalistas. Por isso, afirma:

Se, portanto, não se podia – e as circunstâncias do momento não 
o permitiam – ir além do Programa de Eisenach, então era melhor 
ter firmado um acordo para a ação contra o inimigo comum. Mas, 
ao se conceber programas de princípios (em vez de postergar isso 
até que tal programa possa ser preparado por uma longa ativi-
dade comum), o que se faz é fornecer ao mundo as balizas que 
servirão para medir o avanço do movimento do partido.609 

Sabedor da importância dos princípios e do programa 
proletários, Marx não mediu palavras para definir o recuo e o 
retrocesso que representaria a aprovação desse programa, das 
concessões realizadas aos reformistas, dando munição aos opo-
sitores do socialismo científico (particularmente, aos anarquis-
tas). Marx expressa que o projeto de programa elaborado “não 
vale nada, mesmo que não se leve em conta a canonização dos 
artigos de fé lassallianos”.610  Esta é a primeira vez que Marx ex-
põe claramente as suas divergências de fundo com Lassalle (que 
já havia falecido!), não só quanto aos aspectos econômicos, 
como também em relação à tática e à estratégia revolucionária. 

Quanto ao aspecto do internacionalismo, Marx se confron-
ta com a visão nacionalista estreita da emancipação dos traba-
lhadores concebida por Lassalle e pelos seus discípulos. O texto 
do projeto de programa fez aqui uma concessão aos reformistas 
lassallianos, ao considerar que “a classe trabalhadora atua por 
sua libertação, inicialmente, nos marcos do atual Estado nacio-
nal, consciente de que o resultado necessário de seu esforço, 
comum a todos os trabalhadores de todos os países civilizados, 
será a fraternização internacional dos povos”.611 

608Idem, p. 20.
609Idem, pp. 20-21.
610Idem, p. 21.
611Idem, p. 35.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   444 03/10/2017   15:31:40



445Marx e Engels: uma introdução 

Marx alerta que Lassalle, em oposição ao espírito interna-
cionalista do Manifesto Comunista e do movimento socialista, 
tinha uma visão do movimento operário a partir de um ponto de 
vista nacional estreito. Esclarece, contra a visão dos lassallianos, 
que, embora a classe operária comece a se organizar no quadro 
das fronteiras nacionais e que estas constituam, em um primeiro 
momento, a cena imediata da sua luta, o é apenas na forma. 
Tanto o Estado nacional quanto as economias nacionais são so-
mente elos do sistema internacional de estados e da economia 
mundial. A luta de classes é internacional pelo seu conteúdo. 

O internacionalismo proletário não é apenas uma procla-
mação abstrata, mas o fundamento da luta mundial da classe 
operária pelo sepultamento do capitalismo e a constituição do 
socialismo. Implica, portanto, em ações concretas não só de 
solidariedade às lutas em todos os países e continentes, mas 
a construção efetiva dos partidos revolucionários nos vários 
países e a organização política internacional do proletariado. 
O projeto de programa falava de uma abstrata “fraternidade in-
ternacional dos povos”, coisa admitida até pelas organizações 
liberais burguesas, mas se omitia, diz Marx, sobre as “funções 
internacionais da classe trabalhadora alemã”.612 Era preciso, por-
tanto, assentar claramente o significado e o alcance concreto do 
internacionalismo proletário, um princípio essencial do progra-
ma revolucionário.613 

612Idem, p. 36.
613Sobre o aspecto do internacionalismo proletário, Engels, em uma Carta a August 
Bebel, de 18-28 de março de 1875, reforça a crítica de Marx, ao dizer: “o princípio 
do internacionalismo proletário é negado para o presente, e isso pelas pessoas que 
por cinco anos e sob as mais duras circunstâncias afirmaram-no da forma mais glo-
riosa. A posição dos trabalhadores alemães no topo do movimento europeu repousa 
essencialmente sobre sua postura verdadeiramente internacional durante a guerra; 
nenhum outro proletariado teria se portado tão bem. E agora esse princípio deve ser 
negado por eles, no momento em que por toda parte no estrangeiro os trabalhadores 
o ressaltam na mesma medida em que os governos se esforçam para reprimir sua 
participação em uma organização! E o que resta do internacionalismo do movimen-
to operário? A pálida perspectiva, nem mesmo de uma ulterior ação conjunta dos 
trabalhadores europeus para sua libertação, mas sim de uma futura ‘fraternização 
internacional dos povos’, uns ‘Estados Unidos da Europa’ dos burgueses da Liga da 
Paz!” (Idem, pp. 52-53). 
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Quanto ao aspecto da estratégia revolucionária, o projeto 
criticado vai ainda mais longe, pronunciando que o 

Partido Operário Alemão exige, para conduzir à solução da 
questão social, a criação de cooperativas de produção com sub-
venção estatal e sob o controle democrático do povo trabalha-
dor. Na indústria e na agricultura, as cooperativas de produção 
devem ser criadas em proporções tais que surjam a organização 
socialista do trabalho total.614 

Para Marx, trata-se claramente de um recuo estratégico, de 
modo a se harmonizar com a tática e a estratégia reformistas dos 
lassallianos, sem resolver, entretanto, o problema. A passagem 
é todo um programa político. O partido operário alemão subs-
tituía a estratégia revolucionária do proletariado, a tomada do 
poder pela classe operária, por uma via estatal reformista cuja 
ilusão era alcançar o socialismo, por meio de subvenções do Es-
tado burguês às cooperativas de produção criadas pelo próprio 
Estado burguês. Era uma posição gradualista mais vulgar, ao 
mesmo tempo em que se repudiava indiretamente a estratégia 
da revolução proletária como obra dos trabalhadores organiza-
dos politicamente. 

Por isso, Marx é incisivo nesse aspecto, reprovando cate-
goricamente essa passagem:

A organização socialista do trabalho total, em vez de surgir do 
processo revolucionário de transformação da sociedade, surge 
da ‘subvenção estatal’, subvenção que o Estado concede às co-
operativas de produção ‘criadas’ por ele, e não pelos trabalha-
dores. É algo digno da presunção de Lassalle imaginar que, por 
meio de subvenção estatal, seja possível construir uma nova so-
ciedade da mesma forma que se constrói uma nova ferrovia!615 

Marx alerta que a passagem do programa se distanciava 
“do movimento de classes”616 e, como tal, colocava em xeque a 
necessária independência de classe do proletariado em relação 
ao Estado, governos e partidos da burguesia. O que tem em vista 
é a necessidade de deixar clara a estratégia revolucionária do 

614Idem, pp. 39-40.
615Idem, p. 40.
616Idem, ibidem.
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proletariado, a completa superação do modo de produção capi-
talista e da sociedade burguesa, que se ergueu sobre a base da 
exploração do trabalho pelo capital. Ou seja, Marx defende os 
métodos da luta de classes do proletariado contra a via reformis-
ta e legalista de conquista do socialismo por meio de medidas 
do Estado burguês ou por reformas graduais no capitalismo. Por 
isso, deixa evidente que, respeitante “às atuais sociedades coo-
perativas, elas só têm valor na medida em que são criações dos 
trabalhadores e independentes, não sendo protegidas nem pelos 
governos nem pelos burgueses”.617 

O projeto de programa também falseava a concepção mar-
xista de Estado, defendendo a ideia de que o partido operário 
aspirava ao “Estado livre”, sem caracterizar claramente o Estado 
classista atual, burguês, nem esclarecer a posição dos marxistas 
revolucionários em relação à extinção do Estado no processo de 
transição ao comunismo. Com isso, abria mais uma lacuna, a 
partir da qual poderiam se apoiar as críticas anarquistas sobre o 
marxismo como um suposto “socialismo de Estado”. 

Marx, contrariamente ao projeto, esclarece que o Estado 
atual tem como base o modo de produção capitalista e a socie-
dade burguesa, portanto, apesar das diferentes formas políticas 
que assuma o domínio de classe da burguesia, o Estado não 
passa de instrumento, por meio do qual, a classe dominante 
mantém as condições gerais de sua dominação de classe sobre 
o proletariado e demais explorados. 

Marx deixa clara a concepção marxista sobre o Estado e a 
transição ao comunismo: “Entre a sociedade capitalista e a co-
munista, situa-se o período da transformação revolucionária de 
uma na outra. A ele corresponde também um período político 
de transição, cujo Estado não pode ser senão a ditadura revolu-
cionária do proletariado”.618 

Desde a experiência da Comuna de Paris de 1871, Marx 
tinha constatado concretamente a necessidade de, uma vez ten-

617Idem, p. 41.
618Idem, ibidem.
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do tomado o poder, a classe operária iniciar desde o primeiro 
instante a queba da máquina do Estado burguês, a constituição 
do Estado proletário e a transformação das relações de produção 
com vista à extinção completa do Estado com o desaparecimen-
to das classes sociais.

Analisando a fraseologia de Lassalle sobre “a distribuição 
justa do fruto do trabalho” e que, na nova sociedade, cada traba-
lhador teria de receber seu “fruto integral do trabalho”, Marx de-
monstra que em uma sociedade comunista o fruto do trabalho co-
letivo é o produto social total. Dele, portanto, é preciso deduzir:

Primeiro: os recursos para a substituição dos meios de 
produção consumidos.

Segundo: a parte adicional para a expansão da produção.
Terceiro: um fundo de reserva ou segurança contra aci-

dentes, prejuízos causados por fenômenos naturais etc.
Essas deduções do “fruto integral do trabalho” são uma 

necessidade econômica e sua grandeza deve ser determinada 
de acordo com os meios e as forças disponíveis, em aporte por 
cálculo de probabilidades, porém elas não podem de modo al-
gum ser calculadas com base na justiça.

Resta a outra parte do produto social total, que é destina-
da ao consumo.

Mas antes de ser distribuída entre os indivíduos, dela são 
novamente deduzidas:

Primeiro: os custos gerais da administração, que não en-
tram diretamente na produção.

Essa fração será consideravelmente reduzida, desde o 
primeiro momento, em comparação com a sociedade atual e 
diminuirá na mesma medida em que a nova sociedade se de-
senvolver.

Segundo: o que serve à satisfação das necessidades cole-
tivas, como escolas, serviços de saúde etc.

Essa parte crescerá significativamente, desde o início, em 
comparação com a sociedade atual e aumentará na mesma me-
dida em que a nova sociedade se desenvolver.

Terceiro: fundos para os incapacitados para o trabalho 
etc., em suma, para o que hoje forma a assim chamada assistên-
cia pública à população.619 

619Idem, p. 28.
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Lassalle, portanto, quando fala de “fruto integral do tra-
balho”, simplesmente, não leva em consideração que em uma 
sociedade em que os meios de produção sejam patrimônio co-
mum da sociedade, serão feitas as deduções citadas por Marx do 
produto social total para manter a própria existência social. O tal 
“fruto integral do trabalho” transforma-se, na verdade, em fruto 
“parcial”, “embora aquilo que se tira do produtor em sua qua-
lidade de indivíduo privado reverta-se direta ou indiretamente 
em seu proveito na sua qualidade de membro da sociedade” 
comunista.620 

Aprofundando a sua visão da organização comunista da 
sociedade, sem cair em qualquer desvio utópico, Marx diz:

Nosso objeto aqui é uma sociedade comunista, não 
como ela se desenvolveu a partir de suas próprias bases, mas, 
ao contrário, como ela acaba de sair da sociedade capitalista, 
portanto trazendo de nascença as marcas econômicas, morais 
e espirituais herdadas da velha sociedade de cujo ventre ela 
saiu.621 

O que significa tomar a sociedade comunista tal como se 
desenvolveu do rompimento da sociedade capitalista? Significa 
que a base material a partir da qual os trabalhadores, uma vez 
chegando ao poder, começam a construir uma sociedade nova 
são as condições materiais existentes à época da revolução so-
cial. São os meios de produção herdados pela geração que co-
meça a desenvolver as relações de produção socialistas. Marx 
procura dissipar, aqui, qualquer respingo de utopismo existente 
nos sistemas socialistas anteriores ao socialismo científico, que 
idealizavam modelos de sociedades do futuro.

Em uma primeira fase da nova sociedade, que Marx deno-
mina de fase inferior do comunismo, o processo de distribuição 
dos produtos do trabalho continua regulado pelo princípio do 
direito burguês: a cada um segundo seu trabalho. Como Marx 
observa, aqui, 

620Idem, p. 29.
621Idem, ibidem.
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impera, é evidente, o mesmo princípio que regula a troca 
de mercadorias, na medida em que esta é troca de equivalentes. 
Conteúdo e forma são alterados, porque, sob as novas condi-
ções, ninguém pode dar nada além de seu trabalho e, por outro 
lado, nada pode ser apropriado pelos indivíduos fora dos meios 
individuais de consumo. No entanto, no que diz respeito à dis-
tribuição desses meios entre os produtores individuais, vale o 
mesmo princípio que rege a troca entre mercadorias equivalen-
tes, segundo o qual uma quantidade igual de trabalho em uma 
forma é trocada por uma quantidade igual de trabalho em outra 
forma.622 

O indivíduo recebe “da sociedade um certificado de que 
forneceu um tanto de trabalho (depois de dedução do seu tra-
balho para os fundos coletivos) e com esse certificado pode reti-
rar dos estoques sociais de meios de consumo uma quantidade 
equivalente a seu trabalho. A mesma quantidade de trabalho 
que ele deu à sociedade em uma forma, agora ele a obtém de 
volta em outra forma”.623 

Nessa primeira fase da nova sociedade, portanto, perma-
nece uma limitação:

Apesar desse progresso, esse igual direito continua mar-
cado por uma limitação burguesa. O direito dos produtores é 
proporcional a seus fornecimentos de trabalho; a igualdade 
consiste, aqui, em medir de acordo com um padrão igual de 
medida: o trabalho. Mas um trabalhador supera o outro física 
ou mentalmente e fornece, portanto, mais trabalho no mesmo 
tempo ou pode trabalhar por mais tempo; e o trabalho, para 
servir de medida, ou tem de ser determinado de acordo com 
sua extensão ou sua intensidade, ou deixa de ser padrão de me-
dida. Esse igual direito é direito desigual para trabalho desigual. 
Ele não reconhece distinção de classe, pois cada indivíduo é 
apenas trabalhador tanto quanto o outro, mas reconhece tacita-
mente a desigualdade dos talentos individuais como privilégios 
naturais e, por conseguinte, a desigual capacidade dos traba-
lhadores. Segundo o seu conteúdo, portanto, ele é, como todo 
direito, um direito da desigualdade. O direito, por sua natureza, 
só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medi-
da; mas os indivíduos (e eles não seriam indivíduos diferentes 
se não fossem desiguais) só podem ser medidos segundo um 

622Idem, p. 30.
623Idem, ibidem.
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padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto 
de vista, quando tomados apenas por um aspecto determinado, 
por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados 
apenas como trabalhadores e neles não se vê nada além disso, 
todos os outros aspectos são desconsiderados.624 

Isso ocorre porque os trabalhadores são muito diferentes 
entre si em vários aspectos. Como Marx diz: 

um trabalhador é casado, o outro não; um tem mais filhos do 
que o outro etc. etc. Pelo mesmo trabalho e, assim, com a mes-
ma participação no fundo social de consumo, um recebe, de 
fato, mais do que o outro, um é mais rico do que o outro etc. 
A fim de evitar todas essas distorções, o direito teria de ser não 
igual, mas antes desigual.

Mas essas distorções são inevitáveis na primeira fase da 
sociedade comunista, tal como ela surge, depois de um lon-
go trabalho de parto, da sociedade capitalista. O direito nunca 
pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cul-
tural, por ela condicionado, da sociedade.625 

Mas como superar essas distorções da primeira fase da 
nova sociedade? Marx responde:

Em uma fase superior da sociedade comunista, quando 
tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivídu-
os à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho 
intelectual e manual; quando o trabalho tiver deixado de ser 
mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vi-
tal; quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado 
dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido 
e todas as fontes de riqueza coletiva jorrarem em abundância, 
apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser 
plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua 
bandeira: “De cada um segundo suas capacidades, a cada um 
segundo suas necessidade!”.626 

O fundamental desses documentos está em que, apesar de 
não se constituir em obstáculo à fusão das duas organizações, 
mostrou a importância das ideias políticas e programáticas e o 
zelo pelos conceitos científicos. Marx está combatendo na Críti-
ca do Programa de Gotha tendências ao revisionismo e ao refor-

624Idem, p. 31.
625Idem, ibidem.
626Idem, pp. 31-32.
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mismo que se manifestavam embrionariamente no seio do novo 
partido, em grande parte como fruto da pouca compreensão do 
método do materialismo histórico e da doutrina marxista da luta 
de classes, bem como dos sucessos eleitorais e parlamentares 
do Partido Operário Socialdemocrata Alemão.

9.3. O interesse de Marx e Engels pela Rússia

Esse período da vida de Marx e Engels é também caracte-
rizado pelo interesse crescente dos dois pensadores pelo mo-
vimento revolucionário na Rússia. O país vivia mergulhado no 
atraso econômico e sob a tutela da autocracia czarista. Somen-
te em 1861, a Rússia aboliu a servidão e iniciou uma série de 
reformas que criou as condições para o desenvolvimento das 
relações de produção capitalistas e, com elas, do proletariado e 
da burguesia. A burguesia russa, entrelaçada à nobreza e ao la-
tifúndio, era profundamente dependente dos investimentos dos 
capitais externos, que afluíam ao país.

Mehring sintetiza o interesse de Marx pelos acontecimen-
tos revolucionários na Rússia e a penetração das ideias revolu-
cionárias:

A situação na Rússia era diferente, mas ainda melhor, do 
ponto de vista de Marx. Seu O Capital era amplamente lido e 
recebeu um reconhecimento maior na Rússia do que em qual-
quer outro lugar, principalmente no jovem mundo da ciência 
e da literatura, onde Marx ganhou muitos apoiadores e alguns 
amigos pessoais. No entanto, as duas principais tendências do 
movimento de massas da Rússia, se podemos falar de tal coisa 
naquele tempo, o Partido da Vontade do Povo e o Partido da 
Distribuição da Terra ainda achavam suas ideias completamen-
te estranhas. Ambos partidos eram completamente bakuninis-
tas, já que tinham como objetivo acima de tudo ganhar os cam-
poneses. A principal questão sobre o assunto foi formulada para 
eles por Marx e Engels assim: pode a comuna camponesa russa, 
uma forma primitiva de propriedade comum da terra já dege-
nerada, se desenvolver diretamente em uma forma comunista 
de propriedade da terra, ou deve primeiro passar pelo mesmo 
processo de dissolução visto no desenvolvimento dos países eu-
ropeus ocidentais?

A ‘única resposta possível para esta questão hoje’ foi dada 
por Marx e Engels em um prefácio à nova tradução de Vera Za-
sulitch do Manifesto Comunista nas seguintes palavras: ‘Se a re-
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volução russa for o sinal para uma revolução dos trabalhadores 
no oeste, de forma que ambas as revoluções sejam suplementa-
res, então a forma existente de propriedade comunal na Rússia 
pode servir como o ponto inicial do desenvolvimento comu-
nista’. Este ponto de vista explica o apoio apaixonado dado por 
Marx ao Partido da Vontade do Povo, cuja política terrorista ti-
nha praticamente feito do czar um prisioneiro da revolução em 
Gatchina, enquanto condenava severamente o Partido da Dis-
tribuição da Terra, porque este rejeitava todas as formas de ação 
política e revolucionária e se limitava à propaganda, embora 
homens como Axelrod e Plekhanov, que tanto fizeram para im-
buir o movimento da classe trabalhadora russa com espírito do 
marxismo, fossem membros deste partido.627 

Antes do aparecimento do marxismo na Rússia, desenvol-
veu-se um forte movimento populista que considerava o cam-
pesinato a classe revolucionária e defendia a propaganda entre 
os camponeses para levantá-lo contra a opressão czarista. Os 
populistas defendiam uma concepção de socialismo agrário, 
baseado na comuna rural russa (o mir). Eram contrários à ideia 
de que a Rússia passaria por uma fase de desenvolvimento do 
capitalismo antes de chegar ao socialismo. Os narodniki (da pa-
lavra narod, povo, populistas) defendiam a “marcha em direção 
ao povo”. Em 1878, surgiu dos destroços dos narodniki outra 
organização: Terra e Liberdade. Por usa vez, essa organização 
se divide em duas: a Partilha Negra, defensora da propaganda 
entre os camponeses, e a Vontade do Povo (Narodnaia Volia), 
defensora do terrorismo como método de luta.628 

Apesar do populismo, de fato, foi o grupo Emancipação do 
Trabalho, fundado na Suíça por G. V. Plekhanov, P. Axelrod e 
Vera Zasulitch, em 1883, expressão da influência do marxismo 
na Rússia, que acabou se vinculando à organização e à luta dos 
trabalhadores contra a exploração da força de trabalho. Os mar-
xistas passam a desenvolver uma literatura crítica do populis-
mo, mostrando que, diferentemente da perspectiva populista, o 
capitalismo começava a se desenvolver na Rússia, tendo como 
consequência a formação da classe operária e das contradições 

627MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundemann, 2013, 
p. 505.
628SERGE, Victor. O ano I da Revolução Russa. São Paulo: Ensaio, 1993, p. 28.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   453 03/10/2017   15:31:40



454 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

crescentes entre ela e a burguesia. Enquanto o populismo entra-
va em decadência, o marxismo aumentava a sua influência com 
a criação de círculos de discussão e de ação junto ao proletaria-
do. Plekhanov, então líder do grupo Emancipação do Trabalho, 
foi a Londres, em 1889, para conhecer Engels e informar-lhe da 
nova tendência revolucionária.629 

O desenvolvimento das relações capitalistas de produção 
na Rússia, em meio à passagem do capitalismo liberal-concor-
rencial ao imperialismo, em que dominam os monopólios e 
o capital financeiro, determinou uma realidade marcada pela 
articulação dialética das formas mais avançadas da produção 
capitalista com as formas mais atrasadas do pré-capitalismo, de 
modo que a alta concentração do proletariado e da indústria 
nascentes na Rússia se conjugava com a presença do atraso se-
mifeudal e as condições miseráveis do campesinato, além do 
domínio da autocracia czarista. 

Marx e Engels elaboraram no período de 1875 a 1894 
inúmeros escritos sobre a situação da Rússia.630 Marx e Engels 
consideravam que a revolução explodiria nos países mais adian-
tados do ponto de vista do capitalismo na Europa. Não obstante, 
Marx e Engels não só defendiam a organização política indepen-
dente do proletariado, enquanto classe separada da burguesia e 
dos seus partidos, como rejeitavam qualquer tentativa por parte 
dos partidos burgueses e da pequena burguesia de restringir o 
processo revolucionário aos estritos limites da democracia bur-
guesa e do capitalismo. Toda a intervenção de Marx nas jorna-
das revolucionárias de 1848 e na Comuna de Paris, por meio da 
Primeira Internacional, é a prova dessa posição.

Analisando o desenvolvimento da Rússia, marcado pelas 
reformas introduzidas pelo czarismo, que resultaram no fim da 
servidão em 1861, pela situação de miséria dos camponeses, 
agora completamente marginalizados do acesso à terra, pela con-

629Cf. RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São 
Paulo: Global, 1984, pp. 188-89.
630Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na Rússia. São Paulo: Boi-
tempo, 2013.
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centração das terras nas mãos dos grandes proprietários, pelo de-
senvolvimento incipiente das relações de produção capitalistas e 
por um proletariado ainda muito embrionário, Engels chega à se-
guinte conclusão, nos artigos publicados no Volksstaat, em 1875:

Está claro que, desde a emancipação da servidão, a situa-
ção dos camponeses russos se tornou insuportável e, no longo 
prazo, insustentável, e que, já por essa razão, está se encami-
nhando uma revolução na Rússia. A pergunta a fazer é qual 
poderá ser e qual será o resultado dessa revolução? O senhor 
Tkatchov diz que será uma revolução social. Isso é pura tauto-
logia. Toda revolução efetiva é social, na medida em que alça 
uma nova classe ao poder e lhe permite remodelar a sociedade 
à sua feição. O que ele quer dizer, no entanto, é que será uma 
revolução socialista que introduzirá na Rússia a forma de socie-
dade almejada pelo socialismo europeu ocidental ainda antes 
que nós, no Ocidente, cheguemos a isso – e isto em condições 
sociais nas quais tanto o proletariado quanto a burguesia ocor-
rem apenas esporadicamente e em um estágio pouco desenvol-
vido. Segundo ele, isso será possível porque os russos são, por 
assim dizer, o povo eleito do socialismo e possuem o artel e a 
propriedade comunal da terra.631 

Como se vê, nesses artigos de 1875, Engels critica a posi-
ção do teórico populista/blanquista Piotr Tkatchov. De acordo 
com Löwy, Tkatchov sonhava

com um socialismo russo baseado nas comunas rurais. O texto 
de Engels representa a etapa anterior à virada de que estamos fa-
lando. Sem dúvida as ideias de Tkatchov eram ingênuas e pouco 
realistas, mas o argumento de Engels tem forte viés economicista 
e proclama que não há na Rússia condições para uma revolução 
socialista, já que esta só pode ter lugar onde as forças produtivas 
atingiram seu mais alto nível, isto é, na Europa ocidental. Engels 
estava convencido da iminência de uma revolução contra o cza-
rismo na Rússia – uma expectativa demasiado otimista –, mas 
acreditava que esta não poderia assumir feições socialistas: em 
um primeiro momento, teria um caráter burguês/constitucional 
e, em uma segunda fase, uma dinâmica camponesa mais radical. 
Mas de qualquer forma ele exclui que a comuna rural possa servir 
de base para um desenvolvimento socialista.632

631Idem, p. 43
632LÖWY, Michael. Introdução: dialética revolucionária contra a ideologia burguesa 
do progresso. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na Rússia. São 
Paulo: Boitempo, 2013, p. 10.
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Concordamos com Löwy no sentido de que a estratégia 
dos populistas na Rússia era ingênua e pouco realista. Aliás, os 
revolucionários marxistas russos demonstraram desde as últi-
mas décadas do século XIX que a posição dos populistas era 
equivocada e que era necessário traçar uma nova estratégia para 
revolução russa, levando em conta as condições históricas con-
cretas. Entretanto, achamos problemática a segunda parte da ci-
tação, no sentido de que a posição de Engels – e porque que 
não dizer de Marx – “tem forte viés economicista” ou, de outra 
forma, que poderia sugerir uma posição etapista diante do pro-
cesso revolucionário na Rússia. 

É certo que determinados setores do movimento socialista 
russo e internacional (em particular, os mencheviques) tinham 
da teoria de Marx uma visão etapista, no sentido de considerar a 
Rússia, pelo seu desenvolvimento econômico e político, pronta 
apenas para uma revolução burguesa no estilo tradicional, ou 
seja, dirigida pela burguesia e seu partido e apoiada pelo prole-
tariado e campesinato. Assim pensavam, por exemplo, Plekha-
nov, Axelrod, Zasulitch e Martov. 

Entretanto, o próprio Lenin, ao elaborar a estratégia revo-
lucionária para a Rússia, não tinha dúvida da incapacidade da 
burguesia, por suas ligações com os proprietários de terra e o 
capital internacional, de dirigir o processo revolucionário e de 
levar a revolução democrático-burguesa até as últimas conse-
quências. Defendia que o proletariado, verdadeiro dirigente da 
revolução na Rússia, constituísse um governo com o campesina-
to, uma verdadeira “ditadura democrática do proletariado e dos 
camponeses”. É certo que admitia ainda um período de desen-
volvimento capitalista até que a revolução se transformasse em 
socialista. Mas encarava esse processo de maneira ininterrupta.   

Trotsky, por sua vez, não só defendia o caráter dirigente 
do proletariado no processo revolucionário russo, apoiado pelo 
campesinato pobre, como admitia a impossibilidade de uma re-
volução democrático-burguesa pura, no estilo da inglesa ou da 
francesa. Uma vez tomando o poder, o proletariado, com apoio 
da maioria explorada e oprimida, constituiria um Estado operário, 
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cuja expressão política concreta era o governo operário e campo-
nês. Portanto, na Rússia, o triunfo da revolução, a realização ple-
na das tarefas democrático-burguesas, dependia da constituição 
de uma ditadura do proletariado, assentada nos sovietes, e de in-
tervenções cada vez mais profundas nas relações de propriedade, 
contra os interesses da burguesia de manter o processo capitalista 
de exploração da força de trabalho. Nesse sentido, para Trotsky, 
a revolução tem um caráter permanente, tanto no sentido de que 
a primeira fase da de que a revolução burguesa se mescla com a 
primeira fase da revolução proletária, para nesta dissolver-se em 
seguida, como a revolução deve se expandir, em escala interna-
cional e mundial para que possa verdadeiramente triunfar frente 
ao imperialismo. Restringir a revolução socialista aos limites na-
cionais significava destruir os seus próprios fundamentos e criar 
as condições para a sua derrota. Não precisamos dizer que a ex-
periência da Revolução de Outubro de 1917 confirmou a teoria 
da revolução permanente e mostrou o profundo reacionarismo 
do etapismo menchevique.   

Tanto Trotsky quanto Lenin fizeram a crítica das posições 
mencheviques a partir da leitura das obras de Marx e Engels e da 
assimilação das lições da experiência das jornadas revolucioná-
rias de 1848, da Comuna de Paris de 1871 e da revolução russa 
de 1905. Por isso, ao expressar em um primeiro momento a sua 
posição em contraposição aos populistas russos, em relação à 
transição do país ao socialismo, criticando a ideia populista de 
que a comuna camponesa evitaria o trauma da sociedade ter de 
passar por uma fase de desenvolvimento capitalista, não quer 
dizer que Engels – e por consequência Marx - tinha naquele 
momento uma visão etapista das transformações do capitalismo 
ao socialismo. 

O sentido metodológico geral tanto do Manifesto Comu-
nista, como da Mensagem do Comitê Central à Liga dos Co-
munistas, dos balanços realizados por Marx e Engels depois da 
derrota das jornadas revolucionárias de 1848, presentes em As 
lutas de classes na França: 1848-1850, O 18 Brumário de Luis 
Bonaparte e Revolução e contrarrevolução na Alemanha, além 
do balanço da Comuna de Paris de 1871, em A guerra civil na 
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França é de que 

os nossos interesses e as nossas tarefas consistem em tornar a 
revolução permanente até que seja eliminada a dominação das 
classes mais ou menos possuidoras, até que o proletariado con-
quiste o Poder do Estado, até que a associação dos proletários 
se desenvolva, não só num país, mas em todos os países predo-
minantes no mundo, em proporções tais que cesse a competi-
ção entre os proletários desses países, e até que pelo menos as 
forças produtivas decisivas estejam concentradas nas mãos do 
proletariado. Para nós, não se trata de reformar a propriedade 
privada, mas de aboli-la; não se trata de atenuar os antagonis-
mos de classe, mas de abolir as classes; não se trata de melhorar 
a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova.633 

Portanto, Marx, a partir da experiência das jornadas revo-
lucionárias, quando a burguesia traiu o proletariado, aliando-se 
aos setores conservadores e semifeudais, defendeu a necessida-
de de tornar a revolução permanente, isto é, que os revolucio-
nários deveriam atuar no sentido de evitar que a burguesia e a 
pequena burguesia restringisse as medidas revolucionárias aos 
limites da sociedade burguesa ou aos seus interesses materiais 
específicos. Os trabalhadores, organizados politicamente em 
partido proletário, deveriam atuar para avançar o processo revo-
lucionário defendendo uma série de medidas que ultrapassam 
os limites da revolução democrático-burguesa em direção à sua 
própria emancipação. 

Não à toa, na medida em que se constitui um movimento 
revolucionário forte na Rússia, em primeiro lugar com os popu-
listas e, depois, pelos revolucionários marxistas, Marx e Engels 
vão se voltando cada vez mais ao estudo do desenvolvimento 
histórico e das contradições da vida social, política e econômi-
ca da Rússia czarista. Se observarmos atentamente os escritos 
posteriores de Marx e Engels, em seu diálogo com os setores 
revolucionários russos, veremos o profundo interesse por dar 
conta dos problemas da revolução russa.

633MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comu-
nistas. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, s/d, 
p. 86.
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A partir dos escritos elaborados em 1877, Marx e Engels 
aproximaram os seus vínculos com os revolucionários russos, 
procurando dialogar com suas posições e compreender mais 
profundamente o papel da comuna camponesa no processo da 
revolução russa. Marx tinha sido atacado por um economista 
burguês liberal chamado Juli Galactionovitch Jukovski, que pu-
blicou uma matéria crítica intitulada “Karl Marx e seu livro O 
Capital”, em setembro de 1877. O teórico populista (narodni-
ki) Nicolai Constantinovitch Michailovski procurou defender o 
fundador do marxismo contra o economista liberal, mas o fez a 
partir de suas posições populistas.

Em uma carta de 1877 à redação da Otechestvenye Zapiski 
(Notas patrióticas), periódico alinhado aos populistas, Marx es-
boça uma resposta a Michailovski à redação do Otechestvenye 
Zapiski, mas não chegou a encaminhá-la, possivelmente receo-
so que o jornal sofresse alguma medida repressiva e colocasse 
em risco a sua existência, tendo em vista que Marx já era visado 
pelas autoridades em razão da sua participação no movimento 
revolucionário europeu. Cópias dessa carta foram de conheci-
mento de German Alexandrovitsch Lopatin, Danielson e Vera 
Ivanovna Zasulitch. A carta foi provavelmente traduzida para o 
russo por Vera Zasulitch, em 1885, sendo depois traduzida tam-
bém em polonês, alemão e francês. Plekhanov e Lenin recorre-
ram à análise dessa carta para fundamentar as críticas marxistas 
às posições populistas. 

Na carta, Marx sintetiza a posição de Michailovski e de-
mais populistas:

Em artigos notáveis, ele tratou da questão de se a Rússia deve 
começar, como querem os economistas liberais, por destruir a 
comuna rural para passar ao regime capitalista ou se, pelo con-
trário, ela poderia, sem experimentar a tortura infligida por esse 
regime, apropriar-se de todos os seus frutos mediante o desen-
volvimento de seus próprios pressupostos históricos. E ele se 
pronuncia a favor da última solução.634 

634MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na Rússia. São Paulo: Boitempo, 
2013, p. 65.
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Para poder se manifestar sobre o desenvolvimento eco-
nômico da Rússia, em sua época, Marx observou que teve de 
aprender a língua russa e estudar durante vários anos as publica-
ções referentes aos temas. Chegou ao seguinte resultado: “Se a 
Rússia prosseguir no rumo tomado depois de 1861, ela perderá 
a melhor chance que a história já ofereceu a um povo, para, 
em vez disso, suportar todas as vicissitudes fatais do regime ca-
pitalista”.635 Marx, de nenhuma forma, nega a importância da 
comuna camponesa. Apenas afirma que a continuarem as ten-
dências do desenvolvimento econômico, social e político na 
Rússia, esta teria de passar por um desenvolvimento capitalista, 
com todas as implicações na esfera das relações de trabalho e 
de propriedade.

Para afastar qualquer dúvida, Marx, referindo à sua teoria 
da formação do capitalismo, constante em O Capital, acrescenta:

O capítulo sobre a acumulação primitiva visa exclusiva-
mente traçar a rota pela qual, na Europa ocidental, a ordem 
econômica capitalista saiu das entranhas da ordem econômica 
feudal. Portanto, ele expõe o movimento histórico que, divor-
ciando os produtores de seus meios de produção, converteu 
os primeiros em assalariados (proletários, no sentido moderno 
da palavra), e os detentores dos últimos em capitalistas. Nessa 
história, “o que faz época é toda revolução que serve de ala-
vanca para o avanço da classe capitalista em formação, sobretu-
do aqueles que, despojando grandes massas de seus meios de 
produção e de subsistência tradicionais, lançam-nas de modo 
imprevisto no mercado de trabalho. Mas a base de toda essa 
evolução é a expropriação dos agricultores. Ela só se realizou 
de um modo radical na Inglaterra (…). Mas todos os outros paí-
ses da Europa ocidental percorrem o mesmo processo etc.”. Ao 
final do capítulo, a tendência histórica da produção capitalista 
se reduz a isto: que ela “engendra a sua própria negação com 
a mesma fatalidade que conduz as metamorfoses da natureza”, 
que ela mesma criou os elementos de uma nova ordem econô-
mica, proporcionando ao mesmo tempo o maior impulso às ca-
pacidades produtivas do trabalho social e ao desenvolvimento 
integral de todo produtor individual e que a propriedade capita-
lista, baseada de fato já em um modo de produção coletivo, só 
pode transformar-se em propriedade social.636 

635Idem, p. 66.
636Idem, p. 67.
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Marx se refere ao desenvolvimento do capitalismo na Eu-
ropa, processo no qual o feudalismo, a servidão, as condições 
de vida e trabalho de camponeses e artesãos foram profunda-
mente modificadas, levando à expropriação dos produtores 
diretos, transformando-os em trabalhadores assalariados. Esse 
processo impôs a propriedade privada burguesa dos meios de 
produção, a centralização da riqueza nas mãos do capital e, por 
conseguinte, eliminou os resquícios feudais, bem como as terras 
consideradas de uso comum da população.

O mais interessante do escrito é que Marx critica o popu-
lista Michailovski por querer

metamorfosear totalmente meu esquema histórico da gêne-
se do capitalismo na Europa ocidental em uma teoria histó-
rico-filosófica do curso geral fatalmente imposto a todos os 
povos, independentemente das circunstâncias históricas nas 
quais eles se encontram, para acabar chegando à formação 
econômica que assegura, com o maior impulso possível das 
forças produtivas do trabalho social, o desenvolvimento mais 
integral possível de cada produtor individual. Porém, peço-lhe 
desculpas. (Sinto-me tão honrado quanto ofendido com isso.) 
Tomemos um exemplo. Em diferentes pontos de O Capital fiz 
alusão ao destino que tiveram os plebeus da antiga Roma. Eles 
eram originalmente camponeses livres que cultivavam, cada 
qual pela própria conta, suas referidas parcelas. No decurso da 
história romana, acabaram expropriados. O mesmo movimen-
to que os separa de seus meios de produção e de subsistência 
implica não somente a formação da grande propriedade fundi-
ária, mas também a formação dos grandes capitais monetários. 
Assim sendo, em uma bela manhã (eis aí), de um lado homens 
livres, desprovidos de tudo menos de sua força de trabalho, e 
do outro, para explorar o trabalho daqueles, os detentores de 
todas as riquezas adquiridas. O que aconteceu? Os proletários 
romanos não se converteram em trabalhadores assalariados, 
mas em uma “mob [turba]” desocupada, ainda mais abjetos 
do que os assim chamados “poor whites [brancos pobres]” dos 
estados sulistas dos Estados Unidos, e ao lado deles se de-
senvolve um modo de produção que não é capitalista, mas 
escravagista. Portanto, acontecimentos de uma analogia que 
salta aos olhos, mas que se passam em ambientes históricos 
diferentes, levando a resultados totalmente díspares. Quando 
se estuda cada uma dessas evoluções à parte, comparando-as 
em seguida, pode-se encontrar facilmente a chave desse fenô-
meno. Contudo, jamais se chegará a isso tendo como chave-
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-mestra uma teoria histórico-filosófica geral, cuja virtude su-
prema consiste em ser supra-histórica.637

Marx descarta a utilização de sua análise do desenvolvimen-
to do capitalismo na Europa ocidental de forma a-histórica, isto é, 
critica a tentativa de convertê-la em uma teoria histórico-filosófica 
geral aplicável mecanicamente a todos os países, independente-
mente de suas condições históricas concretas, reais. Dessa forma, 
Marx se insurgia contra alguns dos seus próprios seguidores que, 
ontem, como hoje, tentam transformar o marxismo em dogma ou 
simplesmente, no intuito de dar respostas às mais variadas ques-
tões, aplicam-no mecanicamente, sem levar em consideração as 
condições históricas particulares de cada país, evidentemente, no 
contexto da economia mundial. Este aspecto metodológico res-
saltado por Marx - isto é, de que todo marxista deve aplicar a sua 
teoria e o método do materialismo histórico, levando em conta as 
particularidades e o desenvolvimento histórico de cada realidade 
analisada, continua plenamente atual, mesmo depois da interna-
cionalização do capitalismo.

Na Carta a Karl Marx, de 16 de fevereiro de 1881, Vera 
Ivanovna Zasulitch pede ao revolucionário alemão uma posição 
sobre o futuro da comuna rural russa e seu papel na transforma-
ção socialista da sociedade russa:

Nos últimos tempos, ouvimos dizer com frequência que 
a comuna rural é uma forma arcaica, condenada à morte, como 
se fosse a coisa mais indiscutível, pela história, pelo socialismo 
científico. As pessoas que apregoam isso se dizem vossos dis-
cípulos por excelência: “marxistas”. Seu argumento mais forte 
muitas vezes é: “Foi Marx quem disse isso”. Quando se objeta: 
“Mas como vós deduzis isso de seu O Capital? Ele não trata 
da questão agrária e nunca fala da Rússia”, eles replicam, de 
um modo talvez um tanto temerário: “Ele o teria dito se tivesse 
falado do vosso país”. Vós compreendeis, portanto, Cidadão, 
até que ponto vossa opinião sobre essa questão nos interessa 
e como é grande o serviço que vós nos prestaríeis, expondo 
vossas ideias sobre o possível destino de nossa comuna rural e 
sobre a teoria da necessidade histórica de que todos os países 
do mundo passem por todas as fases da produção capitalista.638 

637Idem, pp. 79-80.
638Idem, pp. 68-69.
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Analisando a questão colocada por Vera Zasulitch, Marx 
elaborou quatro esboços de resposta, mas acabou enviando 
uma Carta, datada de 8 de março de 1881. Os esboços tra-
tam de inúmeros problemas referentes ao desenvolvimento da 
comuna rural na Rússia, além de dar uma resposta à capaci-
dade dessa comuna de exercer um papel importante no pro-
cesso revolucionário de regeneração do país. Para escrever os 
esboços, Marx realizou uma série de estudos das sociedades 
primitivas, da forma de propriedade comum, que sobreviveu 
até o aparecimento do capitalismo na Europa, assimilando os 
estudos de vários autores no campo da etnologia, antropologia 
e história no século XIX:

Os esboços e a carta a Vera Zasulitch tomaram forma a 
partir de uma base extraordinariamente ampla de material. Em 
conexão com seus trabalhos para terminar O Capital, Marx 
empreendeu, a partir da década de 1870, estudos abrangentes 
sobre o desenvolvimento social e político da Rússia, princi-
palmente investigações sobre as condições agrárias da Rús-
sia. Além disso, Marx se ocupou nas décadas de 1879 e 1880 
com variados estudos históricos e etnológicos. De especial 
importância para a reposta às perguntas de Vera Zasulitch foi 
o estudo, por parte de Marx, das seguintes obras: Lewis Henry 
Morgan, Ancient Society or Researches in the Lines of Human 
Progress from Savagery through Barbarism to Civilization [A 
sociedade antiga ou pesquisas nas linhas do progresso hu-
mano da selvageria à civilização, passando pelo barbarismo] 
(Londres, 1877); Maxim Kovalevski, (…) [Propriedade comu-
nal da terra, as causas, os cursos e as consequências de sua 
expansão] (Moscou, 1879, t. 1); e Henry James Summer Mai-
ne, Lectures on the Early History of Institutions [Aulas sobre a 
primeira história das instituições] (Londres, 1875). Além disso, 
Marx tomou como importante base de materiais as obras de 
Georg Ludwig von Maurer. A análise marxiana da essência e 
do desenvolvimento da comunidade e da propriedade comu-
nal nos Manuscritos econômicos de 1857-1858 contém ape-
nas uma menção secundária da forma eslava da propriedade 
comunal. Os três primeiros esboços de sua resposta a Vera 
Zasulitch representam a primeira investigação específica que 
Marx empreendeu da comunidade aldeã russa.639 

639Idem, p. 87.
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A resposta de Marx aos questionamentos de Vera Zasu-
litch é um exemplo de como os fundadores do marxismo não 
tinham qualquer elemento de dogmatismo em suas concepções. 
Mas também demonstra a capacidade inovadora e criadora do 
método do materialismo histórica-dialético. Depois de mostrar 
como O Capital analisa o desenvolvimento do capitalismo na 
Europa, Marx diz que a necessidade história desse processo 

está expressamente restrita aos países da Europa ocidental. A 
razão histórica dessa restrição é indicada na seguinte passagem 
do capítulo 32: ‘A propriedade privada fundada no trabalho 
pessoal (…) é suplantada pela propriedade privada capitalista, 
fundada na exploração do trabalho de outrem sobre o trabalho 
assalariado’.

Nesse processo ocidental, o que ocorre é a transformação 
de uma forma de propriedade privada para outra forma de pro-
priedade privada. Já no caso dos camponeses russos, ao contrá-
rio, seria preciso transformar sua propriedade comunal [proprié-
té commune] em propriedade privada.

Desse modo, a análise apresentada n’O Capital não ofe-
rece razões nem a favor nem contra a vitalidade da comuna 
rural, mas o estudo especial que fiz dessa questão, para o qual 
busquei os materiais em suas fontes originais, convenceu-me 
de que essa comuna é a alavanca [point d’appui] da regenera-
ção social da Rússia; mas, para que ela possa funcionar como 
tal, seria necessário, primeiramente, eliminar as influências de-
letérias que a assaltam de todos os lados e então assegurar-lhe 
as condições normais de um desenvolvimento espontâneo.640 

Marx, portanto, chega à conclusão, a partir dos estudos 
profundos realizados sobre o desenvolvimento da comuna rus-
sa, que a mesma poderia jogar um papel regenerador do país se 
houvesse uma transformação que afastasse as pressões destruti-
vas sobre a comuna rural. Marx diz, nesse caso, que as possibi-
lidades estão abertas.

Uma das últimas manifestações de Marx e Engels sobre a 
situação da Rússia data da publicação do Prefácio à edição russa 
do Manifesto Comunista, de 1882. A maior obra política dos 
fundadores do marxismo, publicada às vésperas das jornadas re-

640Idem, pp. 114-115.
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volucionárias de 1848, havia prognosticado o desaparecimento 
próximo da propriedade privada dos meios de produção e, em 
seu lugar, o advento da propriedade social, coletiva. Considera-
vam a revolução burguesa na Alemanha o prelúdio imediato de 
uma revolução proletária.641 Sabemos que os levantes operários 
de 1848 foram derrotados e que, em 1871, os trabalhadores 
conseguiram tomar o poder em Paris por dois meses, sendo de-
pois derrotados pela contrarrevolução, que esmagou a Comuna 
de Paris de 1871.

No Prefácio, Marx e Engels fazem a seguinte declaração:
O Manifesto Comunista tinha como tarefa a proclamação 

do desaparecimento próximo e inevitável da moderna proprie-
dade burguesa. Mas na Rússia vemos que, ao lado do floresci-
mento acelerado da velhacaria capitalista e da propriedade bur-
guesa que começa a desenvolver-se, mais da metade das terras 
é posse coletiva dos camponeses. O problema agora é: poderia 
a obshtchina russa – forma já muito deteriorada da antiga posse 
comum da terra – transformar-se diretamente na propriedade 
comunista? Ou, ao contrário, deveria antes passar pelo mesmo 

641Sobre essa consideração de Marx e Engels, Trotsky afirmou o seguinte: “Para justi-
ficar a esperança de que ‘a revolução burguesa alemã só poderá ser o prelúdio ime-
diato de uma revolução proletária’, o Manifesto baseia-se no fato de que as condições 
gerais da civilização europeia então, assim como as do proletariado, eram bem mais 
desenvolvidas do que na Inglaterra do século XVII ou na França do século XVIII. O 
erro deste prognóstico não está apenas na questão do prazo. Alguns meses mais tarde, 
a revolução de 1848 mostrou, precisamente, que em presença de uma maior evolu-
ção nenhuma das classes burguesas é capaz de levar a revolução até o fim: a grande 
e a média burguesia estão muito ligadas aos proprietários fundiários e muito unidas 
pelo medo das massas; a pequena burguesia muito dispersa e muito dependente, por 
intermédio de seus dirigentes, da grande burguesia. Como demonstrou a posterior 
evolução dos acontecimentos na Europa e na Ásia, a revolução burguesa, isolada-
mente, não pode mais realizar-se. A purificação da sociedade dos males feudais só é 
possível se o proletariado, liberto das influências dos partidos burgueses, for capaz de 
se colocar à frente do campesinato e estabelecer sua ditadura revolucionária. Em fun-
ção disso, a revolução burguesa mescla-se com a primeira fase da revolução socialista 
para, nesta, dissolver-se em seguida. A revolução nacional torna-se, assim, apenas um 
elo da revolução proletária internacional. A transformação dos fundamentos econô-
micos e de todas as relações sociais adquire um caráter permanente. Para os partidos 
revolucionários dos países atrasados da Ásia, América Latina e África, a compreensão 
clara da relação orgânica entre a revolução democrática e a revolução socialista in-
ternacional é uma questão de vida ou de morte”. Cf. TROTSKY, Leon. Noventa anos 
do Manifesto Comunista. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. 
São Paulo: Boitempo, 1998, p. 166.
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processo de dissolução que constitui a evolução histórica do 
Ocidente?

Hoje em dia, a única resposta possível é a seguinte: se a 
revolução russa constituir-se no sinal para a revolução proletária 
no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, a atual 
propriedade comum da terra na Rússia poderá servir de ponto 
de partida para uma evolução comunista. 642

O fundamental é que o fim da servidão e as transforma-
ções operadas na segunda metade do século XIX na Rússia abri-
ram passagem ao desenvolvimento das relações de produção 
capitalistas, via importação de capitais de países como França e 
Bélgica. Como observa Serge, 

Os capitais estrangeiros afluem. Avaliada para o ano de 1877 
em 541 milhões de rublos, a produção industrial global da Rús-
sia passa, em 1897, a 1.816 milhões; os capitais estrangeiros 
investidos na indústria se elevam a 1,5 bilhão de rublos. Em 
10 anos (1887-1897) os efetivos do proletariado metalúrgico 
passam de 103 a 153 mil e as do proletariado têxtil de 309 a 
642 mil.643 

Esse processo de transformação econômica, social e políti-
ca na Rússia, que levava ao declínio do populismo e à decadên-
cia da comuna rural russa, à pressão da grande propriedade de 
terra, ao desenvolvimento das relações de produção capitalistas, 
ao aparecimento e crescimento do proletariado e às contradi-
ções cada vez maiores entre a classe operária e a burguesia, de-
terminou a conformação da estratégia e da tática do movimento 
socialista russo frente à propriedade comum da terra pelos cam-
poneses, a comuna rural russa. 

Os marxistas do final do século XIX tiveram de travar uma 
luta teórico-política contra os populistas e as organizações que 

642MARX , Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na Rússia. São Paulo: Boitempo, 
2013, p. 125.
643SERGE, Victor. O ano I da Revolução Russa. São Paulo: Ensaio, 1993, p. 31.
644Essa discussão foi objeto de dois livros anteriormente publicados pelos autores. Cf. 
SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx atual: a vigência do marxismo 
e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013; O marxismo depois de Marx 
e Engels: conquistas teóricas, políticas e programáticas no século XX. Salvador: LE-
MARX/Expogeo, 2015.
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os substituíram, defendendo uma nova estratégia para a revo-
lução russa. Não é o caso de analisarmos aqui a evolução des-
sa discussão estratégica, desde Plekhanov a V. I. Lenin e Leon 
Trotsky.644 Na verdade, a posição dialética materialista de Marx 
e Engels influenciou o debate russo sobre a questão estratégica 
de maneira decisiva. E só pôde fazer isso, porque os fundadores 
do marxismo não se apegaram a qualquer posição mecânica 
diante da realidade histórica.

9.4. Marx, Engels, a literatura e as ciências

Com o fim da Primeira Internacional, no começo dos anos 
1870, Marx vai se dedicar inteiramente aos estudos, dentro das 
suas possibilidades de saúde. O interesse literário e científico de 
Marx era muito amplo: História Antiga, agronomia, relações de 
propriedade da terra na Rússia e América, geologia, matemática, 
além do estudo das línguas germânicas e latinas, tendo apren-
dido, ainda, a língua eslava antiga, o russo e a língua sérvia. 
Mehring relata as variadas leituras de literatura realizadas por 
Marx:

Marx procurava recreação e descanso mental na literatu-
ra, e em toda sua vida isto era um grande consolo para ele. Pos-
suía um conhecimento amplo neste campo sem se vangloriar 
dele. Seus trabalhos, em geral, mostravam pouco desta leitura 
ampla. Mas no livro sobre Vogt ele usou inúmeras citações de 
todas as literaturas da Europa para seu propósito artístico. As-
sim como seu trabalho científico refletia toda uma época, sua 
literatura favorita também era aquela que refletia sua época; de 
Ésquilo e Homer a Dante, Shakespeare, Cervantes e Goethe. De 
acordo com Lafargue, Marx lia Ésquilo no texto grego original 
pelo menos uma vez por ano. Ele sempre foi um amante fiel dos 
gregos antigos e teria expulsado do templo a chicotadas esses 
mercadores desprezíveis que semeiam entre os trabalhadores a 
repulsa à cultura do mundo clássico.

Marx conhecia totalmente a literatura germânica desde 
a Idade Média. Goethe e Heine eram seus favoritos entre os 
autores alemães modernos. A Schiller, parecia ter certa ojeriza 
desde a juventude, tempo em que os burgueses alemães de-
monstravam um entusiasmo efusivo de filisteus pelo mal enten-
dido “idealismo” do poeta, coisa que para Marx parecia pouco 
mais do que uma tentativa de vestir a miséria banal com frases 
altamente elaboradas. Depois de sua ruptura final com a Alema-
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nha, não se preocupou muito com a literatura alemã moderna, 
e não menciona nem mesmo escritores como Hebbel e Schope-
nhauer, que realmente deveriam merecer sua atenção, enquan-
to que o mau trato que faz Richard Wagner da mitologia alemã 
recebeu uma crítica demolidora.

Na literatura francesa, gostava muito de Diderot e con-
siderava seu O sobrinho de Rameau magistral do começo ao 
fim. A literatura iluminista francesa do século 18 também era 
apreciada por ele. Sobre isto Engels uma vez declarou que re-
presentava o fruto supremo do intelecto francês, tanto na forma 
como no conteúdo, sendo que no que se refere ao conteúdo 
segue ocupando um lugar importante aos olhos de todos que 
conhecem o estado do desenvolvimento científico daquela 
época, e que a forma nunca foi igualada desde então. Os ro-
mânticos franceses eram completamente rejeitados por Marx, 
e em particular Chateaubriand, cuja profundeza falsa, exageros 
bizantinos, sentimentalismo barato – resumindo, sua desones-
tidade sem paralelos – Marx sempre considerou questionável. 
Por outro lado, a Comédia humana de Balzac o enchia de en-
tusiasmo por englobar toda uma época no espelho da arte. De 
fato, era sua intenção escrever um estudo sobre Balzac depois 
que tivesse terminado seu próprio grande trabalho, mas, como 
muitos de seus planos, deu em nada. (…)

Depois que Marx passou a morar permanentemente em 
Londres, a literatura inglesa assumiu o primeiro lugar, e a figura 
impressionante de Shakespeare dominava o horizonte. (…) Ao 
se referir a Byron e Shelley, no entanto, declarou que quem 
amasse e entendesse estes dois poetas deveria considerar que 
felizmente Byron morreu aos 36 anos, pois se tivesse vivido 
mais certamente teria se tornado um burguês reacionário. Ele 
lamentava, por outro lado, que Shelley tenha morrido aos 29 
anos, pois era completamente revolucionário e teria permaneci-
do no caminho do socialismo por toda sua vida. Marx gostava 
muito das novelas inglesas do século 18, e em particular de 
Tom Jones de Fielding, que à sua própria maneira também é 
um reflexo de seu tempo, e também considerava várias das no-
velas de Walter Scott como modelos em seu gênero. (…) Como 
Darwin e Bismarck, Marx era um grande devorador de novelas 
e gostava particularmente de contos de aventura e humor. Em 
suas buscas por tais gêneros ele desceu de Cervantes, Balzac e 
Fielding a Paulo de Kock e Dumas, o velho, aquele que tem O 
conde de Monte Cristo em sua consciência.645 

645MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundemann, 2013, 
pp. 485-486.
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No campo da matemática, Mehring lembra que, principal-
mente “em momentos de angústia mental e outros sofrimentos, 
ele (Marx) procurava consolo nos números, que exerciam um 
efeito tranquilizante sobre ele. Engels e Lafargue afirmavam que 
ele fazia descobertas independentes neste campo”.646 Para além 
da novidade dos seus estudos nos variados campos do conheci-
mento, o fato relevante é que Marx – como Engels também - se 
dedicava a um conjunto muito diversificado de temas e campos 
das ciências. 

Uma investigação atenta das cartas que tratam sobre os 
mais diversos temas e campos das ciências trocadas entre Marx 
e Engels e, destes, com outras pessoas indica que os dois re-
volucionários alemães estavam profundamente atualizados 
com os debates e o desenvolvimento científico de sua época. 
Acompanhavam os avanços na Biologia, Zoologia, Geografia, 
Paleontologia, Química, Física, Fisiologia, Cosmologia, além 
dos estudos na Arqueologia, Etnologia e História. Estudavam 
as contribuições de diversos autores, como Charles Lyell, Carl 
Fraas, Theodor Schawan, Charles Darwin, Huxley, Büchner, 
William Thompson, Peter Tait, Joseph Beete Jukes, Clausius, 
von Helmholtz, Ernst Mach, Ernst Haeckel, Hall, Carl Schor-
lemmer.647 

Um dos estudos a que Marx se dedicou com afinco nesse 
período foi a leitura de autores ligados à etnologia, antropo-
logia e história sobre as sociedades primitivas. Estudou cuida-
dosamente as pesquisas de historiadores e etnólogos da sua 
época como, por exemplo, Lewis Henry Morgan, Bachofen, 
John Budd Phear, Sir Henry Summer Maine e Sir John Lubbock 
(Lord Avebury), entre outros.648 Deixou a esse respeito muitos 
extratos e comentários, que foram utilizados posteriormente 
por Engels para elaborar A origem da família, da propriedade 
privada e do Estado (1884). Também estudou o problema do 

646Idem, p. 505.
647Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Cartas sobre las ciencias de la naturaleza e 
las matemáticas. Barcelona: Editorial Anagrama. 1975.
648Cf. MARX, Karl. Los apuntes etnológicos de Karl Marx. Madrid: Siglo XXI, 1988.
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desenvolvimento econômico, social e político da Rússia, estu-
do que ajudou a elaborar quatro esboços de respostas e uma 
carta a Vera Zasulitch. 

Engels, por outro lado, esforçou-se, no último período de 
sua vida, por difundir a dialética materialista e a nova concep-
ção de história, de sociedade e dos indivíduos, elaborada por 
ele e por Marx. Desse período, podemos citar entre outras obras 
de Engels: O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco 
em Homem (1876); Anti-Dühring (1877-1878); Dialética da Na-
tureza (1878-1882).649 

A pesquisa de Engels sobre os avanços nas ciências da na-
tureza aparece ainda mais desenvolvida nos manuscritos de A 
Dialética da Natureza, elaborados entre 1878 e 1882, que só 
foram publicados em 1925, em russo e alemão, por iniciativa do 
historiador marxista russo, David Riazanov. Logo na introdução 
aos manuscritos, Engels faz uma síntese da história do desenvol-
vimento nas ciências da natureza, desde os pensadores gregos 
da Antiguidade Clássica aos materialistas franceses do século 
XVIII e, destes, às principais pesquisas e descobertas da primeira 
metade do século XIX. De fato, as ciências avançaram muito no 
século XIX, como retratam a descoberta da célula, as pesquisas 
sobre magnetismo e a eletricidade e a Teoria da Evolução de 
Charles Darwin.

É sabido, por exemplo, que a primeira obra econômica ma-
dura de Marx, Para a crítica da economia política, foi publicada 
em 1859, exatamente no mesmo ano em que Charles Darwin 
publicou a sua obra A Origem das Espécies. Marx sempre teve 
em relação a Darwin uma atitude crítica, mas também reconhe-
ceu seus avanços científicos. Como relata Woods e Grant:

Sua concepção materialista da natureza significou uma 
ruptura revolucionária ao dar uma base científica à evolução. 
Contudo, Marx não aceitou Darwin de forma acrítica. Concreta-
mente, censurou seu “rude método inglês” e demonstrou como 

649Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Obras Escolhidas. São Paulo, Alfa-Ômega, 
1980; ENGELS, F. A dialética da natureza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974; ENGELS, 
Friedrich. Anti-Dühring. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990.
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as deficiências de Darwin se baseavam nas influências de Adam 
Smith e Malthus. Ao carecer de um ponto de vista filosófico 
definido, Darwin inevitavelmente caiu sob a influência da ide-
ologia dominante da época. As camadas médias da Inglaterra 
vitoriana orgulhavam-se de serem pessoas práticas, com dom 
para fazer dinheiro e “ter êxito na vida”. O primeiro a descrever 
a seleção natural como a “sobrevivência dos mais fortes” não 
foi Darwin, mas Herbert Spencer, em 1864. Darwin não estava 
preocupado com o progresso no sentido de Spencer (progres-
so humano baseado na eliminação dos mais “fracos”) e acha-
va imprudente adotar sua frase. Ainda mais, Darwin utilizou 
metaforicamente a expressão “luta pela sobrevivência”, mas foi 
tergiversado pelos conservadores, que utilizaram as teorias de 
Darwin para seus próprios objetivos. Para os darwinianos so-
ciais, as expressões populares do tipo de “sobrevivência dos 
mais fortes” e “luta pela sobrevivência”, aplicados à sociedade, 
sugeriam que a natureza se asseguraria de que os melhores, 
em uma situação competitiva, ganhariam, e que este processo 
conduziria a uma melhora contínua. Disto se deduzia que toda 
tentativa de reforma social era um esforço para remediar o ir-
remediável e que, na medida em que interferia na vontade da 
natureza, somente podia conduzir à degeneração.650 

Marx e Engels, diferentemente dos conservadores e con-
trovertidos darwinistas sociais, tiravam dos estudos científicos 
conclusões revolucionárias e profundamente dialéticas. Os 
fundadores do socialismo científico observaram que as in-
vestigações e descobertas científicas demonstravam cada vez 
mais que a natureza está em permanente transformação.651 O 
que Engels pretendia de fato demonstrar, a partir das desco-
bertas recentes no campo das ciências da natureza, era que 
“as leis dialéticas são verdadeiras leis de desenvolvimento da 
natureza, quer dizer, válidas também para a ciência teórica 
da natureza”. Engels analisa as leis fundamentais da dialética, 
que Hegel havia resgatado dos filósofos antigos, mas que as 
aplicara à sua análise da história e do pensamento de maneira 
eminentemente idealista.

650WOODS, Alan e GRANT, Ted. Razão e revolução: filosofia marxista e ciência 
moderna. São Paulo: Editora Luta de Classes, 2007, pp. 365-366.
651Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Cartas sobre las ciencias de la naturaleza e 
las matemáticas. Barcelona: Editorial Anagrama. 1975.
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Para Marx e Engels, os conceitos, as categorias, as leis 
científicas, assim como as próprias leis da dialética, são extra-
ídos a partir da realidade material, seja da natureza, seja da 
história. Como afirma Engels: 

É portanto da história da natureza e da história das so-
ciedades humanas que são abstraídas as leis da dialética. Elas 
não são senão as leis mais gerais destas duas faces do desen-
volvimento histórico assim como do próprio pensamento. Re-
duzem-se essencialmente às três leis seguintes: – a lei da pas-
sagem da quantidade à qualidade e inversamente; – a lei da 
interpenetração dos contrários; – a lei da negação da negação. 
Todas três são desenvolvidas por Hegel, à sua maneira idea-
lista, como puras leis do pensamento: a primeira, na primeira 
parte da lógica, na doutrina do Ser; a segunda ocupa toda a se-
gunda parte, de longe a mais importante, da Lógica, a doutrina 
da Essência; finalmente a terceira figura como lei fundamental 
para a edificação de todo o sistema. O erro consiste em que 
estas leis são impostas de cima à natureza e à história como 
leis do pensamento, em vez de serem deduzidas a partir da 
natureza e da história. Daqui resulta toda uma construção for-
çada capaz de nos pôr os cabelos em pé: quer queira quer não, 
o mundo tem de conformar-se a um sistema lógico, o qual não 
é mais que o produto de um certo estágio de desenvolvimento 
do pensamento humano. Se invertermos a coisa, tudo adquire 
uma grande simplicidade, e as leis dialéticas, que na filosofia 
idealista surgem como muito misteriosas, tornam-se simples e 
claras como o dia.652 

Engels, tanto no Anti-Dühring quanto na Dialética da Na-
tureza, realiza uma análise sobre as leis dialéticas, formuladas 
a partir da análise da realidade. Woods e Grant resumiram as 
explicações de Engels da seguinte forma: 

Engels explica as leis da dialética, começando pelas três mais 
importantes: 1) A lei da transformação da quantidade em qua-
lidade e vice-versa; 2) A lei da interpenetração de opostos; 3) 
A lei da negação da negação. À primeira vista tal pretensão 
pode parecer excessivamente ambiciosa. É possível realmente 
propor leis que tenham uma aplicação tão geral? Pode haver 
um modelo subjacente que se repita nos processos, não só da 

652 ENGELS, F. Dialética da natureza. Lisboa: Editorial Presença, 1974, pp. 49-50.
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sociedade e do pensamento, mas também da própria nature-
za? Apesar de todas as objeções, cada vez está mais claro que 
modelos deste tipo existem, e reaparecem constantemente em 
todo tipo de níveis e em todo tipo de formas. Existe um nú-
mero crescente de exemplos, extraídos de diversos campos, 
que tendem a confirmar a teoria do materialismo dialético. 
Não é que o ponto essencial do pensamento dialético se ba-
seie na ideia da mudança e do movimento, e sim que inter-
prete a mudança e o movimento como fenômenos baseados 
em contradições. Enquanto a lógica formal tenta desterrar a 
contradição, o pensamento dialético baseia-se precisamente 
nela. A contradição é uma característica fundamental do ser. 
Reside no coração da matéria. É a fonte de todo movimento, 
mudança, vida e desenvolvimento. A lei dialética que expres-
sa esta ideia é a lei da unidade e interpenetração de opostos. 
A terceira lei da dialética, a negação da negação, expressa a 
ideia de desenvolvimento. Em lugar de um círculo fechado, 
em que os processos se repetem continuamente, esta lei pro-
põe que o movimento através de contradições sucessivas leva, 
na realidade, ao desenvolvimento do simples ao complexo, do 
inferior ao superior. Os processos não se repetem exatamente 
da mesma maneira, apesar de que possa parecer o contrário. 
São estas, em uma muito esquemática apresentação, as três 
leis mais importantes da dialética. Delas surge toda uma série 
de proposições adicionais, incluindo a relação entre o todo e 
as partes, a forma e o conteúdo, o finito e o infinito, a atração 
e a repulsão etc.653 

Ao contrário do método dialético, a lógica formal - um 
método muito antigo de pensamento e de pesquisa - apoiava-se 
no Princípio da Identidade, isto é, na ideia de que as coisas e 
os fenômenos da natureza e da sociedade devem ser estudados 
em sua imobilidade, de maneira estática. As coisas permanecem 
imóveis, imutáveis, idênticas a si mesmas. A natureza e a so-
ciedade parecem permanecer sempre as mesmas, parecem não 
sofrer quaisquer transformações ao longo do tempo. Da mesma 
forma em que se dá preferência à imobilidade e à imutabilidade, 
a lógica formal tende a estabelecer barreiras intransponíveis en-
tre as coisas da natureza e da sociedade, como se entre elas não 

653Cf. WOODS, Alan e GRANT, Ted. Razão e revolução. São Paulo: Luta de Classes, 
2007, pp. 35-36.
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existissem articulações, ligações, interrelações. São encaradas 
como se estivessem isoladas umas das outras.

As três leis da lógica formal foram resumidas por George 
Novack dessa forma:

Existem três leis básicas da lógica formal. A primeira e 
mais importante é a lei da identidade. Pode ser formulada de 
várias maneiras. Assim: uma coisa é sempre igual ou idêntica 
a si mesma. Em termos algébricos: A é igual a A.

A formulação particular desta lei é secundária em rela-
ção à ideia que envolve. O conteúdo essencial da identidade 
formal “uma coisa é sempre igual a si mesma” é equivalen-
te a assegurar que sob qualquer condição permanece única e 
a mesma. Uma determinada coisa existe absolutamente para 
todo momento. Como costumam dizer os físicos: “a matéria 
não pode ser criada nem destruída”, ou seja, a matéria segue 
sempre sendo matéria.

Esta afirmação incondicional da absoluta identidade de 
uma coisa consigo mesma exclui as diferenças dentro da es-
sência das coisas ou do pensamento. Se uma coisa é sempre e 
sob qualquer condição igual ou idêntica a si mesma, não pode 
ser nunca desigual ou diferente de si mesma. Esta conclusão 
deriva lógica e inevitavelmente da lei da identidade. Se A é 
sempre igual a A, nunca será igual a não-A.

Esta conclusão é explicitada na segunda lei da lógica 
formal: a lei da contradição, que diz: A não é não-A. Esta não 
é mais que a formulação negativa da afirmação expressada na 
primeira lei da lógica formal. Se A é A surge, de acordo com 
o pensamento formal, que A não pode ser não-A. Assim, a 
segunda lei da lógica formal, a lei da contradição, constitui o 
complemento essencial da primeira lei.

Alguns exemplos: um homem não pode ser inumano; 
uma democracia não pode ser não-democracia; um assalaria-
do não pode ser um não-assalariado. A lei da contradição sig-
nifica a exclusão da diferença na essência das coisas e no pen-
samento. Se A é sempre necessariamente idêntico a si mesmo, 
não pode ser diferente de si mesmo. Diferença e identidade 
são, de acordo com essas duas regras lógicas, características 
completamente distintas, absolutamente desconectadas e mu-
tuamente excludentes, das coisas e do pensamento.

Esta qualidade de exclusão mútua das coisas está expres-
samente indicada na terceira lei da lógica formal, a lei do ter-
ceiro excluído. De acordo com ela, as coisas são e devem ser 
uma de duas mutuamente excludentes. Se A é igual a A, não 
pode ser igual a não-A. A não pode ser parte de duas classes 
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opostas ao mesmo tempo. Cada vez que duas proposições ou 
estado de coisas opostas se enfrentam, não podem ser ambos 
corretos ou falsos. A é B ou não é B. A certeza de um juízo 
implica invariavelmente na incorreção de seu contrário e vice-
-versa. A terceira é uma combinação das duas leis anteriores e 
surge logicamente delas.654 

De fato, como atesta Novack, “As leis da lógica formal 
contêm importantes e inegáveis elementos de verdade. São ge-
neralizações razoáveis e não ideias puramente arbitrárias tiradas 
do nada”.655 Mas a lógica formal tem profundas limitações, que 
precisam ser clarificadas, para demonstrar a superioridade da 
forma dialética de pensamento. A lógica formal, portanto, não 
comporta o reconhecimento das contradições, que são imanen-
tes à realidade e que estão na base da sua transformação cons-
tante. As coisas não podem, portanto, ser elas próprias e outras 
ao mesmo tempo. A lógica formal estabelece uma contraposi-
ção absoluta entre as coisas. 

Essa forma de pensar a natureza e a sociedade torna-se 
inadequada quando tratamos de fenômenos complexos. Como 
dissemos antes, esse método de pensamento (lógica formal, de 
caráter metafísico) e de pesquisa foi criticado por Engels:

Para o metafísico, as coisas e suas imagens no pensamen-
to, os conceitos, são objetos isolados de investigação, objetos 
fixos, imóveis, observados um após o outro, cada qual de per si, 
como algo determinado e perene. O metafísico pensa em toda 
uma série de antíteses desconexas: para ele, há apenas o sim e 
o não e, quando sai desses moldes, encontra somente uma fon-
te de transtornos e confusão. Para ele, uma coisa existe ou não 
existe. Não concebe que essa coisa seja, ao mesmo tempo, o 
que é uma coisa distinta. Ambas se excluem de modo absoluto, 
positiva e negativamente. Causa e efeito se revestem da forma 
de uma antítese rígida. À primeira vista, esse método especula-
tivo parece-nos extraordinariamente plausível, porque é o do 
chamado senso comum. Mas o verdadeiro senso comum, per-
sonagem bastante respeitável dentro de portas fechadas, entre 
as quatro paredes de sua casa, vive peripécias verdadeiramente 

654NOVACK, George. Introdução à Lógica Marxista. São Paulo: Sundermann, 2005, 
pp. 25-26.
655Idem, p. 27.
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maravilhosas, quando se arrisca pelos amplos campos da in-
vestigação. E o método do pensamento metafísico, por justo e 
necessário que seja em vastas zonas do pensamento, mais ou 
menos extensas, de acordo com a natureza do objeto de que 
se trata, tropeça sempre, cedo ou tarde, com uma barreira que, 
franqueada, faz com que ele se torne um método unilateral, li-
mitado, abstrato; perde-se em contradições insolúveis, uma vez 
que, absorvido pelos objetos concretos, não consegue enxergar 
as suas relações. Preocupado com sua própria existência, não 
reflete sobre sua gênese e sua caducidade; concentrado em suas 
condições estáticas, não percebe a sua dinâmica; obcecado pe-
las árvores não consegue ver o bosque. Na realidade de cada 
dia, sabemos, por exemplo, e disso podemos dizer ter toda a 
certeza, se um animal existe ou não. Mas, se investigarmos mais 
detalhadamente, veremos que o problema pode complicar-se, 
e de fato se complica às vezes consideravelmente, como não 
o ignoram os juristas que, em vão, se atormentam para desco-
brir um limite racional, a partir do qual deve ser considerado 
como um assassinato a morte de um feto no útero materno. 
Tampouco é fácil determinar fixamente o momento da morte, 
uma vez que a fisiologia demonstrou que a morte não constitui 
um acontecimento automático, instantâneo, mas faz parte de 
um longo processo. Do mesmo modo, pode-se afirmar que todo 
o ser orgânico é, no mesmo momento, ele mesmo e um outro. 
Surpreendido em qualquer instante, estará assimilando mate-
riais absorvidos do exterior e eliminando outros de seu seio. Em 
qualquer momento que o observarmos, veremos que em seu 
organismo morrem umas células e nascem outras. E, no trans-
curso de um período mais ou menos longo, a matéria de que 
está formado se renova radicalmente e novos átomos de matéria 
ocupam o lugar dos antigos, donde se pode concluir que todo 
o ser orgânico é, ao mesmo tempo, o que é e um outro. Mesmo 
assim, se observarmos as coisas detidamente, veremos que os 
dois polos de uma antítese, o positivo e o negativo, são antité-
ticos e que, apesar de todo seu antagonismo eles se completam 
e se articulam reciprocamente. E vemos, também, que a causa 
e o efeito são representações que só vigoram como tais na sua 
aplicação ao caso concreto, mas que, situando o fato concreto 
em suas perspectivas gerais, articulado com a imagem total do 
universo, se diluem na ideia de uma trama universal de ações 
recíprocas, onde as causas e os efeitos trocam constantemente 
de lugar e o que, antes, era causa, toma, logo depois, o papel 
de efeito e vice-versa.656 

656ENGELS, F. Anti-Dühring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, pp. 20-21.
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Nessa passagem estão contidas tanto a crítica do método 
da lógica formal (metafísica), quanto a defesa clara do método 
dialético de pensamento e de pesquisa da natureza e da socie-
dade. Ao contrário da lógica formal, a lógica dialética analisa a 
realidade em suas contradições, em sua transformação e mobili-
dade. Como adverte Engels, se nos limitarmos

a focalizar as coisas como se fossem estáticas e inertes, con-
templando-as isoladamente, cada uma de per si, no tempo e no 
espaço, não descobriremos nestas coisas nenhuma contradição. 
Encontrar-nos-emos com determinadas propriedades, umas co-
muns e outras diferentes e até mesmo contraditórias entre si, 
mas que não encerram uma contradição verdadeira uma vez 
que esta se encontra distribuída entre diversos objetos. Nos li-
mites desta zona de observação podemos aplicar o método vul-
gar da metafísica sem nenhum perigo. Mas a coisa é diferente se 
quisermos focalizar os objetos dinamicamente, acompanhando-
-os em sua mobilidade, vendo-os transformar-se, viver, e influir 
uns sobre os outros. Ao pisar neste terreno, cairemos imediata-
mente em uma série de contradições.657 

Há, assim, profundas diferenças entre a lógica formal e o 
método dialético de pensamento. Como observa Novack,

As leis e ideias básicas da lógica formal são facilmente ex-
pressáveis em simples fórmulas e equações porque estas gene-
ralizações unilaterais expressam a natureza interna, a realidade, 
do pensamento formal. Como já explicamos, as leis básicas da 
lógica formal não contêm mais que reformulações de um mes-
mo conceito fixo da identidade.

O nome de lógica formal está muito bem colocado. O for-
malismo é sua verdadeira razão de ser e o formalismo sempre 
tende a produzir fórmulas incondicionais e invariáveis do tipo 
das três leis da lógica formal, que creem conter toda a realidade 
com que operam. O formalismo toma o específico e o eventual 
que se manifesta na natureza como final, eternamente fixo, in-
variável e incondicional.

A dialética se baseia em um ponto de vista completamen-
te diferente e tem uma visão distinta da realidade e suas formas 
variantes. É a lógica do movimento, da evolução, da mudança. A 
realidade está demasiadamente cheia de contradições, demasia-
damente fugidia, por demais mutável para amarrá-la em uma fór-

657Idem, p. 102.
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mula ou conjunto de fórmulas. Cada fase particular da realidade 
constrói suas próprias leis, seus sistemas de categorias peculiares, 
com as que compartilha de outras fases. Estas leis e categorias 
devem ser descobertas por uma investigação direta da totalida-
de concreta, não podem ser pensadas ou produzidas pela mente 
antes de ser analisada na realidade material. Além do mais, toda 
realidade está em contínua mudança, descobrindo novos aspec-
tos de si mesma, que devem ser tomados em conta e que não 
podem ser enclausurados em velhas fórmulas porque não só são 
diferentes, mas em detalhes contraditórias com elas.658 

Outro texto de suma importância nesse período é O papel 
do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, que En-
gels não chegou a concluir e publicar, e que só veio a lume em 
1896, na revista do Partido Socialdemocrata Alemão, Neue Zeit. 
O autor, baseando-se nos estudos históricos, arqueológicos, an-
tropológicos e etnológicos demonstra a decisiva importância do 
trabalho no processo de constituição do homem por meio da 
transformação da natureza e da produção de ferramentas, como 
uma necessidade social. Como afirma Engels,

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. 
Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de forne-
cer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, 
é muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e fundamen-
tal de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, 
podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.659 

Os cientistas supunham que o desenvolvimento da postu-
ra ereta do corpo humano e da fala tinha sido resultado do cres-
cimento do cérebro. Portanto, primeiramente o cérebro teria se 
desenvolvido, e, como produto, a postura ereta e a fala. Aqui os 
preconceitos da classe dominante em relação ao trabalho manu-
al se introduziram na elaboração científica. Engels esclarece, a 
partir do método da dialética materialista, que, somente a partir 
de um longo e contraditório processo de interação do homem 
com a natureza, por meio do trabalho, foi possível à humanida-
de chegar àquilo que é.

658NOVACK, George. Introdução à Lógica Marxista. São Paulo: Sundermann, 2005, 
pp. 61-62.
659Cf. ENGELS, F. O papel do trabalho na evolução do homem. Brasília: Editora Ki-
ron, 2012, p. 19.
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Nossos antepassados, marcados pelo seu gênero de vida, 
desenvolveram a postura ereta e, gradualmente, as mãos foram 
sendo liberadas para outras atividades - as mais variadas funções 
-, e aperfeiçoadas pelo processo de trabalho. Para Engels,

a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto 
dele. Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e no-
vas funções, pela transmissão hereditária do aperfeiçoamento 
especial assim adquirido pelos músculos e ligamentos e, em 
um período mais amplo, também pelos ossos; unicamente 
pela aplicação sempre renovada dessas habilidades transmiti-
das a funções novas e cada vez mais complexas foi que a mão 
do homem atingiu esse grau de perfeição que pôde dar vida, 
como por artes de magia, aos quadros de Rafael, às estátuas de 
Thorwaldsen e à música de Paganini.660 

O aperfeiçoamento das mãos, pelo trabalho, pela transfor-
mação da natureza, pela produção de ferramentas e da postura 
ereta teve influência sobre outras partes do corpo. Como diz 
Engels, em 

face de cada novo progresso, o domínio sobre a natureza que 
tivera início com o desenvolvimento da mão, com o trabalho, 
ia ampliando os horizontes do homem, levando-o a descobrir 
constantemente nos objetos novas propriedades até então des-
conhecidas. Por outro lado,o desenvolvimento do trabalho, ao 
multiplicar os casos de ajuda mútua e de atividade conjunta, 
e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta para 
cada indivíduo, tinha que contribuir forçosamente para agrupar 
ainda mais os membros da sociedade. Em resumo, os homens 
em formação chegaram a um ponto em que tiveram necessida-
de de dizer algo uns aos outros. A necessidade criou o órgão: 
a laringe pouco desenvolvida do macaco foi-se transformando, 
lenta mas firmemente, mediante modulações que produziam 
por sua vez modulações mais perfeitas, enquanto os órgãos da 
boca aprendiam pouco a pouco a pronunciar um som articula-
do após outro.661 

A conclusão de Engels é que a partir das necessidades e 
possibilidades criadas pelo trabalho humano desenvolveu-se a 
palavra articulada: “Primeiro o trabalho, e depois dele e com 

660Idem, p. 21.
661Idem, pp. 22-23.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   479 03/10/2017   15:31:41



480 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

ele a palavra articulada”.662 O trabalho e a linguagem articulada 
foram os estímulos principais ao desenvolvimento do cérebro 
humano, em tamanho e perfeição, e, com ele, dos seus instru-
mentos mais imediatos: os órgãos dos sentidos, que também 
contribuíram para o aperfeiçoamento do próprio cérebro dia-
leticamente. Portanto, o “desenvolvimento do cérebro e dos 
sentidos a seu serviço, a crescente clareza de consciência, a ca-
pacidade de abstração e de discernimento cada vez maiores, 
reagiram por sua vez sobre o trabalho e a palavra, estimulando 
mais e mais o seu desenvolvimento”.663 

Engels está, assim, habilitado a realizar a crítica dos pre-
conceitos e idealismos introduzidos na história da ciência, que 
atribuem os progressos da civilização, ao longo da história da 
humanidade, exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à 
atividade do cérebro. Como diz Engels, nem mesmo os melho-
res cientistas do materialismo naturalista, discípulos de Charles 
Darwin, tinham se atentado para o fato de que o trabalho de-
sempenha um papel de primeira ordem na evolução humana:

Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cé-
rebro, não só em cada indivíduo, mas também na sociedade, os 
homens foram aprendendo a executar operações cada vez mais 
complexas, a propor-se e alcançar objetivos cada vez mais ele-
vados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de ge-
ração a geração, estendendo-se cada vez a novas atividades. À 
caça e à pesca veio juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação e 
a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao 
lado do comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e 
as ciências; das tribos saíram as nações e os Estados. Apareceram 
o direito e a política, e com eles o reflexo fantástico das coisas 
no cérebro do homem: a religião. Frente a todas essas criações, 
que se manifestavam em primeiro lugar como produtos do cére-
bro e pareciam dominar as sociedades humanas, as produções 
mais modestas, fruto do trabalho da mão, ficaram relegadas a 
segundo plano, tanto mais quanto em uma fase muito recuada do 
desenvolvimento a sociedade (por exemplo, já na família primi-
tiva), a cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar 
mãos alheias a realizar o trabalho projetado por ela. O rápido 

662Idem, p. 24.
663Idem, ibidem.
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progresso da civilização foi atribuído exclusivamente à cabeça, 
ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Os homens acostu-
maram-se a explicar seus atos pelos seus pensamentos, em lugar 
de procurar essa explicação em suas necessidades (refletidas, na-
turalmente, na cabeça do homem, que assim adquire consciência 
delas). Foi assim que, com o transcurso do tempo, surgiu essa 
concepção idealista do mundo que dominou o cérebro dos ho-
mens, sobretudo a partir do desaparecimento do mundo antigo, 
e continua ainda a dominá-lo, a tal ponto que mesmo os natura-
listas da escola darwiniana mais chegados ao materialismo são 
ainda incapazes de formar uma ideia clara acerca da origem do 
homem, pois essa mesma influência idealista lhes impede de ver 
o papel desempenhado aqui pelo trabalho.664 

Sobre a relação de Marx e Engels com o estudo das ciên-
cias, destacam Woods e Grant:

O estudo da ciência ocupou a atenção de Marx e Engels enquan-
to estiveram vivos. Engels tentou escrever uma obra completa 
esboçando em detalhes a relação entre o materialismo dialético 
e a ciência, mas isto não lhe foi possível, devido à enorme carga 
de trabalho que lhe impuseram os livros segundo e terceiro de 
O Capital, que ficaram inconclusos com a morte de Marx. Seus 
manuscritos incompletos de Dialética da Natureza somente vie-
ram à luz em 1925. Apesar de sua condição de inacabados, 
constituem uma fonte muito importante para o estudo da filoso-
fia marxista e proporcionaram exemplos brilhantes da aplicação 
da dialética aos problemas centrais da ciência.665 

Não é preciso dizer que o desenvolvimento dos conhe-
cimentos científicos ao longo do século XX demonstrou toda a 
justeza das análises de Engels, no que tem essencialmente re-
lação com o método materialista dialético, o caráter dialético 
da natureza e da vida social, e o papel do trabalho na origem 
do ser social. Podemos perceber isso nas posições de um dos 
maiores pesquisadores científicos do nosso tempo, o biólogo 
dialético Stephen Jay Gould (1941-2002), sobre as contribui-
ções de Engels:

A importância do ensaio de Engels não está no fato de que 
o Australopithecus tenha vindo confirmar uma teoria específica 

664Idem, pp. 28-29.
665WOODS, Alan e GRANT, Ted. Razão e revolução: filosofia marxista e ciência 
Modena. São Paulo: Luta de Classes, 2007, p. 8.
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por ele proposta – via Haeckel – e sim na arguta análise que faz 
do papel político da ciência e de como os preconceitos sociais 
afetam todo pensamento.

De fato, o tema de Engels da separação entre cabeça e 
mão contribui bastante para estabelecer e delimitar o trajeto da 
ciência por toda a história. A ciência acadêmica em particu-
lar tem sido regida por um ideal de pesquisa “pura” que, tem-
pos atrás, impediu que os cientistas realizassem experimentos 
extensos e testes empíricos. A ciência grega antiga trabalhava 
sob restrições que ditavam que um pensador patrício não podia 
executar o trabalho manual dos artesãos plebeus. Os barbei-
ros-cirurgiões medievais, que tinham de tratar das vítimas dos 
campos de batalha, contribuíram bem mais para o avanço da 
prática da Medicina que os médicos acadêmicos, que raramen-
te examinavam seus pacientes, baseando seu tratamento nos 
conhecimentos que haviam adquirido de Galeno e de outros 
textos aprendidos. Mesmo hoje em dia pesquisadores “puros” 
tendem a depreciar a prática. Se levássemos a sério a mensagem 
de Engels e reconhecêssemos nossa crença na superioridade da 
pesquisa pura pelo que ela é – ou seja, preconceito social – tal-
vez conseguíssemos promover entre os cientistas a união entre 
a teoria e a prática de que um mundo perigosamente à beira do 
abismo como o nosso necessita com tanto desespero.666

Dessa forma, Stephen Jay Gould compartilhava do entu-
siasmo de

Engels por entender o mundo natural dialeticamente, em outras 
palavras, vê-lo como processos interativos complexos e dinâmi-
cos. “O pensamento dialético deveria ser levado mais a sério 
pelos estudiosos ocidentais, não ser descartado porque algumas 
nações do segundo mundo (a ex-URSS) construíram uma versão 
rascunho como uma doutrina política oficial”, escreveu Gould.667

Evidentemente, muitos acadêmicos e cientistas tratam de 
manter as análises e contribuições de Engels no mais puro ano-
nimato. Entretanto, as gerações futuras darão o reconhecimento 
necessário ao esforço de Engels no campo da sistematização e 

666Citado em DANTAS, Gilson. Engels e o biólogo Stephen Jay Gould: a postura fez o 
homem. In: ENGELS, Friedrich. O papel do trabalho na evolução do homem. Brasília: 
Editora Kiron, 2012, p. 104.
667Cf. DANTAS, Gilson. Stephen Jay Gould. (1941-2002), um biólogo consciente, 
segundo Phil Gasper. In: ENGELS, Friedrich. O papel do trabalho na evolução do 
homem. Brasília: Editora Kiron, 2012, p. 113.
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análise das conclusões científicas modernas para o desenvolvi-
mento da filosofia materialista dialética.  

9.5. Engels e as primeiras sínteses do socialismo científico

Na obra Anti-Dühring, de 1877-1878, Engels, a propósito 
de realizar uma crítica ampla às posições de um professor socia-
lista, chamado Eugen Dühring, trata de uma série de temas re-
lacionados ao método da dialética materialista e da concepção 
materialista da história. O senhor Dühring apresentou-se como 
a nova doutrina socialista, mais avançada, portanto, que o socia-
lismo científico. Opondo-se ao marxismo, Dühring procurava 
influenciar setores do Partido Socialdemocrata Alemão e semear 
a confusão político-ideológico em seu seio.

Riazanov analisou essa empreitada de Engels na defesa do 
materialismo dialético e histórico. Sua síntese é importante por-
que mostra a ligação de Dühring, o pedante crítico de Marx, 
com o futuro mentor do revisionismo no seio do marxismo, qual 
seja, Bernstein:

A doutrina do filósofo e economista alemão E. Dühring 
começou a adquirir grande popularidade no partido, entre os 
membros jovens, os intelectuais e, ainda, entre os operários. 
Dühring, professor adjunto na Universidade de Berlim, havia 
conquistado ali a simpatia geral, tanto por sua personalidade, 
como pela audácia de suas opiniões. Cego, dava conferências 
sobre História da Mecânica, Economia, Política e Filosofia. A 
diversidade de seus conhecimentos era motivo de surpresa, 
porque se sabia que era preciso que lessem para ele os livros 
necessários e que ditasse suas obras. Era, de qualquer modo, 
um homem eminente. Quando iniciou uma violenta crítica das 
velhas doutrinas socialistas e, em particular, de Marx, suas con-
ferências causaram grande impressão. Os estudantes e os ope-
rários alemães, assim como os admiradores russos de Dühring, 
acreditavam ouvir pela primeira vez ‘a voz da vida no domínio 
do pensamento’. Dühring destacava a importância da atividade, 
da luta, do protesto, opunha ao fator econômico o político, in-
sistia na importância da força e da violência na História. Não se 
continha em sua polêmica; atacava tão rudemente a Marx quan-
to a Lassalle e, em sua argumentação, não vacilava em recordar 
que Marx era judeu.

Engels esteve longo tempo indeciso antes de responder 
a Dühring. Finalmente, cedeu a instâncias de seus amigos da 
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Alemanha e, em 1877, publicou no órgão central do partido, o 
Vorwärts, vários artigos que demoliram as teorias de Dühring. 
Mas estes artigos provocaram a indignação de muitos de seus 
camaradas de partido. Os partidários de Dühring estavam então 
liderados por Bernstein, futuro teórico do revisionismo, e Most, 
posteriormente líder dos anarquistas alemães. No congresso da 
socialdemocracia, vários delegados, entre eles o velho lassallia-
no Walhteich, atacaram violentamente a Engels. Pouco faltou 
para que o congresso resolvesse impedir a publicação dos arti-
gos de Engels no órgão central do partido que considerava Marx 
e Lassalle como seus mestres.

O assunto teria alcançado contorno escandaloso se, fi-
nalmente, não se tivesse encontrado um conciliador para pro-
por que se continuasse publicando os artigos de Engels, não 
no próprio órgão central, mas em um suplemente especial. 
A proposta foi acatada. Estes artigos, reunidos logo em livro, 
foram editados especialmente em 1878. A obra, A revolução 
da ciência por E. Dühring, ou O Anti-Dühring, como a cha-
mamos ordinariamente, marcou época na história do marxis-
mo. A jovem geração que começou a militar entre 1876/1880 
soube por esta obra o que é o socialismo científico, quais são 
seus princípios filosóficos e seu método. O Anti-Dühring é a 
melhor introdução ao estudo de O Capital. Lendo os artigos 
escritos então pelos pretensos marxistas percebe-se que estra-
nhas conclusões extraíram de O Capital, interpretado por eles 
a torto e a direito.

É preciso reconhecer que, para a difusão do marxismo 
como método e sistema especial, nenhum livro depois de O Ca-
pital fez tanto como O Anti-Dühring. Todos os jovens marxistas 
– Bernstein, Kautski, Plekhanov – que travaram suas primeiras 
lutas entre 1880 e 1885 aprenderam no livro de Engels.668 

Engels preparou uma versão sintética do livro Anti-
-Dühring, a pedido de Paul Lafargue, que foi publicada em fran-
cês em 1880 com o título Do socialismo utópico ao socialismo 
científico. De conjunto, a obra acabou por ser uma síntese das 
ideias desenvolvidas pelos fundadores do marxismo e passou, 
desde então, a cumprir uma função na formação de muitos qua-
dros socialistas. Portanto, esta obra serviu por décadas à forma-

668RIAZANOV. David. Marx-Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, pp. 179-180.
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ção dos jovens militantes nos diversas partidos de orientação 
marxista em vários países. Ainda hoje é um dos principais meios 
de acesso ao conjunto da obra de Marx e Engels. 

A obra se divide em três partes. Na primeira, Engels rea-
liza uma síntese do desenvolvimento do movimento socialista 
e, portanto, da luta de classes do proletariado. Mostra que a 
evolução das concepções socialistas está ligada diretamente ao 
aparecimento e avanço das relações de produção capitalistas, 
da propriedade privada burguesa e da exploração da força de 
trabalho pelo capital. As contradições econômico-sociais gera-
das pelo processo de industrialização e o aparecimento do pro-
letariado como produto genuíno do processo industrial (Revolu-
ção Industrial) colocam cada vez mais em evidência a profunda 
exploração da classe operária e as condições de miséria, baixos 
salários, das relações de trabalho, a exploração do trabalho de 
mulheres e crianças e as condições de moradia nos arredores 
das cidades industriais.

Essas condições materiais de existência social e suas con-
tradições se manifestam inicialmente de forma embrionária 
no plano da consciência e do desenvolvimento das ideias nas 
diversas concepções de socialismo utópico (entre os quais po-
demos citar Sant-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, entre 
outros), apresentadas ao longo da primeira metade do século 
XIX, por meio das quais, de forma ainda ingênua, mas profunda-
mente intuitiva, procuram-se as respostas para a necessidade de 
superação desse estado de coisas, pela implantação de projetos 
idealizados de sociedades, por meio da colaboração de bem 
intencionados membros da classe dominante e da nobreza, atra-
vés de experiências localizadas e específicas e do exemplo de 
algumas pessoas de iniciativa, bem como por meio da ajuda e 
de medidas sociais dos Estados e dos governos.

Os sistemas dos socialistas utópicos estão, por isso, liga-
dos à sua própria época – final do século XVIII e primeira meta-
de do século XIX –, quando a classe operária ainda caminhava 
no sentido de uma organização política embrionária, de cons-
tituição dos seus primeiros instrumentos de luta (associações, 
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sindicatos), e as contradições capitalistas não tinham amadureci-
do o suficiente, embora a Inglaterra fosse, entre todos os países 
europeus, o mais desenvolvido do ponto de vista econômico e 
industrial. Por isso, diz Engels:

Essa situação histórica informa também as doutrinas dos 
fundadores do socialismo. Suas teorias incipientes não fazem 
mais do que refletir o estado incipiente da produção capitalis-
ta, a incipiente condição de classe. Pretendia-se tirar da cabe-
ça a solução dos problemas sociais, latentes ainda nas condi-
ções econômicas pouco desenvolvidas da época. A sociedade 
não encerrava senão males,que a razão pensante era chamada 
a remediar.

Tratava-se, por isso, de descobrir um sistema novo e mais 
perfeito de ordem social, para implantá-lo na sociedade vin-
do de fora, por meio da propaganda, e, sendo possível, com 
o exemplo, mediante experiências que servissem de modelo. 
Esses novos sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no 
reino da utopia; quanto mais detalhados e minuciosos fossem, 
mais tinham que degenerar em puras fantasias.669 

Significa dizer que as ideias dos socialistas utópicos são in-
diferentes ao socialismo científico? Que nada têm a ver com os 
desenvolvimentos posteriores na esfera do movimento socialista 
internacional? De modo algum. A genialidade dos socialistas utó-
picos consiste em ter expressado a crítica à nascente sociedade 
burguesa, às suas contradições. As ideias de Fourier sobre a con-
dição da mulher no capitalismo e a necessidade de sua emanci-
pação são formidáveis. Entretanto, são parte da infância do mo-
vimento socialista e devem ser estudadas, para que possamos 
compreender como o socialismo científico as superou. Não à 
toa, Engels adverte: “Quanto a nós, admiramos os germes geniais 
de ideias e as ideias geniais que brotam por toda parte sob essa 
capa de fantasia que os filisteus são incapazes de ver”.670 

Não obstante, para “converter o socialismo em ciên-
cia era necessário antes de tudo, situá-lo no terreno da rea-

669Cf. ENGELS, F. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Centau-
ro, 2005, p. 46.
670Idem, p. 47.
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lidade”.671 E para fundamentar a luta socialista nas condições 
materiais de existência social, foi preciso que Marx e Engels 
realizassem uma verdadeira revolução no plano do conheci-
mento científico nas ciências sociais, a partir da assimilação 
dos conhecimentos historicamente elaborados pela humanida-
de. Essa revolução está, evidentemente, ligada ao próprio de-
senvolvimento da Ciência e da Filosofia até o século XIX. En-
gels estuda esse desdobramento dos conhecimentos humanos 
tanto no Prefácio à edição inglesa da obra, datado de 1892, 
quanto no próprio corpo do livro, em particular na segunda 
parte, quando trata do processo de avanço do conhecimento 
filosófico-científico, que culmina na Alemanha com o apareci-
mento da filosofia idealista de Hegel e o resgate da dialética.

Hegel, resgatando a dialética dos antigos, desenvolvendo-
-a, expondo as suas leis, concebeu um sistema filosófico que 
analisava a história da humanidade e das ideias como processo, 
em suas contradições, em suas transformações. Mas, como ad-
verte Engels, 

Hegel era idealista; isto é, para ele as ideias de sua cabeça 
não eram imagens mais ou menos abstraídas dos objetos ou fe-
nômenos da realidade, mas essas coisas e seu desenvolvimento 
se lhe afiguravam, ao contrário, como projeções realizadas da 
‘Ideia’, que já existia, não se sabe como, antes de existir o mun-
do. Assim, foi tudo posto de cabeça para baixo.672 

Assimilando o núcleo revolucionário da filosofia hegelia-
na, a dialética, a partir de uma base materialista, Marx e Engels 
criaram não só um método de análise da realidade, ao mesmo 
tempo dialético e materialista, como desenvolveram uma nova 
concepção de história e de sociedade, a concepção materialista 
da história. Engels observa que a concepção materialista moder-
na (o marxismo), diferentemente do materialismo mecanicista 
do século XVIII, vê

na história o processo de desenvolvimento da humanidade, 
cujas leis dinâmicas é sua missão descobrir. Contrariamente à 

671Idem, p. 56.
672Idem, p. 63.
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ideia da natureza que imperava entre os franceses do século 
XVIII, assim como em Hegel, em que esta era concebida como 
um todo permanente e invariável, que se movia dentro de ci-
clos estreitos, como corpos celestes eternos, tais como Newton 
os representava, e com espécies invariáveis de seres orgânicos, 
como ensinara Linneu, o materialismo moderno resume e com-
preende os novos progressos das ciências naturais, segundo os 
quais a natureza tem também sua história no tempo, e os mun-
dos, assim como as espécies orgânicas que em condições pro-
pícias os habitam, nascem e morrem, e os ciclos, no grau em 
que são admissíveis, revestem dimensões infinitamente mais 
grandiosas. Tanto em um como em outro caso, o materialismo 
moderno é substancialmente dialético.673 

Marx e Engels, concebendo um método dialético fincado 
na realidade e desenvolvendo a concepção materialista da his-
tória, aplicaram-na à compreensão das sociedades anteriores ao 
capitalismo (sociedades pré-capitalistas) e à própria sociedade 
burguesa. Observaram que as velhas concepções idealistas de 
história não reconheciam a luta de classes fundada nos inte-
resses materiais, nem reconheciam interesses materiais de qual-
quer espécie. O estudo profundo dos dados fornecidos pelas 
diferentes ciências, que estudam o passado da humanidade, re-
velou novos fatos que

obrigaram à revisão de toda a história anterior, e então se viu 
que, com exceção do Estado primitivo, toda a história anterior 
era a história das lutas de classes e que essas classes sociais 
em luta entre si eram em todas as épocas fruto das relações de 
produção e de troca, isto é, das relações econômicas de sua 
época; que a estrutura econômica da sociedade em cada época 
da história constitui, portanto, a base real cujas propriedades 
explicam, em última análise, toda a superestrutura integrada pe-
las Instituições jurídicas e políticas, assim como pela ideologia 
religiosa, filosófica etc., de cada período histórico. Hegel liber-
tara da metafísica a concepção da história, tornando-a dialética; 
mas sua interpretação da história era essencialmente idealista. 
Agora, o idealismo fora despojado do seu último reduto – a 
concepção da história –, substituída por uma concepção mate-
rialista da história, com o que se abria o caminho para explicar 
a consciência do homem por sua existência, e não esta por sua 
consciência, que era até então o tradicional.674 

673Idem, p. 64.
674Idem, p. 66.
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Na terceira parte da obra, Engels analisa a concepção ma-
terialista da história, fruto da aplicação da dialética materialista 
à análise da história das sociedades pré-capitalistas e da própria 
sociedade burguesa, a partir da qual se identificou a fonte da ex-
ploração do proletariado, do lucro e da acumulação de capital 
pela burguesia: a extração da mais-valia. Para assentar o socia-
lismo em bases científicas, superando as concepções utópicas 
presentes no movimento socialista e operário, era preciso 

expor esse modo de produção em suas conexões históricas e 
como era necessário para uma determinada época da história, 
demonstrando com isso também a necessidade de seu desapa-
recimento e, por outro lado, pôr a nu o seu caráter interno, ain-
da oculto. Descoberta que veio revelar que o regime capitalista 
de produção e a exploração do operário, que dele se deriva, 
tinham por forma fundamental a apropriação de trabalho não 
pago; que o capitalista, mesmo quando compra a força de tra-
balho de seu operário por todo o seu valor, por todo o valor 
que representa como mercadoria no mercado, dela retira sem-
pre mais valor do que lhe custa e que essa mais-valia é, em últi-
ma análise, a soma do valor de onde provém a massa cada vez 
maior do capital acumulado em mãos das classes possuidoras. 
O processo de produção capitalista e o da produção de capital 
estavam assim explicados.675

A luta pelo socialismo agora tinha uma base científica, 
uma explicação científica das condições objetivas e subjetivas 
para a revolução proletária. O capitalismo havia desenvolvido a 
indústria, as ciências e a técnica, dando um forte impulso às for-
ças produtivas. O avanço incomensurável das forças produtivas 
não só aumentava consideravelmente a capacidade produtiva 
da força de trabalho, como criava novas contradições, manifes-
tadas periodicamente pelas crises cíclicas do capitalismo. 

Essas crises não são por falta, mas por excesso de riqueza 
produzida: são crises de superprodução de valores, de mercado-
rias, de bens, de produtos. Trata-se de uma organização social 
e econômica, que se estrutura a partir da exploração da força 
de trabalho assalariada e da contradição entre a produção cada 

675Idem, p. 67.
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vez mais social e a apropriação privada dos produtos do traba-
lho. Por outro lado, a sociedade capitalista não é planificada, ou 
seja, organizada conscientemente pela sociedade, mas se funda 
na anarquia da produção, apesar de todas as medidas de políti-
ca econômica criadas pelos governos burgueses. 

O avanço da técnica e sua implantação na produção social 
operam a 

substituição de milhões de operários manuais por um número 
reduzido de operários mecânicos, seu aperfeiçoamento determi-
na a eliminação de um número cada vez maior de operários por 
máquinas e, em última instância, a criação de uma massa de ope-
rários disponíveis que ultrapassa a necessidade média de ocupa-
ção do capital, de um verdadeiro exército industrial de reserva.676 

Além disso, o desenvolvimento das forças produtivas, em 
meio a mercados que não se ampliam no mesmo ritmo que a 
produção, leva a crises cíclicas. Como explica Engels,

O comércio é paralisado, os mercados são saturados de 
mercadorias, os produtos apodrecem nos armazéns abarrota-
dos sem encontrar saída; o dinheiro torna-se invisível; o crédito 
desaparece; as fábricas param; as massas operárias carecem de 
meios de subsistência precisamente por tê-los produzido em 
excesso, as bancarrotas e falências se sucedem (…). Nas crises, 
estoura em explosões violentas a contradição entre a produção 
social e a apropriação capitalista. A circulação de mercadoria 
fica, por um momento, paralisada. O meio de circulação, o di-
nheiro, converte-se em um obstáculo para a circulação; todas as 
leis da produção e da circulação das mercadorias se viram ao 
avesso. O conflito econômico atinge seu ponto culminante: o 
modo de produção rebela-se contra o meio de distribuição.677 

O modo de produção capitalista e a classe dominante, a 
burguesia, revelam-se impotentes diante das forças produtivas 
acumuladas e a estreiteza das relações de produção, expressas 
na grande propriedade privada dos meios de produção. Torna-
-se necessário, pois, reconhecer e efetivar as forças produtivas 
altamente desenvolvidas como “forças produtivas sociais”.678 

676Idem, p. 79.
677Idem, p. 82.
678Idem, p. 83.
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Mas a burguesia não só é incapaz dessa tarefa, como o 
Estado atual 

nada mais é que uma organização criada pela sociedade bur-
guesa para defender as condições exteriores gerais do modo 
capitalista de produção contra os atentados, tanto dos operários 
como dos capitalistas isolados. O Estado moderno, qualquer 
que seja a sua forma, é uma máquina essencialmente capitalis-
ta, é o Estado dos capitalistas, o capitalista coletivo ideal.679 

Onde está, pois, a via para a transformação desse estado 
de coisas? A solução está em harmonizar o modo de produção, 
de apropriação e de troca com o caráter social dos meios de 
produção, em reconhecer, portanto, o caráter social das forças 
produtivas altamente desenvolvidas. Não há, como destaca En-
gels, outro caminho a não ser

que a sociedade, abertamente e sem rodeios, tome posse dessas 
forças produtivas, que já não admitem outra direção a não ser 
a sua. Assim procedendo, o caráter social dos meios de pro-
dução e dos produtos que hoje se voltam contra os próprios 
produtores, rompendo periodicamente as fronteiras do modo 
de produção e de troca, e só pode impor-se com uma força e 
eficácia tão destruidoras como o impulso cego das leis naturais, 
será posto em vigor com plena consciência pelos produtores e 
se converterá, de causa constante de perturbações e cataclismos 
periódicos, na alavanca mais poderosa da própria produção.680 

Em outras palavras: o proletariado, amparado nos demais 
explorados, deve tomar em suas mãos os destinos da sociedade 
e da história, converter as forças produtivas em forças sociais 
coletivas, abrindo a perspectiva da construção do socialismo. 
Trata-se, pois, da estratégia da revolução proletária. Na síntese 
de Engels:

O proletariado toma em suas mãos o Poder do Estado e começa 
por converter os meios de produção em propriedade do Estado. 
Mas, nesse mesmo ato, destrói a si próprio como proletariado, 
destruindo toda diferença e todo antagonismo de classes, e com 
isso o Estado como tal (…). Quando o Estado se converter, final-
mente, em representante efetivo de toda a sociedade, tornar-se-á 

679Idem, p. 86.
680Idem, ibidem.
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por si mesmo supérfluo. Quando já não existir nenhuma classe 
social que precise ser submetida; quando desaparecerem junta-
mente com a dominação de classe, juntamente com a luta pela 
existência individual, engendrada pela atual anarquia da produ-
ção, os choques e os excessos resultantes dessa luta, nada mais 
haverá para reprimir, nem haverá necessidade, portanto, dessa 
força especial de repressão que é o Estado. O primeiro ato em 
que o Estado se manifesta efetivamente como representante de 
toda a sociedade – a posse dos meios de produção em nome da 
sociedade – é ao mesmo tempo o seu último ato independente 
como Estado. A intervenção da autoridade do Estado nas relações 
sociais tornar-se-á supérflua em um campo após outro da vida so-
cial e cessará por si mesma. O governo sobre as pessoas é substi-
tuído pela administração das coisas e pela direção dos processos 
de produção. O Estado não será ‘abolido’, extingue-se.681 

O socialismo científico, desenvolvido por Marx e Engels, 
a partir da concepção materialista da história, de uma análise 
científica das condições materiais (econômico-sociais) e das 
contradições do próprio capitalismo não só representa uma su-
peração dos vários sistemas e correntes do socialismo utópico, 
como a fusão do movimento socialista com o movimento da 
classe operária, por meio de suas organizações e, especialmen-
te, por intermédio da constituição do proletariado em partido 
político independente dos partidos da burguesia.

O socialismo, como via para a sociedade sem classes so-
ciais, o comunismo, já não era um ideal a ser conquistado ou 
posto em prática, mas produto das contradições do capitalismo, 
expressas no conflito entre o amplo desenvolvimento das forças 
produtivas (força de trabalho e meios de produção) e as estreitas 
relações de produção burguesas (a grande propriedade privada 
e o processo de exploração da força de trabalho), entre o caráter 
cada vez mais social da produção e a apropriação privada da 
riqueza produzida pelos trabalhadores.

Da mesma forma, longe de ser resultado da implantação 
de sistemas utópicos, da realização dos ideais de membros da 
classe dominantes, do exemplo de determinadas pessoas, de ex-

681Idem, pp. 88-89.
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periências localizadas e específicas ou da ação conspirativa de 
grupos, afastados das grandes massas, o socialismo é resultado 
da luta de classes, do desenvolvimento político e organizativo 
da classe operária, apoiada nos setores mais explorados da po-
pulação. Enfim, é resultado da ação organizada e cada vez mais 
consciente dos trabalhadores. Ou, como conclui Engels:

Desse modo o socialismo já não aparecia como a descoberta ca-
sual de um ou de outro intelecto genial, mas como o produto 
necessário da luta entre as duas classes formadas historicamente: 
o proletariado e a burguesia. Sua missão já não era elaborar um 
sistema o mais perfeito possível de sociedade, mas investigar o 
processo histórico econômico de que, forçosamente, tinham que 
resultar desse conflito na situação econômica assim criada.682 

Com Marx e Engels, não há mais lugar para qualquer con-
cepção de socialismo que não seja baseada no desenvolvimento 
do conhecimento humano e na organização da classe operária. 
Ou o socialismo será produto da luta da classe operária e de-
mais assalariados ou não será nada. A emancipação dos traba-
lhadores é obra dos próprios trabalhadores. Esta é a conclusão 
do socialismo científico.

9.6. Engels e a questão da origem do Estado

Nos anos seguintes, além de continuar a atividade de or-
ganização e publicação dos Livros II e III de O Capital, de Marx, 
Engels elaborou obras formidáveis como A Origem da Família, 
da Propriedade Privada e do Estado (1884); Contribuição à His-
tória da Liga dos Comunistas (1885) Ludwig Feuerbach e o fim 
da filosofia clássica alemã (1886); e O Papel da Violência na 
História (1887-1888). São análises sobre a história e as desco-
bertas científicas da primeira metade do século XIX, aplicando 
a dialética materialista e a concepção materialista da história a 
domínios cada vez mais largos da história da humanidade e das 
relações sociais.683 

682Idem, p. 66.
683Cf. ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Esta-
do. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991; MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Obras 
Escolhidas. Rio de Janeiro: Vitória, 1963; ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da 
filosofia clássica alemã. Brasília-DF: Centelha Cultural, 2010. 
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A obra A origem da família, da propriedade privada e do 
estado, elaborada à base dos conhecimentos acumulados no 
campo das ciências sociais e históricas, que estudam as socie-
dades comunistas primitivas e da Antiguidade, impacta, sobre-
tudo pela profundidade com que aborda a origem e o desen-
volvimento da propriedade privada e do Estado nas sociedades 
pré-capitalistas, até o limiar da sociedade moderna. Nesse as-
pecto, a obra continua plenamente atual. Suas teses fundamen-
tais foram confirmadas pelo desenvolvimento das pesquisas no 
campo da História, da Paleontologia, da Etnologia, enfim, pelas 
Ciências Sociais. Para Engels,

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à 
sociedade de fora para dentro; tampouco é ‘a realização da ideia 
moral’, nem ‘a imagem e a realidade da razão’, como afirma He-
gel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a um 
determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa 
sociedade se enredou em uma irremediável contradição com 
ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que 
não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas 
classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 
não consumam a sociedade em uma luta estéril, faz-se necessá-
rio um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, 
chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites 
da ‘ordem’. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima 
dela se distanciando cada vez mais, é o Estado.684

Portanto, o “Estado não tem existido eternamente. Houve 
sociedades que se organizaram sem ele, não tiveram a menor 
noção do estado ou de seu poder. Ao chegar a certa fase de de-
senvolvimento econômico, que estava necessariamente ligada 
à divisão da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado 
uma necessidade”.685 O Estado, que antes aparecia nas concep-
ções dos pensadores burgueses como o “representante de toda 
a sociedade”, “acima das classes sociais”, “depositário dos inte-
resses gerais”, “produto da vontade geral do povo”, agora, ma-
nifesta-se como o Estado das classes dominantes, como um ins-

684ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991, p. 191.
685Idem, p. 195.
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trumento para a garantia das condições gerais de funcionamento 
da ordem social, da dominação de classe, como expressão dos 
interesses materiais e políticos da classe dominante. 

Engels adverte que o Estado é, por regra geral, o Estado da 
classe

mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe 
que, por intermédio dele, se converte também em classe poli-
ticamente dominante e adquire novos meios para a repressão 
e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo foi, 
sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os es-
cravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu 
a nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses de-
pendentes; e o moderno Estado representativo é o instrumento 
de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado.686

Assim como o Estado nasceu das classes sociais e dos 
conflitos entre elas, também desaparecerá com a extinção dos 
antagonismos de classes. Mas o próprio desaparecimento das 
classes sociais e, com elas, dos antagonismos sociais depende 
de condições objetivas concretas, do grande desenvolvimento 
das forças produtivas. Essas forças produtivas, desenvolvidas 
pelo capitalismo e potencializadas pela tomada do poder pelos 
trabalhadores, colocam as condições objetivas para o futuro de-
saparecimento das classes e da luta entre elas. Como diz Engels, 
estamos 

agora nos aproximando, com rapidez, de uma fase de desenvol-
vimento da produção em que a existência dessas classes sociais 
não apenas deixou de ser uma necessidade, mas até se conver-
teu em um obstáculo à produção mesma. As classes vão desapa-
recer, e maneira tão inevitável como no passado surgiram. Com 
o desaparecimento das classes, desaparecerá inevitavelmente o 
Estado. A sociedade, reorganizando de uma forma nova a pro-
dução, na base de uma associação livre de produtores iguais, 
mandará toda a máquina do Estado para o lugar que lhe há de 
corresponder: o museu de antiguidades, ao lado da roca de fiar 
e do machado de bronze.687 

686Idem, pp. 193-194.
687Idem, p. 195-196.
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A classe operária, uma vez tomando o poder estatal e cons-
tituindo o seu próprio governo, pela via da revolução proletária, 
apoiada na maioria nacional oprimida, deve iniciar a quebra da 
máquina do Estado burguês, erguer o novo Estado operário e 
tomar as medidas de transformação da vida econômico-social, 
criando as condições objetivas para a extinção das classes so-
ciais e, com elas, a extinção do próprio Estado enquanto tal, de 
modo que as funções sociais, coletivas, sejam assumidas direta-
mente pelos produtores associados, substituindo o governo dos 
homens, pela administração coletiva das coisas.

A análise de Engels completa as contribuições de Marx 
sobre o problema do Estado. Além disso, as análises de Marx e 
Engels foram profundamente enriquecidas em sua época pelas 
jornadas revolucionárias de 1948 e pela Comuna de Paris, de 
1871. No século XX, a questão do Estado foi analisada pelos 
revolucionários marxistas tomando em consideração a experi-
ência das revoluções sociais, em especial, a Revolução Russa 
de 1917.

Lenin desenvolveu toda uma análise a partir das contribui-
ções de Marx e Engels. Em O Estado e a revolução, Lenin coloca 
o problema da origem e do significado do Estado: “O Estado é 
o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 
classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antago-
nismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, 
reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradi-
ções de classes são inconciliáveis”.688 

Em Sobre o Estado, Lenin argumenta que “o problema do 
Estado é um dos mais complicados e difíceis, provavelmente 
aquele em que os eruditos, escritores e filósofos burgueses se-
mearam mais confusão”. Reconhece a importância decisiva de 
Engels para a teoria marxista do Estado: 

Espero que ao estudarmos este problema do Estado, vocês es-
tudem a obra de Engels A origem da família, da propriedade 

688LENIN, V. I. O Estado e a revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 25.
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privada e do Estado. Trata-se de uma das obras fundamentais 
do socialismo moderno, e cada um de seus argumentos pode 
ser encarado com total confiança, na segurança de que não foi 
escrita à toa, mas que se baseia numa abundante documentação 
histórica e política.689 

Seguindo as análises de Marx e Engels, diz: 

o Estado nem sempre existiu. Houve um tempo em que não 
havia Estado. Este se desenvolve no lugar e no momento em 
que surge a divisão da sociedade em classes, quando aparecem 
os exploradores e os explorados. (...) houve uma época mais ou 
menos similar a um comunismo primitivo, em que não existia 
a divisão da sociedade em escravistas e escravos. Naquele mo-
mento não havia Estado, não havia aparelho especial nenhum 
que aplicasse o emprego sistemático da violência e o subme-
timento do povo por essa violência. Esse aparelho é o que se 
chama Estado. (...) em nenhuma parte achamos uma categoria 
especial de indivíduos destacados para governar os outros e 
que, com o interesse e propósito de governar, disponham sis-
temática e permanentemente de certo aparelho de coerção, de 
um aparelho de violência, tal como são os grupos especiais de 
tropas de homens armados, os cárceres e demais meios para 
submeter pela violência a vontade dos outros, elementos esses 
que constituem a essência do Estado. (...) Se deixarmos de lado 
as chamadas doutrinas religiosas, as sutilezas, os argumentos 
filosóficos e as diversas opiniões formuladas pelos eruditos bur-
gueses, veremos que na realidade o Estado é aquele aparelho de 
governo, separado da sociedade humana. Quando aparece esse 
grupo especial de homens que não se ocupam de outra coisa a 
não ser governar e que para governar precisam de um aparelho 
especial de coerção para submeterem a vontade alheia pela vio-
lência – cárceres, grupos especiais de homens, exército, etc -, é 
aqui que aparece o Estado.690

Na sua essência, o Estado é, para Lenin, 

uma máquina para manter a dominação de uma classe sobre 
outra. (...) O Estado é uma máquina para a opressão de uma 
classe sobre outra, uma máquina para manter submetida a uma 
só classe todas as outras classes, subordinadas. Esta máquina 

689Cf. LENIN, V. I. Sobre o Estado: conferência de Lenin em 1919 na Universidade 
Sverdlov. São Paulo: Edições Iskra, 2013, pp. 13-18. Consultar também do mesmo 
autor a obra o Estado e a revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007.  
690Idem, pp. 18-35.
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pode apresentar diversas formas. (...) o Estado continuava a ser 
uma máquina que ajudava o capitalista a manter submetidos 
os camponeses pobres e a classe operária, embora na sua apa-
rência exterior fosse livre. (...) todo Estado em que existe a pro-
priedade privada da terra e dos meios de produção, em que 
domina o capital, por mais democrático que seja aquele Estado 
capitalista, ele é uma máquina em mãos dos capitalistas para 
subjugar a classe operária e os camponeses pobres. E o sufrágio 
universal, a Assembleia Constituinte ou o Parlamento são me-
ramente uma forma, uma espécie de letra de câmbio, que não 
muda para nada a questão de fundo.691 

Como se observa, os revolucionários do século XX, como 
V. I. Lenin, Leon Trotsky e Rosa Luxemburgo tiraram as me-
lhores conclusões dos estudos realizados por Marx e Engels so-
bre o Estado. Também em relação a este problema, só foram 
capazes de compreender as transformações revolucionárias do 
século XX, em especial o impacto da experiência da Revolução 
de Outubro de 1917 e a formação dos sovietes, como base do 
poder dos trabalhadores, por terem assimilado profundamente o 
método do materialismo histórico-dialético.

9.7. Marx, Engels e a questão das opressões692

9.7.1. Opressão das mulheres

Marx e Engels foram defensores intransigentes da causa da 
libertação das mulheres do histórico processo de opressão a que 
estão submetidas nas sociedades de classes.693 

691Idem, ibidem.
692Aqui vamos tratar apenas das opressões de mulheres, de negros e de negras e a 
opressão nacional. Sobre a LGBTfobia, consultar: OKITA, Hiro. Homossexualidade: 
da opressão à libertação. São Paulo: Sundemann, 2015.  
693Sobre o problema da opressão das mulheres, consultar: TOLEDO, Cecília (org.). 
A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São 
Paulo: Sundemann, 2014; BOITO, Misa (org.). A luta contra a opressão da mulher: 
recuperando uma abordagem de classe (Friedrich Engels, Karl Marx, V. I. Lênin, Clara 
Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Leon Trotsky). São Paulo: Nova Pa-
lavra, 2016; TROTSKI, Leon. Trotski e a luta das mulheres. São Paulo: Edições Iskra, 
2015; WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. São Paulo: 
Boitempo, 2016; REED, Evelyn. Seco contra sexo ou classe contra classe. São Paulo: 
Sundermann, 2011; CARRASCO, Carmen e PETIT, Mercedes. Mulheres trabalhado-
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O problema da opressão das mulheres não é, evidente-
mente, novo. Remonta à origem das sociedades classistas, isto é, 
divididas em classes sociais antagônicas. Sua origem está ligada 
ao desenvolvimento da propriedade privada dos meios de pro-
dução, à dissolução das sociedades primitivas comunistas, ao 
aparecimento das classes sociais, com interesses inconciliáveis, 
e ao desenvolvimento das desigualdades materiais (econômico-
-sociais) entre os indivíduos. 

As diversas sociedades classistas ao longo da história da 
humanidade, como a sociedade escravista antiga, a socieda-
de feudal e a atual sociedade capitalista registram o subme-
timento das mulheres pelos homens, sob a base das classes 
sociais, fazendo com que a mulher fosse relegada às tarefas 
do lar, tais como o cuidado com os filhos e as atividades do-
mésticas em geral.

Essa análise, que procura fundamentar a origem e o de-
senvolvimento da opressão das mulheres no aparecimento e 
avanço da propriedade privada, das classes e das desigualda-
des socioeconômicas faz parte do arsenal teórico marxista e 
encontra a sua expressão mais acabada na obra A origem da 
família, da propriedade privada e do Estado, de Friedrich En-
gels, publicada em 1894. 

A propósito de tratar das condições histórico-sociais que 
levaram ao fim das sociedades comunistas primitivas e à origem 
da propriedade privada dos meios de produção e das classes 
sociais, com todas as consequências econômicas, políticas e 
sociais na nova sociedade classista e seus desdobramentos nas 
formações societárias posteriores, Engels desenvolve, com base 

ras e marxismo: um debate sobre a opressão. São Paulo: Sundemann, 2012; LESSA, 
Sergio. Abaixo a família monogâmica. São Paulo: Instituto Lukács, 2013; SAFFIOTI, 
Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Expressão Popular, 2015; Mu-
lher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2013; 
GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e Revolução. São Paulo; Boitempo, 2014; DA-
VIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016; Mulheres, cultura 
e política. São Paulo: Boitempo, 2017; SCHNEIDER, Graziela (org.). A revolução das 
mulheres: emancipação feminina na Rússia soviética. São Paulo: Boitempo, 2017.  
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nos extratos de pesquisas realizadas por Karl Marx dos etnólo-
gos e historiadores do século XIX, em particular os estudos de 
Lewis Morgan e Bachofen, uma verdadeira teoria da opressão 
das mulheres, que passou a servir de referência geral para as 
pesquisas dos marxistas no século XX e, certamente, continuará 
servindo como referência no século XXI.

Sabemos que na época em que Marx e Engels escreveram 
as suas obras fundamentais, era comum na sociedade capitalis-
ta nascente, que herdava das formações classistas anteriores a 
estrutura da família patriarcal sob a dominância do homem e a 
prevalência da ideia de inferioridade da mulher, pensar que o 
lugar da mulher nas relações sociais era permanecer a vida toda 
circunscrita ao lar, às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos. 
Mas, contraditoriamente, com o avanço da sociedade burguesa 
e da grande indústria, com a introdução das máquinas moder-
nas, o aumento da produtividade do trabalho, da produção de 
mercadorias e do comércio, o trabalho de mulheres (juntamente 
com o de crianças e jovens) era cada vez mais introduzido nas 
fábricas europeias nas piores condições possíveis.

Portanto, o capitalismo, ao mesmo tempo em que herda e 
procura reproduzir as características da família patriarcal colo-
ca novas determinações no seio da organização familiar e nas 
relações entre pais e filhos, que não existiam anteriormente. O 
processo de integração do trabalho das mulheres ao conjunto da 
organização do trabalho moderno na indústria, na agricultura, 
no comércio, nos bancos e no sistema financeiro faz irromper 
novas contradições na família burguesa, com consequências de-
cisivas no seio das famílias dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Do ponto de vista teórico, Engels demonstra que as pes-
quisas dos etnólogos de sua época, em particular, como disse-
mos, Bachofen e Morgan, demonstravam, antes de tudo, que 
existiu uma época em que as mulheres participavam ativamente 
das tarefas produtivas no seio das comunidades comunistas pri-
mitivas e que a descendência era definida pela linha da mãe (di-
reito materno). Houve, portanto, um período da história dessas 
primeiras sociedades humanas em que o papel da mulher tanto 
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nas tarefas econômicas e sociais, quanto na vida das comunida-
des (seus problemas, necessidades, funcionamento, discussões 
e decisões) era axial. Era o matriarcado, a predominância da 
mulher na comunidade tribal. Significa, como conclusão essen-
cial, que a mulher nem sempre esteve submetida ao processo de 
opressão pelo homem.

Na visão de Engels, o aparecimento da propriedade pri-
vada significou um duro golpe nas comunidades baseadas no 
matriarcado:

Dessa forma, pois, as riquezas, à medida que iam aumentando, 
davam, por um lado, ao homem uma posição mais importante 
que a da mulher na família, e, por outro lado, faziam com que 
nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para modificar, 
em proveito de seus filhos, a ordem de herança estabelecida. 
Mas isso não se poderia fazer enquanto permanecesse vigente 
a filiação segundo o direito materno. Esse direito teria que ser 
abolido, e o foi. (...) Assim, foram abolidos a filiação feminina 
e o direito hereditário materno, sendo substituídos pela filiação 
masculina e o direito hereditário paterno.694  

Engels mostra que essa transformação, que passou a de-
terminar a posição das mulheres na nova sociedade de classes, 
significou

a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. 
O homem  apoderou-se também da direção da casa; a mulher 
viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da lu-
xúria do homem, em simples instrumento de reprodução. Essa 
baixa condição da mulher, manifestada sobretudo entre os gre-
gos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre os dos tempos 
clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em 
certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas 
de maneira alguma suprimida.695  

Uma das consequências mais importantes desse processo 
de mudanças profundas na transição das sociedades primitivas 

694Cf. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
In: TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 66.
695Idem, p. 67.
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comunistas às sociedades classistas foi o surgimento da família 
patriarcal e da monogamia. O aspecto fundamental da nova fa-
mília monogâmica, como diz Engels, é 

a organização de certo número de indivíduos, livres e não li-
vres, numa família submetida ao poder paterno de seu chefe. 
(...) Os traços essenciais são a incorporação dos escravos e o 
domínio paterno, por isso a família romana é o tipo perfeito des-
sa forma de família. (...) um novo organismo social, cujo chefe 
mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de 
escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte 
sobre todos eles.696 

Essa forma de família, como diz Engels, expressa, em úl-
tima instância a passagem da antiga forma familiar para uma 
nova: a monogamia. Nessa nova forma de família, para “assegu-
rar a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos 
filhos, aquela é entregue, sem reservas, ao poder do homem: 
quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito”. 
Qual a função da família monogâmica, surgida nesse processo 
de formação das sociedades classistas, baseada na propriedade 
privada? Engels responde: “Baseia-se no predomínio do homem; 
sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade 
seja indiscutível; e exige-se essa paternidade indiscutível porque 
os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão um dia na 
posse dos bens do pai”.697

Mais adiante, Engels reafirma que

A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas 
mesmas mãos – as de um homem – e do desejo de transmitir es-
sas riquezas, por herança, aos filhos deste homem, excluídos os 
filhos de qualquer outro. Para isso era necessária a monogamia 
da mulher, mas não a do homem; tanto assim que a monogamia 
daquela não constitui o menor empecilho à poligamia, oculta 
ou descarada, deste.698

Essa é a origem da opressão da mulher, na concepção ma-
terialista da história. Engels, como dissemos, se fundamentou 

696Idem, pp. 67-68.
697Idem, p. 72.
698Idem, p. 85.
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para elaborar essa teoria não só nos extratos deixados abun-
dantemente por Marx, a partir da leitura dos principais etnólo-
gos da época, mas também em pesquisas de historiadores. O 
fundamento da origem da opressão das mulheres é de classe: a 
propriedade privada dos meios de produção e a exclusão das 
mulheres das atividades sociais produtivas, reduzindo a sua 
função às atividades do lar e à criação dos filhos. Não à toa, 
para Engels “o primeiro antagonismo de classes que apareceu 
na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo 
entre o homem e a mulher, na monogamia; e a primeira opres-
são de classes, com a opressão do sexo feminino pelo mascu-
lino”.699 

O desenvolvimento da sociedade capitalista moderna 
trouxe consigo uma série de transformações no seio da famí-
lia. O processo de industrialização a partir da introdução das 
máquinas-ferramentas abriu novamente o caminho da mulher 
proletária ao chão da indústria, o caminho da produção social. 
Mas, como critica Engels, 

isso se fez de maneira tal que, se a mulher cumpre os seus de-
veres no serviço privado da família, fica excluída do trabalho 
social e nada pode ganhar; e, se quer tomar parte na indústria 
social e ganhar sua vida de maneira independente, lhe é impos-
sível cumprir com as obrigações domésticas.700

Também Marx, em O Capital, analisa as consequências 
da industrialização e do maquinismo no trabalho de mulheres 
e crianças:

a primeira preocupação do capitalista, ao empregar a maqui-
naria, foi a de utilizar o trabalho das mulheres e das crianças. 
Assim, de poderoso meio de substituir trabalho e trabalhadores, 
a maquinaria transformou-se imediatamente em meio de au-
mentar o número de assalariados, colocando todos os membros 
da família do trabalhador, sem distinção de sexo e de idade, 
sob o domínio direto do capital. O trabalho obrigatório, para o 
capital, tomou o lugar dos folguedos infantis e do trabalho livre 

699Idem, p. 74.
700Idem, p. 83.
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realizado, em casa, para a própria família, dentro de limites es-
tabelecidos pelos costumes.701 

Não é preciso dizer que esse processo leva à degradação 
física e moral de mulheres e crianças:

Já aludimos à ruína física das crianças, dos jovens, das mulheres, 
submetidos diretamente pela máquina à exploração do capital, 
nas fábricas mecanizadas e, depois, indiretamente, em todos os 
demais ramos de atividade. (...) A degradação moral ocasiona-
da pela exploração capitalista do trabalho das mulheres e das 
crianças foi descrita de maneira exaustiva por F. Engels na sua 
obra Lage der arbeitenden Klasse Englands, e por outros escrito-
res, de maneira exaustiva que não é mister voltar ao assunto. A 
obliteração intelectual dos adolescentes, artificialmente produ-
zida com a transformação deles em simples máquina de fabricar 
mais-valia, é bem diversa daquela ignorância natural em que 
o espírito, embora sem cultura, não perde sua capacidade de 
desenvolvimento, sua fertilidade natural.702 

O resultado é que, contraditoriamente - e o capitalismo 
é um sistema muito contraditório -, uma vez integrada ao pro-
cesso de trabalho na economia capitalista moderna, a mulher 
trabalhadora teve de acumular uma dupla e, mesmo, tripla 
jornada de trabalho, em casa e em sua atividade profissional. 
Fora isso, as mulheres passaram a assumir os empregos em 
piores condições de trabalho que os homens proletários. E 
mais: também ganharam ao longo dos dois últimos séculos sa-
lários mais baixos que os trabalhadores homens. O capitalista 
aproveitou-se permanentemente da incorporação do trabalho 
feminino para rebaixar os salários de trabalhadoras e traba-
lhadores. São consequências da dinâmica da sociedade capi-
talista moderna, baseada na exploração da força de trabalho 
assalariada pelo capital e na grande propriedade privada dos 
meios de produção.

 O avanço do capitalismo e das suas crises engendra no-
vas determinações que levam a um processo de decomposição 

701MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasi-
leira, l. 1, v. I, 2002, p.451.
702Idem, pp. 455-477.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   504 03/10/2017   15:31:42



505Marx e Engels: uma introdução 

da família burguesa. Marx e Engels analisaram essa questão de 
maneira clara no Manifesto Comunista, expondo, dessa forma, 
todas as contradições da família moderna e os preconceitos em-
butidos na ideologia burguesa:

Sobre que fundamento repousa a família atual, a família 
burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. A família, 
na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu 
complemento na ausência forçada da família entre os proletá-
rios e na prostituição pública.

A família burguesa desvanece-se naturalmente com o des-
vanecer de seu complemento, e ambos desaparecem com o de-
saparecimento do capital. (...)

O palavreado burguês sobre a família e a educação, sobre 
os doces laços que unem a criança aos pais, torna-se cada vez 
mais repugnantes à medida que a grande indústria destrói todos 
os laços familiares dos proletários e transforma suas crianças 
em simples artigos de comércio, em simples instrumentos de 
trabalho.703 

 Para Marx e Engels o capitalismo é incapaz de reconhe-
cer e levar à prática a plena emancipação das mulheres. Por 
mais que a mulher se integre ao processo social de trabalho 
capitalista e que o movimento de mulheres arranque direitos 
sociais, políticos e econômicos muito importantes (igualdade ci-
vil, divórcio, direito ao aborto), ainda permanecem as bases da 
exploração do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e da 
opressão feminina.

Tanto é verdade que, como vimos acima, a incorporação 
da mulher trabalhadora à produção culminou com a dupla ou 
tripla jornada de trabalho da mulher em casa e no emprego, 
além das piores condições de trabalho e as diferenças discri-
minatórias em relação aos salários. Nenhum Estado ou gover-

703MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 
2002, pp. 55-56. O desenvolvimento da crise estrutural do capitalismo e seus rebati-
mentos na estrutura social, na desagregação da vida familiar e nas relações entre ho-
mens e mulheres só aprofundam os processos de opressão das mulheres nas relações 
de trabalho e na sociedade em geral, incluindo a família, por meio da violência física 
e psicológica. As mulheres continuam sofrendo cotidianamente abusos e assédios 
tanto no trabalho como fora dele.
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no burguês, por mais democrático que seja, conseguirá superar 
completamente a opressão das mulheres pelos homens numa 
sociedade divididas em classe, como é o caso da sociedade ca-
pitalista moderna.

Marx e Engels têm claro que é necessária uma grande 
transformação política, econômica, social e cultural para que a 
igualdade plena entre homens e mulheres e para que as mudan-
ças nas relações entre pais e filhos sejam efetivamente concreti-
zadas e consolidadas. Isso implica claramente, ainda que as re-
formas e a luta por direitos sejam importantes para o movimento 
de mulheres, na necessidade de uma revolução social, de uma 
transformação pela raiz de toda a base material (econômico-so-
cial) da sociedade capitalista e a constituição de uma sociedade 
socialista, como caminho à sociedade comunista, sem classes, 
Estado e alienação.

Engels deixa patente essa perspectiva revolucionária da 
luta contra as opressões na seguinte passagem:

Caminhamos presentemente para uma revolução social, em que 
as atuais bases econômicas da monogamia vão desaparecer, tão 
seguramente como vão desaparecer as da prostituição, comple-
mento daquela. (...) Mas a revolução social iminente, transfor-
mando pelo menos a imensa maioria das riquezas duradouras 
hereditárias – os meios de produção – em propriedade social, 
reduzirá ao mínimo todas essas preocupações de transmissão 
de herança. (...) Em todo caso, modificar-se-á muito a posição 
dos homens. Mas, também, há de sofrer profundas transforma-
ções a das mulheres, a de todas elas. Quando os meios de pro-
dução passarem a ser propriedade comum, a família individual 
deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia 
doméstica converter-se-á em indústria social. O trato e a educa-
ção das crianças tornar-se-ão públicos.704

704Cf. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
In: TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 85. Engels diz ainda: “O ma-
trimônio, pois, só se realizará com toda a liberdade quando, suprimidas a produção 
capitalista e as condições de propriedade criadas por ela, forem removidas todas as 
considerações econômicas acessórias que ainda exercem uma influência tão podero-
sa na escolha dos esposos. Então, o matrimônio já não terá outra causa determinante 
que não a inclinação recíproca”. (Idem, p. 91).
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Essa concepção de que a raiz da opressão da mulher é a 
sociedade de classes, cujos pilares são a propriedade privada e 
a exploração do homem pelo homem, que relega a mulher as 
tarefas domésticas com todas as consequências no plano dos 
direitos, ou seja, o caráter específico da opressão econômica 
que pesa sobre o proletariado, diz Engels, não manifesta todo o 
seu vigor senão

quando suprimidos todos os privilégios legais da classe dos ca-
pitalistas e juridicamente estabelecida a plena igualdade das 
duas classes. A república democrática não suprime o antago-
nismo entre as duas classes; pelo contrário, ela não faz senão 
proporcionar o terreno no qual o combate vai ser decidido. De 
igual maneira, o caráter particular do predomínio do homem so-
bre a mulher na família moderna, assim como a necessidade e o 
modo de estabelecer uma igualdade social efetiva entre ambos, 
não se manifestarão com toda a nitidez senão quando homem 
e mulher tiverem, por lei, direitos absolutamente iguais. Então 
é que se há de ver que a libertação da mulher exige, como 
primeira condição, a reincorporação de todo o sexo feminino 
à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da fa-
mília individual enquanto unidade econômica da sociedade.705

Marx e Engels tiveram de travar uma luta mordaz no seio 
da I Internacional contra as concepções conservadoras dos prou-
dhonistas sobre a questão da opressão da mulher, que, diante 
das condições de trabalho na indústria e dos efeitos da incor-
poração das mulheres ao trabalho social, defendiam a volta das 
mulheres ao reduto do lar. O debate sobre a questão da mulher 
ocorreu no primeiro congresso da I Internacional em Genebra. 
É o que relata Inessa Armand, ao destacar que os proudhonistas

apoiavam a ideia de que a participação das mulheres na produ-
ção era uma barbárie. Com intervenções tocantes, eles reivin-
dicavam que a mulher permanecesse no aconchego doméstico 
para proteger e educar seus filhos e, em suas resoluções, propu-
nham protestar contra o trabalho feminino como o mal que acar-
reta a degradação social, moral e física da classe trabalhadora.

Na resolução proposta por Karl Marx e aceita pela maio-
ria do congresso, manifestava-se um ponto de vista completa-

705Idem, p.83-84.
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mente diferente. Era indicada não apenas a inutilidade, mas 
também o caráter reacionário de todas as tentativas de impedir 
a presença das mulheres na indústria ou de restituí-las à força 
ao ambiente doméstico. Sem dúvida, as condições do trabalho 
feminino são terríveis, e é preciso lutar vigorosamente contra as 
formas abomináveis do emprego dele; mas o trabalho feminino 
nas fábricas e indústrias é bom por si só, porque ele liberta a 
mulher do jugo familiar, leva a trabalhadora do círculo estreito 
das atribuições familiares para a arena ampla do trabalho social, 
capacita o desenvolvimento da independência de seu caráter, 
cria as condições imprescindíveis para transformá-la em uma 
combatente que guia a luta comum com os trabalhadores.

O trabalhador não deve lutar contra o trabalho feminino 
dessa maneira, mas deve organizar a trabalhadora e combater 
as difíceis condições enfrentadas por ela.706

 A concepção marxista da opressão da mulher foi desen-
volvida pelos revolucionários na primeira metade do século XX, 
em particular por marxistas como V. I. Lenin, Leon Trotsky, Cla-
ra Zetkin, Alexandra Kollontai e Rosa Luxemburgo. E o fizeram 
a partir da análise não só da experiência internacional do mo-
vimento operário e socialista, como dos avanços e limites do 
movimento feminista, desde o século XIX até o século XX.

No âmbito da II Internacional, o problema da opressão da 
mulher também foi debatido. Cecília Toledo relata o sentido 
dessa discussão e contexto histórico em que ela se deu:

706ARMAND, Inessa. As trabalhadoras na I Internacional. In: SCHNEIDER, Graziela 
(org.). A revolução das mulheres: emancipação feminina na Rússia soviética. São 
Paulo: Boitempo, 2017, p. 242. Cecília Toledo completa a análise sobre o conflito 
entre proudhonistas e os marxistas no que se refere à questão da mulher no seio da I 
Internacional: “A ideologia de que “lugar de mulher é no lar” teve como um de seus 
maiores impulsionadores o pensador francês Pierre-Joseph Proudhon, cujas ideias 
repercutiram nos sindicatos e também entre os dirigentes da I Internacional. Ele de-
fendia ardorosamente ideias bem semelhantes às dos Pais da Igreja, os teólogos que 
construíram a teologia do catolicismo na Idade Média. Pensador respeitado nos meios 
políticos, inclusive de esquerda, intelectuais e operários de toda a Europa, Proudhon 
dizia, por exemplo, que a função da mulher era a procriação e as tarefas domésticas 
e que, portanto, a mulher que trabalhava fora de casa estava roubando o trabalho do 
homem. Ele chegou a propor que o marido tivesse direito de vida ou morte sobre a 
sua mulher, em casos de desobediência ou falta de caráter, e demonstrava, mediante 
uma relação aritmética, a inferioridade do cérebro feminino em relação ao mascu-
lino”. Cf. TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, 
Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 12-13.
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Se a I Internacional significou a conquista da vanguarda 
proletária para o marxismo, a II Internacional levou essa con-
cepção para milhões de trabalhadores. Foi a Internacional mais 
característica da era reformista, pois ela existiu justamente na-
quele período da história da luta de classes em que mais se ar-
rancaram concessões econômicas e democráticas, como férias, 
aumentos salariais, legislação social e trabalhista. Em relação 
à questão da mulher, a luta por direitos democráticos – como 
igualdade política, direito de filiação a partidos e direito ao voto 
– foi a que mais agitou a II Internacional.

Iniciada nos Estados Unidos, a luta sufragista foi a primei-
ra luta feminista internacionalista, pois envolveu mulheres de 
vários países do mundo e incorporou os métodos tradicionais 
de luta da classe trabalhadora, como passeatas, assembleias, 
greves de fome e enfrentamentos brutais com a polícia, nos 
quais muitas ativistas foram presas e assassinadas.

No campo socialista, a luta sufragista foi dirigida pela II 
Internacional, dividida entre reformistas, que defendiam o di-
reito de voto apenas para os homens (eles achavam que as mu-
lheres votariam nos partidos católicos reacionários) e marxistas, 
defensores do voto para todos. A dirigente feminista e marxista 
mais importante da II Internacional, e também da III, foi Clara 
Zetkin, membro do SPD. No Congresso de Stuttgart da II Inter-
nacional, em 1907, ela defendeu a posição dos marxistas, que 
saiu vencedora. E a II Internacional se lançou em uma cam-
panha mundial pelo sufrágio feminino, com mobilizações de 
massa em diversos países.

O partido mais importante da II Internacional foi o SPD, 
que, em 1891, ano em que a ala esquerda conseguiu aprovar 
um programa basicamente marxista, passou a exigir direitos po-
líticos para homens e mulheres e a abolição de todas as leis 
discriminatórias. (...)

Clara Zetkin, da ala esquerda marxista, dirigiu o movi-
mento socialista das mulheres durante todo o período anterior 
à I Guerra Mundial, e lutou dentro do SPD por uma perspectiva 
revolucionária sobre a questão das emancipação da mulher. Na 
década de 1890, o SPD se concentrou em primeiro lugar na or-
ganização sindical das mulheres, e obteve algumas conquistas 
importantes. Em 1896, por proposta de Clara Zetkin, o partido 
aprovou uma moção para iniciar o desenvolvimento de organi-
zações especiais para uma atividade política mais ampla entre 
as mulheres. Além de trabalhar pelos objetivos gerais do parti-
do, Zetkin lutou por bandeiras feministas, como igualdade polí-
tica, licença-maternidade, legislação de proteção para a mulher 
trabalhadora, educação e proteção para as crianças e educação 
política para as mulheres.
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Até 1908, na maior parte da Alemanha, as mulheres es-
tavam proibidas de se filiar a qualquer grupo político. Para 
burlar essa lei, o SPD organizou dezenas de “sociedades para 
a auto-educação das trabalhadoras”, organizações livres que 
estavam parcialmente fora dos limites do partido, mas estreita-
mente ligadas a ele. De 1900 em diante se organizaram con-
ferências bianuais de mulheres socialistas para unificar esses 
grupos e dar-lhes uma direção.

A partir de 1908, as mulheres puderam se filiar legalmen-
te ao SPD e o fizeram nas organizações especiais de mulheres 
do partido. Nessa época, Clara Zetkin dirigia uma equipe que 
publicava o jornal Igualdade, destinado às mulheres trabalha-
doras. Todos os artigos davam uma visão marxista do problema 
das mulheres, retratavam suas lutas e seus dramas nas fábricas; 
o jornal tinha seções de cartas onde as leitoras podiam denun-
ciar os casos de machismo e preconceito, e seções educativas, 
com textos teóricos para ajudar as mulheres trabalhadoras a 
conhecer a história da luta de classes e elevar seu nível polí-
tico. O Igualdade era muito apreciado pelas leitoras e chegou 
a ter uma circulação de mais de 100 ml exemplares até 1912, 
esgotando-se rapidamente a cada nova edição.707

A III Internacional também se dedicou à discussão da 
questão da mulher. Sua constituição foi resultado da vitória do 
proletariado na Rússia em 1917. Na verdade, a revolução russa 
é o marco mais importante do século XX, em praticamente todas 
as questões inerentes aos interesses e necessidades dos trabalha-
dores e trabalhadoras. Esse processo revolucionário que irrom-
peu em 1917 não só se constituiu em grande avanço no que 
se refere à libertação da mulher como demonstrou a profunda 
complexidade do problema e os grandes obstáculos enfrentados 
pela nova ordem econômica e social, depois da revolução pro-
letária, para superar as tradições e os costumes conservadores 
nas relações entre homem e mulher e entre pais e filhos, enfim, 
para poder superar as antigas relações sociais e reconstruir no-
vas relações entre homens e mulheres. 

Dando prosseguimento à análise desenvolvida por Marx 
e Engels, o líder da Revolução Russa de 1917, Lenin, destacou 

707Cf. TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 17-19.
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no seu Discurso no I Congresso Pan-russo de operárias, datado 
de 19 de novembro de 1918, os avanços e limites no combate 
à opressão da mulher: 

Companheiras! O congresso do setor feminino do exército 
proletário, assume, de um certo ponto de vista, importância parti-
cularmente grande, porque para as mulheres, em todos os países, 
tem sido difícil vir ao movimento. Não é possível uma revolu-
ção socialista sem a participação de imensa parte das mulheres 
trabalhadoras. Em todos os países civilizados, mesmo nos mais 
avançados, é tal a situação das mulheres que, com razão, são 
consideradas escravas domésticas. Em nenhum dos Estados capi-
talistas, nem mesmo nas repúblicas, as mulheres gozam de plena 
igualdade de direitos. A República dos Sovietes tem a tarefa de 
abolir, antes de tudo, qualquer limitação aos direitos femininos. 
Para obter o divórcio, já não se exige um processo judiciário: essa 
vergonha burguesa, fonte de aviltamento e de humilhação, foi 
completamente abolida pelo poder soviético. Há quase um ano 
a lei reconhece a plena liberdade de divórcio. Promulgamos um 
decreto que elimina não só a diferença entre os filhos legítimos 
e ilegítimos, mas também todas as limitações políticas daí advin-
das. Em nenhuma parte do mundo a igualdade e a liberdade das 
mulheres trabalhadoras atingiram uma realização tão completa. 
Sabemos que todo o peso dos vínculos tradicionais recai sobre 
a mulher que pertence à classe operária. Pela primeira vez na 
história, nossa lei cancelou tudo aquilo que fez da mulher um ser 
sem direitos. Mas não se trata da lei. Entre nós, a lei sobre a plena 
igualdade do casamento está conquistando terreno nas cidades e 
nas concentrações industriais, mas no campo ainda permanece 
letra morta. Até hoje ainda predomina ali o casamento religio-
so. Isso se deve à influência dos padres e esse é um mal que se 
combate com mais dificuldade que a antiga legislação. Os pre-
conceitos religiosos devem ser combatidos com extrema prudên-
cia; aqueles que, no curso dessa luta, ofendem os sentimentos 
religiosos, causam um grande dano. É preciso lutar mediante um 
trabalho de propaganda e de esclarecimento. Conduzindo uma 
luta mais áspera, poderemos irritar as massas; uma luta desse tipo 
aprofunda a divisão das massas por motivos religiosos, enquanto 
a nossa força reside na unidade. A origem mais profunda dos 
preconceitos religiosos está na miséria e na ignorância; esses são 
os males que temos o dever de combater.708

708LENIN, V. I. Discurso no I Congresso Pan-russo de operárias. In: TOLEDO, Cecília 
(org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). 
São Paulo: Sundemann, 2014, p.83-84. Cf. também: LENIN, V. I. Sobre a emancipa-
ção da mulher. São Paulo: Alfa-Omega, 1980.
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Como relata Clara Zetkin, “o movimento feminino era 
para ele (Lenin) parte integrante e, em certas ocasiões, parte de-
cisiva do movimento de massas. É desnecessário dizer que ele 
considerava a plena igualdade da mulher como um princípio 
indiscutível do comunismo”. Observa ainda que Lenin defendia 
a criação de “um poderoso movimento feminino internacional, 
fundado sobre uma base teórica clara e precisa – começou ele, 
depois de haver-me saudado – É claro que não pode haver uma 
boa prática sem teoria marxista”.709

Portanto, com a vitória do proletariado sobre a burguesia 
na Revolução de Outubro de 1917, os direitos das mulheres 
foram garantidos e reconhecidos, tais como a igualdade jurídica 
entre homens e mulheres, o divórcio e o direito ao aborto. Fo-
ram construídos dispensários, hospitais, organizações desporti-
vas, cinemas, teatros, restaurantes populares, maternidades, cre-
ches, jardins de infância, lavanderias coletivas. A participação 
das mulheres na política também aumentou consideravelmente, 
não só no seio do Estado, como do Partido Bolchevique e da III 
Internacional Comunista. 

A III Internacional aprovou uma resolução sobre o traba-
lho político entre as mulheres no seu terceiro congresso, em 
1921, recomendando aos partidos comunistas do ocidente e do 
oriente a “reforçar o trabalho entre o proletariado feminino, em 
particular a educação comunista das grandes massas operárias 
que devem entrar na luta pelo poder dos sovietes e pela organi-
zação da República Operária Soviética”.710

Estabelecendo métodos de atuação entre as mulheres, a 
resolução da Internacional Comunista assenta:

709Cf. ZETKIN, Clara. Lênin e o movimento feminino. In: TOLEDO, Cecília (org.). 
A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São 
Paulo: Sundemann, 2014, p. 165.
710Cf. TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 237.
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o 3º Congresso da Internacional Comunista estabelece que o 
trabalho entre as mulheres proletárias deve ser levado pelos Par-
tidos Comunistas de todos os países sobre as seguintes bases:

1. Admitir as mulheres como membros iguais em direitos e de-
veres em todos os Partidos e em todas as organizações proletá-
rias (sindicatos, cooperativas, conselhos de antigos funcionários 
de usinas etc.). 

2. Perceber a importância que existe em fazer as mulheres par-
ticiparem ativamente de todos os planos de luta do proletariado 
(inclusive a defesa militar), da edificação de novas bases sociais, 
da organização da produção e da existência segundo os princí-
pios comunistas.

3. Reconhecer a maternidade como uma função social, aplicar 
todas as medidas necessárias à defesa da mulher na sua condi-
ção de mãe.

Declarando-se energicamente contra toda espécie de organiza-
ção em separado das mulheres no seio do Partido, sindicatos ou 
outras associações operárias, o 3º Congresso da Internacional 
Comunista reconhece a necessidade, para o Partido Comunista, 
de empregar métodos particulares de trabalho entre as mulheres 
e estima útil em todos os Partidos Comunistas órgãos especiais 
encarregados desse trabalho.711

Entretanto, apesar dos esforços coletivos e das grandes 
conquistas das mulheres nos primeiros anos da revolução rus-
sa, a derrota da revolução na Alemanha e em outros países, o 
isolamento da Rússia soviética, a destruição material e de vidas 
humanas causada pelos anos de guerra civil levaram ao fortale-
cimento de uma burocracia no Estado, no partido e na Interna-
cional Comunista, criando as bases para o surgimento do estali-
nismo e sua consolidação no poder. 

O estalinismo resultou em retrocessos nas conquistas das 
mulheres, como é o caso das restrições aos direitos ao divórcio 
e ao aborto:

Nos anos 1930 e 1940, com o estalinismo, a luta das mulheres 
toma novos rumos, devido à promoção de políticas retrógradas. 

711Idem, pp. 242-243.
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A seção feminina do partido é dissolvida (em 1929), voltam a 
ser penalizados a homossexualidade (1934) e o aborto (de 1936 
a 1955), a educação é novamente dividida entre mulheres e 
homens, as condições de obtenção do divórcio se complicam, 
dando lugar a um retorno da moral e da família tradicionais.712

Cecília Toledo resume também esses retrocessos assim:
Sob a direção de Stalin, a burocracia impôs à revolução 

um regime de opressão cada vez mais destrutivo em todas as 
esferas, o que resultou num retrocesso enorme de todas as con-
quistas obtidas pela mulher na Revolução de Outubro. A família 
foi recolocada em seu pedestal, o aborto voltou a ser ilegal, o 
divórcio se tornou cada vez mais difícil, a prostituição e a ho-
mossexualidade voltaram a ser considerados crimes, as creches 
foram fechadas ou tiveram seus horários reduzidos.713

Trotsky analisou o retrocesso promovido pela ascensão da 
burocracia soviética e do estalinismo ao poder do Estado russo 
na questão da mulher. Disse inicialmente, ao analisar o papel da 
Revolução Russa quanto à questão da mulher, que a 

Revolução de Outubro cumpriu honestamente a sua pala-
vra no que se refere à mulher. O novo poder não se contentou 
em dar à mulher os mesmos direitos jurídicos e políticos do 
homem, fez também – e muito mais do que isso – tudo o que 
podia, e de qualquer modo infinitamente mais do que qualquer 
outro regime, para lhe dar acesso a todos os domínios econômi-
cos e culturais.714

Para os revolucionários e as revolucionárias russos, o ve-
lho lar familiar, marcado pelas relações patriarcais e pelo confi-
namento da mulher às tarefas domésticas, a família

considerada como uma pequena empresa fechada, devia ser 
substituída, segundo os revolucionários, por um sistema com-
pleto de serviços sociais (...). A absorção completa, por parte 
da sociedade socialista, das funções econômicas da mulher, 
ligando toda uma geração pela solidariedade e assistência mú-

712Cf. SCHNEIDER, Graziela (org.). A revolução das mulheres: emancipação feminina 
na Rússia soviética. São Paulo: Boitempo, 2017, pp. 11-12.
713Idem, p. 29. Cf. também: GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e Revolução. São 
Paulo; Boitempo, 2014. 
714TROTSKY, Leon. Termidor no lar. In: TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta 
pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 
2014, p 223. 
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tua, devia levar a mulher, e portanto o casal, a uma verdadeira 
emancipação da dominação secular.715

Entretanto, com o processo de burocratização do Estado 
russo levado a cabo pelo estalinismo, houve profundos retroces-
sos. Cecília Toledo cita outra passagem da obra de Trotsky, em 
que o revolucionário russo expõe esses retrocessos na questão 
da mulher, depois do processo de estalinização do Estado ope-
rário russo:

Já em outro artigo, de 1938, intitulado ‘O governo soviético 
ainda segue os princípios adotados há vinte anos?’ Trotsky resu-
mia o processo pela qual foram anuladas as conquistas obtidas 
pelas mulheres depois da revolução: ‘A posição da mulher é o 
indicativo mais claro e eloquente para avaliar um regime social 
e a política do Estado. A Revolução de Outubro inscreveu em 
sua bandeira a emancipação da mulher e criou a legislação mais 
progressiva da história sobre o casamento e a família. Isto não 
quer dizer, claro, que só isso bastasse para a mulher soviética 
ter, imediatamente, uma ‘vida feliz’. A verdadeira emancipação 
da mulher é inconcebível sem um crescimento geral da econo-
mia e da cultura, sem a destruição da unidade econômica fami-
liar pequeno-burguesa, sem a introdução da preparação socia-
lizada dos alimentos e sem a educação. Enquanto isso, guiada 
por seu instinto de conservação, a burocracia se assustou com 
a ‘desintegração’ da família. Começa a fazer elogios à vida em 
família, ou seja, à escravidão doméstica da mulher. Como se 
não bastasse, a burocracia restaurou a penalização criminal do 
aborto, fazendo a mulher retroceder oficialmente à posição de 
animal de carga. Em completa contradição com o abecê do co-
munismo, a casta dominante restabeleceu desse modo o núcleo 
mais reacionário e obscurantista do regime de classes, ou seja, 
a família pequeno-burguesa’.716 

Trotsky argumentou que uma reforma radical da família e, 
no geral, de toda a vida doméstica exige

da classe operária no seu conjunto uma consciência aguda dos 
problemas e dos esforços a realizar; isso pressupõe, da parte 
da própria classe operária, um enorme trabalho de educação 

715Idem, p 224. 
716Cf. TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundemann, 2014, p. 237.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   515 03/10/2017   15:31:44



516 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

cultural.  (...) Estabelecer a igualdade política da mulher e do 
homem no Estado soviético é um dos problemas mais simples. 
Estabelecer a igualdade econômica do trabalhador e da traba-
lhadora na fábrica, na oficina, no sindicato, é já muito difícil. 
Mas estabelecer a igualdade efetiva do homem e da mulher 
na família, eis o que é incomparavelmente mais complicado e 
exige imensos esforços para revolucionar todo o seu modo de 
vida. E, no entanto, é evidente que enquanto a igualdade do 
homem e da mulher não for atingida na família, não se poderá 
seriamente falar de sua igualdade na produção, nem mesmo da 
sua igualdade política, pois se a mulher continua escravizada à 
família, à cozinha, ao sabão e à costura, suas possibilidades de 
agir na vida social e na vida do Estado continuam reduzidas ao 
extremo.717

Não obstante, não se pode hoje discutir seriamente a ques-
tão da mulher, sem analisar as transformações e os resultados 
da Revolução de Outubro de 1917. A IV Internacional, fundada 
por Leon Trotsky, em 1938, em seu Programa de Transição, no 
ponto intitulado “Um lugar às mulheres trabalhadoras! Um lugar 
à juventude!”, destaca:

As organizações oportunistas, por sua própria natureza 
concentram sua atenção principalmente nas camadas superiores 
da classe operária e, consequentemente, ignoram igualmente a 
juventude e as mulheres trabalhadoras. Entretanto, a época do 
declínio capitalista atinge cada vez mais duramente a mulher, 
tanto a assalariada quanto a dona de casa. As seções da IV In-
ternacional devem procurar apoio nas camadas mais exploradas 
da classe operária e, consequentemente, entre as mulheres tra-
balhadoras. Encontrarão aí inesgotáveis fontes de devotamente, 
abnegação e espírito de sacrifício.718 

É preciso realçar na história da questão da mulher, entre 
revolucionárias e revolucionários marxistas, o papel de Clara 
Zetkin. Foi uma das mais importantes dirigentes marxistas na II 
e na III Internacionais. Foi dirigente não só do Partido Socialde-
mocrata Alemão (SPD) como também foi eleita membro do Co-
mitê Central do Partido Comunista Alemão, fundado em 1918. 

717TROTSKI, Leon. Questões do modo de vida. São Paulo: Sundermann, 2009, p. 
40-41.
718TROTSKY, Leon. O programa de transição para a revolução socialista. São Paulo: 
Sundermann, 2008, p. 79. 
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No II Encontro Internacional de Mulheres Socialistas realizado 
em Copenhague, em 1910, Zetkin propôs a criação de um Dia 
Internacional das Mulheres, em homenagem às mulheres traba-
lhadoras. Nessa época, 

as mulheres estavam lutando muito, sobretudo nos Estados 
Unidos e na Europa, participando das greves junto com os ho-
mens. Em 1909, por exemplo, 30 mil costureiras industriais de 
grandes fábricas norte-americanas cruzaram os braços exigindo 
melhores salários, redução da jornada de trabalho, repúdio ao 
trabalho infantil e direito de sindicalização.719

Cecília Toledo observa;

Clara Zetkin sempre nos alertou que nossa escravidão como 
mulheres tem todas as suas raízes no regime burguês e que para 
terminar com essa escravidão é preciso construir uma nova or-
dem social. (...) chama a atenção para a necessidade de desen-
volver o trabalho político entre as mulheres, ressaltando o cará-
ter de classe dessa luta. (...). Clara Zetkin lutou contra o canto de 
sereia do reformismo burguês, que procurava separar a luta das 
mulheres operárias contra a opressão das lutas gerais do prole-
tariado contra o capitalismo. Ela insistia em que “A propaganda 
entre as mulheres precisa tocar todas as questões que são de 
grande importância para o movimento geral do proletariado”, e 
que a principal tarefa era despertar a consciência de classe das 
mulheres para conquistar esse enorme exército para a luta pelo 
socialismo.720

Por último, já é hora das organizações políticas socialistas 
dar um lugar decisivo ao problema das opressões e ao seu com-
bate no interior das próprias organizações. Não se pode comba-
ter o machismo, o racismo e a LGBTfobia na sociedade inteira 
se não se trava uma luta sem tréguas no interior das próprias 
organizações, de maneira coletiva, contra a expressão dessas 
ideologias dentro dos partidos. Não se pode relegar essa luta 
para um futuro incerto ou para depois da tomada do poder pelos 
trabalhadores e o início da construção socialista. 

719TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lenin, 
Clara Zetkin, Trotski). São Paulo: Sundermann, 2014, p. 27. 
720Idem, pp. 27-28.
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A esse respeito, temos uma orientação fundamental de 
Lenin sobre o combate à opressão dentro e fora do partido re-
volucionário que, embora se refira à opressão das mulheres, se 
aplica a todas as formas de opressão: 

Nosso trabalho comunista entre as massas femininas, nosso tra-
balho político, compreende uma parte considerável de trabalho 
educativo entre os homens. Devemos extirpar até as últimas e 
menores raízes do velho ponto de vista próprio dos tempos de es-
cravidão. Devemos fazê-lo tanto no partido como nas massas.721

A concepção marxista da opressão da mulher, elaborada 
em seus fundamentos por Marx e Engels e aprofundada pelos 
marxistas revolucionários do século XX, continua plenamente 
atual e serve de farol para a organização e a luta das mulheres 
trabalhadoras em todos os países e continentes por sua eman-
cipação. Evidentemente, essas aquisições devem ser constante-
mente enriquecidas com o desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos e pela experiência do movimento de libertação das 
mulheres contra a exploração e a opressão ao longo do século 
XX e começos do século atual. É o caso das manifestações de 
massas contra a violência machista (que resulta no aumento de 
mortes de mulheres, dos casos de feminicídio).

9.7.2. Opressão dos negros e negras

A análise da opressão dos negros ocupa também um es-
paço importante na obra de Marx e Engels.722 Ao contrário da 
opressão das mulheres, que surge historicamente a partir da 
constituição das primeiras sociedades classistas e engloba to-
das as sociedades pré-capitalistas (excetuando as sociedades 
comunistas primitivas) e a sociedade capitalista moderna, a 
opressão dos negros e negras é um fenômeno ligado à origem 
e desenvolvimento da sociedade capitalista. Da mesma forma, 

721LÊNIN, V. I. Sobre a emancipação da mulher. São Paulo: Alfa-Omega, 1980, p. 
118.
722JAMES, C. L. R; TROTSKI, Leon e BREITMAN, George. A revolução e o negro: textos 
do trotskismo sobre a Questão Negra. São Paulo: Edições Iskra, 2015; SILVA, Wilson 
Honório da. O mito da democracia racial: um debate marxista sobre raça, classe e 
identidade. São Paulo: Sundemann, 2016; DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São 
Paulo: Boitempo, 2016; Mulheres, cultura e política. São Paulo: Boitempo, 2017.  .
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a ideologia correspondente ao fenômeno da escravidão, nas-
cida para justificá-la  e que sobrevive ao próprio fim do escra-
vismo, é o racismo.

Contrariando muitas observações de analistas sobre a re-
lação entre o marxismo e a questão negra, no sentido de que 
supostamente o marxismo não teria uma concepção sobre a 
emancipação de negros e negras da opressão racial, o fato é 
que Marx, ao analisar as origens do capitalismo, em O Capital, 
de 1867, acabou por estabelecer as bases de uma concepção 
verdadeiramente histórica e materialista da origem da opressão 
de negros e negras.

 Quando analisamos a contribuição de O Capital para a 
explicação da origem, desenvolvimento, dinâmica, estrutura e 
crise da sociedade burguesa, falamos da chamada acumulação 
primitiva do capital. Trata-se do capítulo de O Capital em que 
Marx demonstrou que, ao contrário de alguns ideólogos bur-
gueses, o capitalismo não é produto de qualidades excepcionais 
dos capitalistas, mas de um processo violento de transforma-
ções, que resultaram na superação do modo de produção feudal 
e imposição do modo de produção capitalista.

O desenvolvimento das forças produtivas e do mercado 
irrompeu as cadeias das relações de produção e de proprie-
dade feudais, que se transformaram em verdadeiro estorvo às 
novas forças produtivas altamente avançadas e ao comércio. 
As relações sociais de produção servis foram suplantadas e, em 
seu lugar, impuseram-se as novas relações de produção capita-
listas, baseadas na exploração da força de trabalho assalariada 
pelo capital, sob a base da grande propriedade privada dos 
meios de produção.

Mas, para que o capitalismo pudesse se impor, foi neces-
sário o acúmulo de uma grande soma de capitais nas mãos da 
burguesia europeia, dos grandes comerciantes e dos governos. 
A acumulação primitiva do capital se deu pela via da expropria-
ção dos meios de vida dos produtores diretos (camponeses e 
artesãos), da imposição das leis de assalariamento (leis sangui-
nárias), do cercamento das terras e expulsão de camponeses po-
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bres, obrigados a se refugiarem nas cidades e a se assalariar para 
ganhar a vida, vendendo a sua força de trabalho e da exploração 
desenfreada dos recursos (flora e fauna) das colônias europeias, 
em particular o ouro e a prata.

Como assevera Marx no capítulo sobre A chamada acu-
mulação primitiva, em O Capital:

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalha-
dores e a propriedade dos meios de produção pelos quais reali-
zam o trabalho. Quando a produção capitalista se torna indepen-
dente, não se limita a manter essa dissociação, mas reproduzir 
em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capi-
talista consiste apenas no processo que transforma capital em 
meios sociais de subsistência e os de produção e converte em 
assalariados os produtores diretos. A chamada acumulação pri-
mitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador 
dos meios de produção. É considerada primitiva porque consti-
tui a pré-história do capital e do modo de produção capitalista.723

 Não obstante, os meios para acumular capital nas mãos 
da burguesia não se esgotam aí. O mais aviltante desses meios 
foi o tráfico de negros e a sua escravização, em particular na 
América Latina e nos Estados Unidos nos sistemas de plantation. 
No Brasil, os colonizadores tentaram inicialmente utilizar a for-
ça de trabalho dos indígenas em condições de escravo, mas não 
surtiu os efeitos desejados. Em seguida, passaram a importar os 
negros, vindos da África, para tornarem-se mão de obra escrava 
a serviço dos grandes proprietários de terras. Estima-se que fo-
ram “transportados para as Américas de 8 milhões a 11 milhões 
de africanos durante todo o período do tráfico negreiro; desse 
total, 4,9 milhões tiveram como destino final o Brasil”.724 

Marx acompanhou atentamente esse processo de escravi-
zação do trabalhador negro:

As descobertas de ouro e de prata na América, o extermí-
nio, a escravização das populações indígenas, forçadas a traba-

723Cf. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização 
Brasileira, l. 1, v. II, 2006, p.828.
724Cf. SCHWARCZ, Lilia M. e STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2015, p. 82; DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São 
Paulo: Boitempo, 2016; Mulheres, cultura e política. São Paulo: Boitempo, 2017. 
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lhar no interior das minas, o início da conquista e pilhagem das 
Índias Orientais e a transformação da África num vasto campo 
de caçada lucrativa são os acontecimentos que marcam os albo-
res da era da produção capitalista. Esses processos idílicos são 
fatores fundamentais da acumulação primitiva. (...) 

Os diferentes meios propulsores da acumulação primiti-
va se repartem numa ordem mais ou menos cronológica por 
diferentes países, principalmente Espanha, Portugal, Holanda, 
França e Inglaterra. Na Inglaterra, nos fins do século XVII, são 
coordenados através de vários sistemas: o colonial, o das dívi-
das públicas, o moderno regime tributário e o protecionismo. 
Esses métodos se baseiam em parte na violência mais brutal, 
como é o caso do sistema colonial. Mas todos eles utilizavam 
o poder do Estado, a força concentrada e organizada da socie-
dade para ativar artificialmente o processo de transformação 
do modo feudal de produção no modo capitalista, abreviando 
assim as etapas de transição. A força é o parteiro de toda socie-
dade velha que traz uma nova em suas entranhas. Ela mesma é 
uma potência econômica.725 

Em outra passagem, Marx mostra o papel da Inglaterra no 
tráfico de negros: 

A Inglaterra conseguiu a concessão de fornecer anualmente 
à América Espanhola, até o ano de 1743, 4.800 negros. Isto 
servia, ao mesmo tempo, para encobrir sob o manto oficial o 
contrabando britânico. Na base do tráfico negreiro, Liverpool 
teve um grande crescimento. O tráfico constituía seu método 
de acumulação primitiva. E até hoje “a gente respeitável” de 
Liverpool canta loas ao tráfico negreiro (vide a obra do Dr. Ai-
kin, de 1795, já citada), o qual “incentiva até a paixão o espí-
rito de empreendimento comercial, gera famosos marinheiros 
e traz grandes fortunas”. Liverpool empregava 15 navios no 
tráfico negreiro, em 1730; 53, em 1751; 96, em 1770, e 132, 
em 1792.726 

A Inglaterra foi não só o país que se encontraria, mais adian-
te, na linha de frente do processo de desenvolvimento do capi-
talismo e da industrialização. Foi também um dos grandes trafi-
cantes de trabalhadores negros da África para outros países, nas 
piores condições de degradação humana, arrancados de suas co-

725Idem, p. 864.
726Idem, p. 873.
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munidades para serem submetidos ao processo de escravização. 
Com suor e sangue dos negros se construiu a riqueza acumulada 
na Europa pela burguesia, a partir da exploração colonial.

Outro elemento importante na discussão da questão da 
opressão dos negros diz respeito à escravidão nos EUA e o confli-
to entre os capitalistas do norte e os senhores de escravos do sul. 
A Guerra Civil norte-americana, que durou de 1861 a 1865 signi-
ficou a declaração de secessão de estados do sul - inicialmente em 
número de sete, depois onze -, separando-se dos Estados Unidos 
da América e constituindo os Estados Confederados da América. 

É preciso lembrar que o país vivenciava um desenvolvi-
mento bastante avançado das forças produtivas, e, embora a In-
glaterra ainda fosse o país central do capitalismo internacional, 
os EUA mais a frente se tornariam uma potência capitalista im-
perialista. A razão fundamental do conflito entre no norte capi-
talista e o sul escravista era a questão da mão de obra escrava, 
utilizada largamente pelos estados que se separam. 

O conflito finalizou com a vitória dos exércitos do norte 
sobre o sul. A ação dos negros em favor da libertação da escra-
vidão foi decisiva para a vitória da União contra os Estados Con-
federados. Por outro lado, os trabalhadores ingleses impediram 
que o governo inglês atuasse em favor dos Estados escravistas 
do sul por meio de uma intervenção na Guerra Civil. Abraham 
Lincoln era presidente dos Estados Unidos por ocasião da guer-
ra civil, tendo sido assassinado em 1865. Com o término do 
conflito a escravidão foi abolida, embora os preconceitos e a 
segregação racial continuassem décadas a fio.727

A luta contra a escravidão nos Estados Unidos ganhou a 
simpatia dos trabalhadores e foi encarada com entusiasmo pela 
Associação Internacional dos Trabalhadores. A I Internacional, 
baseada no internacionalismo proletário, na ação para unir os 

727BREITMAN, George. Quando surgiu o preconceito contra o negro. In: JAMES, C. L. 
R; TROTSKI, Leon e BREITMAN, George. A revolução e o negro: textos do trotskismo 
sobre a Questão Negra. São Paulo: Edições Iskra, 2015, pp. 11-20.
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trabalhadores de todos os países em torno das suas lutas comuns, 
tinha clareza de que a vitória do norte capitalista sobre o sul es-
cravista nos EUA significava um fator importante no avanço do 
movimento operário e teria impacto também na Europa. Marx e 
a organização internacional sabiam das limitações de Lincoln, 
mas também tinham clareza de que a destruição da escravidão 
era um grande passo para os trabalhadores. Como representan-
te da I Internacional, escreveu uma Carta a Abraham Lincoln, 
escrita entre 22 e 29 de novembro de 1864, na qual felicita “o 
povo americano pela sua reeleição por uma ampla maioria. Se 
a palavra de ordem reservada da sua primeira eleição foi resis-
tência ao Poder dos Escravistas (Slave Power), o grito de guerra 
triunfante da sua reeleição é Morte à Escravatura”. 728

De fato, as desconfianças de Marx de que o processo re-
volucionário contra a escravidão dos negros não fosse levado 
às últimas consequências pelo governo dos EUA acabaram se 
confirmando. Como afirma C. L. R. James, qualquer negro 

sabe que a última coisa que Lincoln tinha em mente era a eman-
cipação dos negros. O que é importante é que, por razões tanto 
internas quanto externas, Lincoln teve que atraí-los à luta revo-
lucionária. Ele disse que sem a emancipação o norte provavel-
mente não teria vencido, e muito provavelmente estava certo. 
Milhares de negros lutaram do lado sul da guerra, com a espe-
rança de assim conquistar a liberdade. O decreto da abolição 
destruiu a coesão social do sul. Não se trata somente do norte 
ter ganho, mas como Lincoln ressaltou, do sul ter perdido. Do 
lado do norte 220.000 negros lutaram com tanta valentia que 
era impossível realizar com tropas brancas o que fora alcança-
do com eles. Lutaram não somente com valentia revolucionária 
mas com frieza e disciplina exemplares. Os melhores dentre 
eles se enchiam de orgulho revolucionário. Lutaram por igual-
dade. Uma companhia empilhou suas armas em frente de seu 
comandante em protesto contra a discriminação. Lincoln tam-
bém se aproximou da [ideia de] abolição por pressão da classe 
trabalhadora britânica. Palmeston queria intervir pelo lado do 
sul mas enfrentou oposição no gabinete por parte de Gladstone. 

728MARX, Karl. Carta a Abraham Lincoln. In: KARL, Marx. A origem do capital: a 
acumulação primitiva. São Paulo: Edições Iskra, 2015, p. 117.
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Liderada por Marx, a classe trabalhadora britânica opôs-se tão 
vigorosamente à guerra que era impossível organizar um ato 
pró-guerra em qualquer lugar da Inglaterra.729

Marx afirma que “os operários da Europa sentiram instinti-
vamente que a bandeira das estrelas carregava o destino da sua 
classe”. Ao impedir a intervenção inglesa nos EUA a favor do sul 
escravista, os trabalhadores haviam cumprido um papel interna-
cionalista e revolucionário em apoio à luta contra a escravidão. 
Entendendo o caráter e a dimensão do conflito, os trabalhadores 
ingleses suportaram “por toda parte, as privações que lhes eram 
impostas pela crise do algodão, opuseram-se entusiasticamente 
à intervenção pró-escravatura – importuna exigência dos seus 
superiores – e, na maior parte das regiões da Europa, contribuí-
ram com a sua quota de sangue para a boa causa”.730 

Marx afirmou também em O Capital:

Nos Estados Unidos da América todo o movimento operário 
independente ficou paralisado enquanto a escravidão desfigu-
rava uma parte da república. O trabalhador de pele branca não 
pode ser emancipado onde o de pele negra é estigmatizado. 
Mas, da morte da escravidão brotou logo uma vida novamente 
rejuvenescida. O primeiro fruto da Guerra Civil foi a agitação 
pelas oito horas, caminhando a passos largos, com as botas 
das sete léguas da locomotiva, do Atlântico até ao oceano Pa-
cífico, da Nova Inglaterra até a Califórnia. O congresso geral 
de operários de Baltimore (Agosto de 1866) declarou: A pri-
meira e grande necessidade do presente – libertar o trabalho 
deste país da escravidão capitalista – é a aprovação de uma 
lei pela qual oito horas venham a ser o dia de trabalho normal 
em todos os Estados da União Americana. Estamos decididos 
a empregar todo o nosso poder até que este glorioso resultado 
seja alcançado.731

É preciso entender, na esteira do pensamento marxista, 
como diz Breitman, que 

729Cf. JAMES, C.L.R. A revolução e o negro. In: JAMES, C. L. R; TROTSKI, Leon e 
BREITMAN, George. A revolução e o negro: textos do trotskismo sobre a Questão 
Negra. São Paulo: Edições Iskra, 2015, p. 31.
730Idem, p. 118-119.
731Citado em SILVA, Wilson Honório da. O mito da democracia racial: um debate 
marxista sobre raça, classe e identidade. São Paulo: Sundemann, 2016, pp. 30-31.
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o preconceito de raça beneficia os interesses da classe capitalis-
ta e prejudica os interesses da classe trabalhadora. O que não é 
tão conhecido – revelando-se como surpresa para muitos mar-
xistas – e deveria ser mais bem conhecido é o fato do precon-
ceito de raça ser um fenômeno singularmente capitalista, que 
não existia ou não possuía influência perceptível em sociedades 
pré-capitalistas (isto é, antes do século XVI).

Centenas de estudiosos modernos rastrearam o precon-
ceito contra o negro (para nos referirmos ao mais importante e 
prevalecente tipo de preconceito de raça nos Estados Unidos) 
ao comércio de escravos africanos e à escravização de negros 
– os comerciantes de escravos e mercadores capitalistas, pri-
meiramente da Europa e em seguida dos Estados Unidos, e os 
senhores de escravos – exigiam uma racionalização e justifica-
tiva moral para uma instituição social arcaica que obviamente 
desrespeita os princípios relativamente ilustrados defendidos 
pela sociedade capitalista em sua luta contra o feudalismo. Ra-
cionalizações sempre surgem quando interesses econômicos 
poderosos as necessitam (é assim que a maioria dos políticos e 
padres, editores e professores ganham suas vidas) e neste caso 
a teoria segundo a qual os negros são “inferiores” surgiu logo 
após a descoberta de que a escravidão era excepcionalmente 
lucrativa.732

A grande questão que se coloca é que, mesmo após o fim 
da escravidão, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, o 
preconceito de raça e a opressão dos negros permanecem, sen-
do um fator que joga a favor da dominação dos capitalistas e do 
seu propósito de aumentar a exploração do trabalho e dividir a 
classe trabalhadora. Também continuam presentes no cotidiano 
a violência policial e os assassinatos de jovens negros e negras 
nas comunidades. Tal como ocorre com as demais formas de 
opressão – a exemplo do machismo e da LGBTfobia, o racismo 
é instrumentalizado pela burguesia para justificar o processo de 
exploração da força de trabalho e as desigualdades nos mais 
diversos setores da vida social, política e econômica. George 
Breitman observa: “Nenhuma classe exploradora descarta em 
vão armas que podem ajudá-la a manter seu domínio, e o racis-

732BREITMAN, George. Quando surgiu o preconceito contra o negro. In: JAMES, C. L. 
R; TROTSKI, Leon e BREITMAN, George. A revolução e o negro: textos do trotskismo 
sobre a Questão Negra. São Paulo: Edições Iskra, 2015, pp. 11-12.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   525 03/10/2017   15:31:44



526 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

mo já havia demonstrado sua potência como força para dividir, 
perturbar e desorientar classes oprimidas em uma sociedade ex-
ploradora”.733 

Significa dizer que para Marx e Engels e para os marxis-
tas revolucionários, o destino das formas de opressão, como o 
racismo, por exemplo, está ligado à capacidade da classe traba-
lhadora e dos oprimidos se organizarem em torno da estratégia 
de combate ao capitalismo e de construção do socialismo. Sem 
destruir as bases materiais da opressão e da exploração é impos-
sível a superação de todas as formas de opressão, em particular 
o racismo, que surgiu e se desenvolveu junto com o capitalis-
mo. Como afirma Breitman, o “preconceito contra o negro sur-
giu a partir das necessidades do capitalismo, é um produto do 
capitalismo, pertence ao capitalismo e somente morrerá quando 
o capitalismo morrer”.734 

A III Internacional em seu quarto congresso aprovou a Tese 
sobre a questão negra, datada de 30 de novembro de 1922, que 
sintetiza, aprofunda e desenvolve a posição marxista diante do 
problema da opressão racial. O congresso da Internacional Co-
munista reconhece que 

Durante e depois da guerra um movimento revolucionário come-
çou a desenvolver-se entre os povos coloniais e semicoloniais e 
este movimento ainda desafia a dominação do capital mundial. 
Portanto, se o capitalismo é para continuar, ele deve entrar em 
acordo com o problema cada vez mais difícil de como intensifi-
car a sua colonização das regiões habitadas por pessoas negras.735 

Dessa forma, a resolução aprovada estabelece:

o IV Congresso dá aos comunistas a responsabilidade especial 
de vigiar de perto a aplicação das “Teses sobre a questão colo-
nial” à situação dos negros. a) O IV Congresso considera essen-
cial apoiar todas as formas do movimento negro que visam mi-
nar ou enfraquecer o capitalismo e o imperialismo ou impedir 
a sua expansão; b) A Internacional Comunista lutará pela igual-

733Idem, p. 13-14.
734Idem, p. 19. 
735Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/tematica/1922/11/30.htm. 
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dade racial de negros e brancos, por salários iguais e igualdade 
de direitos sociais e políticos; c) A Internacional Comunista fará 
todo o possível para forçar os sindicatos a admitirem trabalha-
dores negros onde a admissão é legal, e vai insistir numa cam-
panha especial para alcançar este fim. Se esta não tiver êxito, 
ela irá organizar os negros nos seus próprios sindicatos e en-
tão fazer uso especial da tática da frente única para forçar os 
sindicatos gerais a admiti-los; d) A Internacional Comunista vai 
tomar imediatamente medidas para convocar uma conferência 
ou congresso internacional negro em Moscou.736 

A IV Internacional realizou também intensos debates so-
bre a questão da opressão de negros e negras, em particular 
nos Estados Unidos e na África do Sul. São muitos os documen-
tos produzidos no seio da IV Internacional sobre a questão da 
opressão do negro. Já vimos mais acima o esforço de George 
Breitman e CLR James de assentar, a partir do materialismo his-
tórico, os fundamentos da opressão do negro no capitalismo e 
mostrar como o destino dessa opressão está indissoluvelmente 
ligado ao fim do capitalismo e à construção do socialismo.

CLR James destacou o papel dos negros e negras nos gran-
des acontecimentos políticos da nossa época, a da sociedade 
capitalista. Afirmou que 

A história revolucionária dos negros é rica, inspiradora 
e desconhecida. Negros se rebelaram contra os caçadores de 
escravos na África; rebelaram-se contra os comerciantes de es-
cravos no Atlântico. Se rebelaram nas plantations.

O negro dócil é um mito. Escravos em navios escravistas 
se atiraram ao mar, fizeram longas greves de fome, atacaram 
as tripulações. Há registros de escravos que subjugaram a tri-
pulação e tomaram controle do navio levando-o até o cais, um 
feito de extraordinária audácia revolucionária. Na Guiana Britâ-
nica, durante o século XVIII os negros se revoltaram, tomaram 
controle da colônia holandesa e a controlaram por anos. Eles 
se retiraram para o interior, forçaram os brancos a assinar um 
tratado de paz e permanecem livres até o dia de hoje. Todas as 
colônias do Caribe, principalmente a Jamaica, São Domingos e 
Cuba, as maiores ilhas, tiveram seus quilombos, formados por 
negros audazes que haviam fugido para o interior e se organiza-

736Idem, ibidem.  
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do para defender seus direitos. Na Jamaica, o governo britânico, 
após tentar em vão extingui-los, aceitou sua existência através 
de tratados de paz, respeitados escrupulosamente por ambos os 
lados durante muitos anos, e então rompidos pela traição britâ-
nica. Na América, os negros organizaram cerca de 150 revoltas 
de destaque contra a escravidão. O único lugar onde os ne-
gros não se rebelaram é nos livros de historiadores capitalistas. 
Toda essa história revolucionária pode parecer uma surpresa 
para aqueles que, independentemente, a qual Internacional 
estejam afiliados, seja a Segunda, Terceira ou Quarta, ainda 
não se emanciparam das mentiras perniciosas do capitalismo 
anglo-saxão. Não é estranho que os negros tenham se rebela-
do. Teria sido estranho se não o fizessem.737

Leon Trotsky, dirigente da IV Internacional, achava deci-
sivo para os marxistas “encontrar o caminho para este estrato”, 
sob pena dos revolucionários não serem “capazes de nada. A 
Revolução Permanente e todo o resto seriam apenas uma men-
tira (...). É uma questão vital para o partido (...). É uma questão 
que determina se o partido está para se transformar em uma 
seita ou se é capaz de encontrar seu caminho até a porção mais 
oprimida da classe trabalhadora”.738

Nesse sentido, era preciso elaborar, a partir da experiência 
concreta da luta de classes contra o racismo e o capitalismo, 
uma estratégia e uma tática apropriadas. George Novack obser-
vou em certa oportunidade:

Um dos maiores problemas que a revolução democrático-
-burguesa dos Estados Unidos deixou sem resolver foi a aboli-
ção dos velhos estigmas da escravidão, com a integração sem 
restrições dos negros na vida norte-americana. Esta tarefa foi 
parcialmente solucionada pela burguesia industrial do norte 
durante a guerra civil (...). Os porta vozes dos democratas e 
republicanos consideram necessário dizer que poderão de fato 
cumprir esta tarefa; os reformistas de todo tipo juram que o go-
verno burguês poderá fazê-lo. É nossa opinião, contudo, que 

737Cf. JAMES, C.L.R. A revolução e o negro. In: JAMES, C. L. R; TROTSKI, Leon e 
BREITMAN, George. A revolução e o negro: textos do trotskismo sobre a Questão 
Negra. São Paulo: Edições Iskra, 2015, p. 22.
738Citado em SILVA, Wilson Honório da. O mito da democracia racial: um debate 
marxista sobre raça, classe e identidade. São Paulo: Sundemann, 2016, p. 15.
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só a luta conjunta do povo negro e das massas operárias contra 
os governantes capitalistas será capaz de combater os restos da 
escravidão até sua conclusão vitoriosa. Nesse sentido, a revo-
lução socialista completará o que resta realizar da revolução 
democrático-burguesa.739

O fundamental da luta contra as opressões é articular as 
reivindicações democráticas e parciais nos mais diversos cam-
pos (condições de trabalho, salários, empregos, saúde, edu-
cação, cultura, contra a violência racista e as discriminações) 
com a luta pela revolução socialista, isto é, a superação da 
ordem do capital e a construção do socialismo, única forma de 
superar completamente todas as formas de opressão. Com isso, 
conseguiremos ultrapassar no seio dos movimentos contra as 
opressões (de mulheres, de negros e de negras e contra a LGB-
Tfobia) as posições reformistas (a visão de que devemos lutar 
apenas por reformas parciais, restritas ao âmbito da socieda-
de burguesa) e o esquerdismo (que transforma o debate sobre 
as opressões em algo formal e relega para um futuro distante, 
após a tomada do poder pelos trabalhadores, o combate às 
opressões). 

A esse respeito, a experiência do estalinismo internacio-
nalmente foi extremamente nefasta, tendo em vista que

as direções estalinistas traíram os processos de luta de classes 
em países onde houve luta contra opressão imperialista e situ-
ações revolucionárias. O estalinismo afastou o povo negro do 
marxismo, contribuindo assim para que aqueles que honesta-
mente dedicaram suas vidas ao combate ao racismo, na grande 
maioria das vezes o fizessem completamente órfãos de uma es-
tratégia, programa e direção revolucionária, e, portanto, sob a 
condição de direções que traíram, desviaram e derrotaram toda 
a disposição de luta contra o racismo que se expressaram, ge-
nuinamente em vários países ao longo da história. Muitas destas 
lutas foram orientadas por visões de mundo diferentes, algumas 
vezes tributárias da ideologia dominante no sentido de nega-

739Trata-se de uma passagem da obra de George Novack intitulada A lei do desenvol-
vimento desigual e combinado na sociedade, citada em SILVA, Wilson Honório da. 
O mito da democracia racial: um debate marxista sobre raça, classe e identidade. São 
Paulo: Sundemann, 2016, p. 18.
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rem a centralidade do combate entre as classes para combater 
o racismo.740 

O capitalismo articula exploração e opressão de manei-
ra tão íntima que não é possível lutar contra os processos de 
exploração da força de trabalho pelo capital e as condições de 
trabalho na sociedade burguesa atual (baixos salários, precariza-
ção, terceirização, desemprego) sem lutar decisivamente contra 
todas as formas de opressão, que são manipuladas ideologica-
mente para dividir os trabalhadores e trabalhadoras. Da mesma 
maneira, é impossível travar uma luta verdadeiramente coerente 
contra as formas de opressão existentes, em particular o racis-
mo, sem combater a exploração do trabalho pelo capital e as 
formas degradantes de trabalho.

9.7.3. Opressão nacional 

O problema da opressão nacional é central para o mar-
xismo. Marx e Engels, em particular nas décadas finais de suas 
vidas, claramente se manifestaram contra o submetimento das 
nações oprimidas pelas nações opressoras, as metrópoles capi-
talistas. Já em O Manifesto Comunista, de 1848, Marx e Engels 
sintetizavam o papel do capitalismo na Europa e em escala in-
ternacional:

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a bur-
guesia invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se 
em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda 
parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia impri-
me um caráter cosmopolita à produção e ao consumo, em todos 
os países. (...) No lugar do antigo isolamento de regiões e na-
ções autossuficientes, desenvolve-se um intercâmbio universal 
e uma universal interdependência das nações. E isto se refere 
tanto à produção material como à produção intelectual. (...)

Com o rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e 
o constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia 

740ALFONSO, Daniel Angyalossy e PABLITO, Marcelo. A luta do povo negro e a 
revolução socialista.  In: JAMES, C. L. R; TROTSKI, Leon e BREITMAN, George. A 
revolução e o negro: textos do trotskismo sobre a Questão Negra. São Paulo: Edições 
Iskra, 2015, p. 96.
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arrasta para a torrente da civilização todas as nações, até mesmo 
as mais bárbaras. (...) Sob pena de ruína total, ela obriga todas 
as nações a adotarem o modo burguês de produção, constran-
gendo-as a abraçar a chamada civilização, isto é, a se tornarem 
burguesas. Em uma palavra, cria um mundo à sua imagem e 
semelhança741

No próprio Manifesto Comunista, Marx e Engels se mani-
festam da seguinte forma sobre a opressão da Rússia sobre a Po-
lônia e a luta por sua independência: “Na Polônia os comunistas 
apóiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da 
libertação nacional, o partido que desencadeou a insurreição de 
Cracóvia em 1846”. A Rússia dos czares era o baluarte do rea-
cionarismo na Europa e combatia toda transformação revolucio-
nária que colocasse em risco as antigas relações econômicas e 
políticas e exercia uma profunda opressão sobre outras nações, 
em particular na Polônia. Como se observa, Marx e Engels, em 
pleno processo revolucionário de 1848, posicionam-se a favor 
do partido que, na Polônia, luta por uma transformação nas re-
lações agrárias e pela libertação nacional.742 

Quando analisou o colonialismo da Inglaterra na Índia, no 
artigo O domínio britânico na Índia, de 10 de junho de 1853, 
Marx observa que não “há dúvida, contudo, de que a miséria 
ocasionada no Hindustão pelo domínio britânico foi de natureza 
muito diversa e infinitamente superior a todas as calamidades ex-
perimentadas até então pelo país”. Afirma que a “Inglaterra, por 
outro lado, destruiu todo o arcabouço da sociedade hindu, sem 
ter manifestado até agora o menor desejo de reconstituição”.743

Em outro texto, intitulado Futuros resultados do domínio 
britânico na Índia, de 22 de julho de 1853, Marx reafirma as 
críticas ao colonialismo inglês:

A profunda hipocrisia e a barbárie próprias da civilização bur-
guesa se apresentam desnudas diante dos nossos olhos, quando, 

741MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, pp. 
43-44.
742Idem, p. 69.
743MARX, Karl. O domínio britânico na Índia. In: MARX, K. e ENGELS. F. Textos. São 
Paulo: Edições Sociais, v. 3, s/d, pp. 286- 287.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   531 03/10/2017   15:31:44



532 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

em lugar de observar essa civilização em sua fonte, onde adota 
formas honoráveis, a contemplamos nas colônias, onde se nos 
apresenta sem nenhum rebuço. (...) Os devastadores efeitos da 
indústria inglesa na Índia – país de dimensões não inferiores às 
da Europa e com um território de 150 milhões de acres – são 
evidentes e aterradores. Mas não devemos esquecer que esses 
efeitos não passam do resultado orgânico de todo o atual siste-
ma de produção. Essa produção repousa no domínio supremo 
do capital.744

À medida que se tornava mais patente o papel de traição 
das burguesias nacionais nos processos revolucionários na Eu-
ropa e irrompiam as lutas de nacionalidades e das nações opri-
midas contra a opressão nacional das metrópoles capitalistas – 
processo este que se aprofunda com a passagem do capitalismo 
liberal-concorrencial ao capitalismo monopolista nas décadas 
finais do século XIX -, Marx e Engels não têm mais qualquer 
dúvida quanto ao papel deletério do domínio dos povos em 
vários continentes pelas metrópoles do capital. Quando falamos 
mais acima da opressão contra os negros e negras, vimos como 
em O Capital, Marx, ao analisar o processo de acumulação pri-
mitiva do capital, isto é, as condições que deram origem ao ca-
pitalismo, relata a ação dos colonizadores europeus (Espanha, 
Inglaterra, França) no extermínio de indígenas e na escravização 
dos negros e negras, retirados de suas comunidades na África e 
levados às Américas pelos navios negreiros.

Marx também fala sobre a “conquista e pilhagem das Ín-
dias Orientais e a transformação da África  num vasto campo de 
caçada lucrativa”. Continua falando da “guerra comercial entre 
as nações europeias, tendo o mundo como palco. Inicia-se com 
a revolução dos Países Baixos contra a Espanha, assume enor-
mes dimensões com a guerra antijacobina da Inglaterra, prosse-
gue com a guerra do ópio contra a China”. Todas as metrópoles 
europeias utilizam “o poder do Estado, a força concentrada e 
organizada da sociedade para ativar artificialmente o processo 

744MARX, Karl. Futuros resultados do domínio britânico na Índia. In: MARX, K. e 
ENGELS. F. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 3, s/d, pp. 296- 297.
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de transformação do modo feudal de produção no modo capita-
lista, abreviando assim as etapas de transição”.745

 Marx destaca que a “Companhia Inglesa das Índias Orien-
tais, como se sabe, obteve, além do poder político na Índia, o 
monopólio exclusivo do comércio de lã, do comércio chinês 
em geral e do transporte de mercadorias da Europa e para a 
Europa”. Quanto ao tratamento às comunidades colonizadas, 
Marx adverte: 

O tratamento que se dava aos nativos era, naturalmente, mais 
terrível nas plantações destinadas apenas ao comércio de expor-
tação, como as das Índias Orientais, e nos países ricos e den-
samente povoados, entregues à matança e à pilhagem, como 
México e Índias Orientais. (...) As riquezas apresadas fora da 
Europa pela pilhagem, escravização e massacre refluíam para a 
metrópole, onde se transformavam em capital.746

O domínio das nações oprimidas pelas metrópoles era, 
portanto, na visão de Marx e Engels um fator não só de acumu-
lação primitiva, na época de formação do sistema capitalista, 
mas também fonte de dominação econômica, política e cultural. 
É o caso, por exemplo, do domínio da Irlanda pelos ingleses. 
Marx e Engels acompanharam a chamada “questão irlandesa”, 
no final dos anos 1860, com bastante interesse:

Engels fez estudos detalhados sobre o desenvolvimento históri-
co do movimento (...), enquanto Marx buscava que o conselho 
geral apoiasse o movimento irlandês, que exigia uma anistia 
para os republicanos condenados irregularmente, que estavam 
sendo muito mal tratados na prisão. O conselho geral expressou 
sua admiração pela maneira firme, de coração aberto e corajosa 
que o povo irlandês lutava por seus direitos e condenou a polí-
tica de Gladstone, que apesar de todas as promessas feitas nas 
eleições, se recusava a garantir uma anistia, propondo condi-
ções que eram um insulto às vítimas do desgoverno inglês e ao 
povo irlandês. O primeiro-ministro era repreendido nos termos 
mais duros por pregar a doutrina de subjugação ao povo inglês 
depois de expressar sua aprovação entusiástica à revolta dos 
proprietários de escravos americanos, sem se preocupar com 

745Cf. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização 
Brasileira, l. 1, v. II, 2006, p. 864.
746Idem, pp. 866-867.

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   533 03/10/2017   15:31:44



534 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

a posição que ocupava. Assim, o conselho geral declarou que 
toda a atitude de Gladstone na questão da anistia irlandesa era 
um produto autêntico da “política de conquista”, cuja denúncia 
por ele inflamada tinha varrido seus rivais conservadores do ga-
binete.747

O fato é que fica cada vez mais patente, particularmente 
nas obras finais de Marx e Engels o verdadeiro caráter da opres-
são nacional dos países capitalistas europeus sobre o resto do 
mundo. A questão nacional também foi objeto de conflito entre 
os marxistas e os proudhonistas. Como Lenin destaca em seu 
escrito O proletariado revolucionário e o direito das nações à 
autodeterminação, 

Pode servir de exemplo instrutivo a maneira como se co-
locava a questão nacional no final dos anos 60 do século passa-
do (século XIX). Os democratas pequeno-burgueses, estranhos 
a qualquer ideia de luta de classes e de revolução socialista, de-
senharam a utopia de uma concorrência pacífica entre nações 
livres e iguais em direitos no capitalismo. Os proudhonistas 
“negavam” completamente a questão nacional e o direito das 
nações à autodeterminação do ponto de vista das tarefas ime-
diatas da revolução social. Marx ridicularizou o proudhonismo 
francês e mostrou a sua afinidade com o chauvinismo francês 
(“toda a Europa pode e deve ficar tranquila e pacificamente sen-
tada sobre o seu traseiro até que os senhores em França liqui-
dem a miséria” ... “sem que eles próprios se apercebam disso, 
compreendem, ao que parece, por negação das nacionalidades, 
a sua absorção pela nação-modelo, pela nação francesa”). Marx 
reivindicava a separação da Irlanda da Inglaterra – “mesmo que 
depois da separação se chegasse à federação” – e reinvidicava-a 
não do ponto de vista da utopia pequeno-burguesa do capitalis-
mo pacífico, nem da “justiça para com a Irlanda”, mas do ponto 
de vista dos interesses da luta revolucionária do proletariado 
da nação opressora, isto é, inglesa, contra o capitalismo. A li-
bertação desta nação era tolhida e deformada pelo fato de ela 
oprimir outra nação. O internacionalismo do proletariado inglês 
seria uma frase hipócrita se ele não reivindicasse a separação 
da Irlanda. Não tendo nunca sido partidário dos pequenos Es-
tados, nem da fragmentação estatal em geral, nem do princípio 
da federação, Marx considerava a separação da nação oprimida 

747Cf. MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 
2013, pp. 419-420.
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como um passo para a federação e, por conseguinte, não para 
a fragmentação mas para a concentração tanto política como 
econômica, mas uma concentração numa base democrática.748

No final do século XIX e primeira década do século XX, 
o capitalismo liberal-concorrencial dava lugar definitivamen-
te ao capitalismo monopolista. A concorrência desenfreada se 
transformava em monopólios e oligopólios. A concentração e 
a centralização do capital levaram à fusão do capital bancário 
com o capital industrial formando o capital financeiro. Com a 
consolidação da fase imperialista do capitalismo, a relação en-
tre nações opressoras e nações oprimidas só intensificou o pro-
cesso de submetimento pelas potências capitalistas dos países 
atrasados (ou, como também se fala, periféricos, dependentes).

Lenin, em Imperialismo, estágio superior do capitalismo, 
colocou a questão nesses termos:

Como demonstramos neste opúsculo, o capitalismo garantiu 
uma situação privilegiada a um punhado (menos de um décimo 
da população mundial, ou, em cálculo mais amplo e generoso, 
menos de um quinto) de países particularmente ricos e pode-
rosos que, com o simples “corte de cupom”, saqueiam todo o 
mundo.749

As potências imperialistas (EUA, Europa, Japão), por meio 
dos seus monopólios, oligopólios e do capital financeiro – 
quando não usam a própria força para submeter as colônias e 
semicolônias – partilham econômica e politicamente o mundo 
em áreas de influência:

As associações de monopolistas capitalistas – cartéis, sindica-
tos, trustes – partilham entre si, em primeiro lugar, o mercado 
interno, apoderando-se mais ou menos completamente da pro-
dução do país. Mas, sob o capitalismo, o mercado interno está 
inevitavelmente vinculado ao externo. Há muito que o capita-
lismo criou um mercado mundial. E, à medida que aumentava 

748Cf. LENIN, V. I. O proletariado revolucionário e o direito das nações à autodeter-
minação. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/tematica/1922/11/30.
htm. 
749LENIN, V. I. Imperialismo, estágio superior do capitalismo. São Paulo: expressão 
Popular, 2012, p. 33.
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a exportação de capitais e se ampliavam, sob todas as formas, 
as relações com o estrangeiro e com as colônias, assim como as 
“esferas de influência” das maiores associações monopolistas, a 
marcha “natural” das coisas levou a um acordo universal entre 
elas, à constituição de cartéis internacionais.750 

Além de dominar os principais ramos econômicos dos pa-
íses atrasados, o 

capital financeiro não está interessado apenas nas fontes de 
matérias-primas já descobertas, mas também em fontes em po-
tencial, pois, nos nossos dias, a técnica avança com uma rapi-
dez incrível, e as terras não aproveitáveis hoje podem tornar-se 
terras úteis amanhã, se forem descobertos novos métodos (para 
tal fim, um grande banco pode enviar uma expedição especial 
de engenheiros, agrônomos etc.) se forem investidos grandes 
capitais. O mesmo acontece com a exploração de riquezas mi-
nerais, com novos métodos de elaboração e utilização de tais 
ou tais matérias-primas etc. etc. Daí a tendência inevitável do 
capital financeiro em ampliar o seu território econômico e até o 
seu território em geral.751

Tratando-se da política colonial das potências, é preciso 
dizer que o capital financeiro e sua política internacional, que 
se traduzem, como avalia Lenin, na

luta das grandes potências pela partilha econômica e política do 
mundo, originam abundantes formas transitórias de dependên-
cia estatal. Para esta época, são típicos não só os dois grupos 
fundamentais de países – os que possuem colônias e as colônias 
-, mas também as variadas formas de países dependentes que, 
de um ponto de vista formal, são politicamente independentes, 
mas que na realidade se encontram enredados nas malhas da 
dependência financeira e diplomática. Nós já nos referimos a 
uma destas formas anteriormente, a semicolônia.752

Como se observa, a questão nacional ganha novas deter-
minações com a passagem do capitalismo liberal-concorrencial 
à fase imperialista do capitalismo e se agudiza. É particularmen-
te no século XX que a luta anticolonial pela emancipação das 

750Idem, p. 99.
751Idem, pp. 117-118.
752Idem, p. 119.
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colônias e semicolônias europeias na África, na Ásia e na Amé-
rica Latina ganha contornos decisivos. 

Os revolucionários russos tiveram de enfrentar esse pro-
blema, como um dos mais fundamentais da Revolução de Outu-
bro de 1917, tendo em vista que a Rússia czarista constituía um 
grande império, que oprimia e submetia um variado número de 
nações, que aspiravam à libertação econômica, política e cultu-
ral. Como afirma Mandel,

Para resolver este complexo problema, os bolcheviques ti-
nham que ter um entendimento correto do tipo de estrutura 
federativa estatal que eles tinham de desenvolver, e uma atitu-
de correta para com os nacionalismos sobreviventes ou emer-
gentes. No primeiro caso, necessitava-se de uma igualdade de 
direitos real e não apenas formal para todas as nacionalidades 
da União Soviética, inclusive o direito de se separarem dela. 
O esboço de constituição original de Stalin para a União Sovi-
ética, que propunha uma simples adesão das repúblicas cau-
casianas à União Soviética, dando-lhes menos autonomia do 
que elas já possuíam, era um exemplo da super centralização 
do grande Estado russo, e contradizia os mais elementares re-
quisitos de igualdade nacional. A proposta de Stalin foi seve-
ramente criticada por Lenin como por Trotsky, que apoiavam 
os esforços dos comunistas georgianos ao redor de Badu Mdi-
vani. Stalin cedeu formalmente, mas não abandonou sua visão 
chauvinista russa. A proposta de Lenin, por exemplo, de se ter 
uma presidência rotativa (russa, ucraniana, caucasiana) não foi 
seguida e Kalinin, russo (até o último fio de cabelo), perma-
neceu presidente. (...) Apesar de, enquanto internacionalistas, 
os comunistas se oporem a toda forma de nacionalismo, eles 
não igualam o nacionalismo da nação opressora com o dos 
oprimidos. Para que esta posição seja politicamente eficiente, 
deve-se demonstrar conhecimento e tato em relação ao nacio-
nalismo de um povo oprimido. Qualquer outra atitude seria 
lenha na fogueira dos nacionalistas radicais nas diferentes re-
públicas.753

Em relação às colônias europeias na África, Àsia e América 
Latina, os marxistas defenderam historicamente a posição de au-

753Cf. MANDEL, Ernest. Trotsky como alternativa. São Paulo: Xamã, 1995, pp. 188-
189.
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todeterminação das nações oprimidas pelo imperialismo. Lenin 
traduziu essa posição de maneira clara em O proletariado revo-
lucionário e o direito das nações à autodeterminação, datado de 
16 (29) de outubro de 1915:

 O imperialismo é a progressiva opressão das nações do mundo 
por punhado de grandes potências, é a época das guerras entre 
estas pelo alargamento e o reforço da opressão sobre as nações 
(...). O imperialismo dos nossos dias conduziu a que a opressão 
de nações pelas grandes potências se tenha tornado um fenô-
meno generalizado. É precisamente o ponto de vista da luta 
contra o social-chauvinismo das nações que são grandes po-
tências, as quais travam presentemente uma guerra imperialista 
para reforçar a opressão sobre as nações e oprimem a maioria 
das nações do mundo e a maioria da população da terra, é pre-
cisamente esse ponto de vista que deve ser decisivo, principal, 
fundamental no programa nacional da socialdemocracia.754

Para tanto, os revolucionários marxistas precisam apresen-
tar, diante da opressão nacional – e porque não dizer, de todas 
as formas de opressões existentes no capitalismo – um “progra-
ma consequentemente revolucionário no domínio democráti-
co”. Isto quer dizer que

O proletariado não pode vencer senão através da democracia, 
isto é, realizando integralmente a democracia e ligando a cada 
passo da sua luta reivindicações democráticas formuladas da 
maneira mais decidida. É absurdo opor a revolução socialista e 
a luta revolucionária contra o capitalismo a uma das questões da 
democracia, neste caso a questão nacional. Devemos combinar 
a luta revolucionária contra o capitalismo a um programa e a 
uma tática revolucionários em relação a todas as reivindicações 
democráticas: república, milícia, eleição dos funcionários pelo 
povo, igualdade de direitos das mulheres, autodeterminação 
das nações, etc. Enquanto existir o capitalismo, todas essas rei-
vindicações só serão realizáveis como exceção e mesmo assim 
de maneira incompleta e deformada. Apoiando-nos na demo-
cracia já existente, desmascarando o seu caráter incompleto sob 
o capitalismo, nós exigimos o derrubamento do capitalismo, a 
expropriação da burguesia, como base necessária tanto para li-
quidar a miséria das massas como para a completa e integral 

754Cf. LENIN, V. I. O proletariado revolucionário e o direito das nações à autodeter-
minação. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/tematica/1922/11/30.
htm. 
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realização de todas as transformações democráticas. Algumas 
dessas transformações serão iniciadas antes do derrubamento 
da burguesia, outras durante esse derrubamento, outras ainda 
depois dele. A revolução social não é uma batalha única, mas 
uma época com toda uma série de batalhas por todas e cada 
uma das questões das transformações econômicas e democráti-
cas, que só terminarão com a expropriação da burguesia. É pre-
cisamente em nome desse objetivo que devemos formular de 
modo consequentemente revolucionário cada uma das nossas 
reivindicações democráticas.755 

Dentre essas reivindicações democráticas, como parte de 
um programa revolucionário marxista, encontra-se notadamente 
o direito das nações oprimidas à autodeterminação:

Por isso um ponto central no programa da socialdemocra-
cia deve ser precisamente a divisão das nações em opressoras 
e oprimidas, que constitui a essência do imperialismo (...). E 
dessa divisão deve decorrer a nossa definição do ‘direito das 
nações à autodeterminação’, definição consequentemente de-
mocrática, revolucionária e conforme com a tarefa geral de luta 
imediata pelo socialismo. Em nome desse direito, defendendo 
o seu reconhecimento sem hipocrisias, os socialdemocratas das 
nações opressoras devem reivindicar a liberdade de separação 
das nações oprimidas – pois de contrário o reconhecimento da 
igualdade de direitos das nações e a solidariedade internacional 
dos operários seria na prática apenas uma palavra oca, apenas 
uma hipocrisia. Quanto aos socialdemocratas das nações opri-
midas, devem pôr em realce a unidade e a fusão dos operários 
das nações oprimidas com os operários das nações opressoras 
— pois de contrário esses socialdemocratas tornar-se-ão invo-
luntariamente aliados de uma ou outra burguesia nacional, que 
trai sempre os interesses do povo e a democracia, sempre pron-
ta, por seu lado, a anexar e oprimir outras nações.756 

No âmbito da III Internacional, a questão nacional foi dis-
cutida no seu segundo congresso, ocorrido em 1920. Pierre 
Broué relata em seu escrito História da Internacional Comunista 
(1919-1943) a profunda preocupação de Lenin com a questão 
nacional e colonial e a aprovação de suas teses com emendas, 
inclusive do indiano M. N. Roy:

755Idem, ibidem. 
756Idem, ibidem. 
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Segundo ele (Lenin), a ideia essencial das teses apresentadas 
é a distinção entre nações opressoras e nações oprimidas. A 
segunda ideia é a de que as relações entre os povos são ago-
ra determinadas pela luta de um grupo de nações imperialistas 
contra a Rússia soviética. A terceira é a importância do movi-
mento burguês-democrático nos países atrasados, que conduziu 
a comissão a substituir “burguês-democrático” por “nacional-
-revolucionário” para qualificar o movimento que a Comintern 
deve apoiar, ao passo que ela deve combater a burguesia refor-
mista. Ele sublinha, finalmente, que a comissão rejeitou a ideia 
de que os países atrasados devem obrigatoriamente passar por 
uma fase de desenvolvimento capitalista para sair de sua condi-
ção presente.757 

Na IV Internacional também se realizaram debates sobre 
a questão nacional e colonial. Já falamos aqui dos documentos 
sobre a questão da opressão contra os negros. Em O programa 
de transição, aprovado por ocasião da fundação da IV Interna-
cional, em 1938, Trotsky demonstra que o capitalismo só pode 
continuar existindo disseminando a exploração, a opressão, o 
ódio e os preconceitos:

Antes de exaurir ou afundar a humanidade em sangue, 
o capitalismo polui a atmosfera mundial com os vapores ve-
nenosos do ódio nacional e racial. O antissemitismo é atual-
mente uma das convulsões mais malignas da agonia mortal 
do capitalismo. A denúncia intransigente das raízes do pre-
conceito racial e de todas as formas e nuances da arrogância 
e do patriotismo nacionais, em particular do antissemitismo, 
deve fazer parte do trabalho cotidiano de todas as seções da 
IV Internacional como o principal trabalho de educação na 
luta contra o imperialismo e contra a guerra. Nossa palavra de 
ordem fundamental continua sendo “Proletários de todos os 
países, uni-vos!”.758

Diante da luta das nações oprimidos contra as nações im-
perialistas, Trotsky conclui:

Mas nem todos os países do mundo são imperialistas. Ao 
contrário, a maioria dos países são vítimas do imperialismo. 
Certos países coloniais ou semicoloniais tentarão, indubitavel-

757BROUÉ, Pierre. História da Internacional Comunista (1919-1943). São Paulo: Sun-
dermann, 2007, pp. 204-205. 
758TROTSKY, Leon. O programa de transição para a revolução socialista. São Paulo: 
Sundermann, 2008, p. 48.
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mente, usar a guerra para se livrarem do jugo da escravidão. 
Sua guerra não será imperialista, mas libertadora. O dever do 
proletariado internacional será ajudar os países oprimidos em 
guerra contra seus opressores.759

Com a vitória da classe trabalhadora na Revolução de 
Outubro de 1917, a crise do capitalismo no final dos anos 
1920 em diante e o desencadeamento da Segunda Guerra 
Mundial criaram-se as condições para o desmoronamento dos 
antigos impérios europeus nos demais continentes. A vitória 
do processo revolucionário na China (1949), a expropriação 
da burguesia no Leste Europeu e a tomada do poder pelos re-
volucionários em Cuba (1959) foram passos importantes na 
luta contra o colonialismo e o submetimento dos povos pelas 
potências imperialistas. 

Os movimentos de libertação nacional na África, na Ásia 
e na América Latina foram se expandindo rapidamente, liqui-
dando um a um os velhos impérios europeus. Os ensinamentos 
de Marx e Engels no século XIX sobre a questão nacional e dos 
marxistas revolucionários do século XX continuam fundamen-
tais na luta contra a opressão nacional em todos os os países e 
continentes. 

  9.8. A morte dos fundadores do marxismo

Karl Marx, acometido de doenças, foi profundamente im-
pactado pela morte de sua esposa, Jenny von Westphalen, ocor-
rida em 2 de dezembro de 1881. A filha mais velha, também 
de nome Jenny, faleceu em 11 de janeiro de 1883, com apenas 
38 anos de idade. Lafargue relatou a importância de Jenny von 
Westphalen, a companheira de vida e de luta do “Mouro”, na 
vida familiar, intelectual e política de Marx:

Marx era estreitamente ligado à sua esposa, cuja beleza 
era seu orgulho e cuja doçura e abnegação muito o haviam aju-
dado a suportar a miséria decorrente de sua vida agitada de 

759Idem, p. 46. É evidente que o proletariado e sua organização política devem man-
ter a sua independência política de classe frente ao governo burguês do país colonial 
e semicolonial.
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socialista revolucionário. A enfermidade da esposa abreviou os 
seus dias. Durante esta longa e dolorosa enfermidade ele, es-
gotado pelas emoções, pelas noites de vigília, pela ausência de 
ar puro e de exercícios, contraiu uma bronquite tão grave que 
parecia que ia morrer.

A esposa faleceu em 2 de dezembro de 1881, comunista 
e materialista convicta, tal como havia vivido. A morte não a as-
sustou. Quando sentiu que seu fim se aproximava, gritou: “Karl, 
acabaram-se todas as minhas forças”. Estas foram suas últimas 
palavras. Foi sepultada em 5 de dezembro no Cemitério de Hi-
ghgate, na seção dos “malditos” (unconsecrated ground, terra 
profana). Conforme os costumes de toda a sua vida e os hábitos 
de Marx, evitou-se cuidadosamente um funeral público. Somen-
te alguns amigos íntimos acompanharam os despojos mortais ao 
local de seu derradeiro repouso.760 

Marx morreu em Londres, em 14 de março de 1883. Foi 
enterrado ao lado da companheira, em 17 de março. Como re-
lata Mehring, sua 

família dispensou taticamente ‘qualquer cerimônia’ que teria 
encerrado sua vida com uma nota dolorosamente discordante. 
Não mais do que alguns amigos leais estavam ao lado do túmu-
lo. Engels, com Lessner e Lochner, velhos camaradas dos dias 
da Liga Comunista, Lafargue e Longuet da França e Liebknecht 
da Alemanha. A ciência estava representada por dois de seus 
pioneiros mais proeminentes, o químico Schorlemmer e o bió-
logo Ray Lankester.761 

Em seu Discurso diante da Sepultura de Marx (1883), En-
gels disse: 

Pois Marx era antes de tudo revolucionário. Cooperar, de um 
modo ou de outro, para a derrubada da sociedade capitalista e 
das instituições políticas por ela criadas, contribuir para a eman-
cipação do proletariado moderno, a quem ele havia infundido 
pela primeira vez a consciência das condições de sua emanci-
pação: tal era a verdadeira missão de sua vida. A luta era seu 
elemento. E lutou com uma paixão, uma tenacidade e um êxito 
como poucos. Primeira Gazeta Renana, 1842; Vorwärts de Pa-
ris, 1844; Gazeta Alemã de Bruxelas, 1847; Nova Gazeta Re-

760LAFARGUE, Paul. Karl Marx: recordações pessoais. In: RIAZANOV, David (org.). 
Marx: o homem, o pensador, o revolucionário. São Paulo: Global, 1984, p. 97.
761MEHRING, Franz. Karl Marx: a história de sua vida. São Paulo: Sundemann, 2013, 
p. 510.
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nana, 1848/1849; New York Tribune, de 1852 a 1861 – a tudo 
isso é necessário acrescentar um montão de folhetos de luta e o 
trabalho nas organizações de Paris, Bruxelas e Londres, até que 
nasceu, por último, como coroamento de tudo, a grande Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores, que era, na verdade, 
uma obra da qual o seu autor podia estar orgulhoso ainda que 
não houvesse criado outra coisa.762 

Depois da morte de Marx, Engels também participou da 
organização e orientação política da Segunda Internacional, 
fundada em 1889. Como diz Riazanov,

Depois de 1889, ano em que se reuniu em Paris o primeiro 
congresso que fundou a Segunda Internacional (a qual ficou 
sem comitê central permanente até 1900), Engels, na qualida-
de de escritor e de conselheiro, teve a mais ativa participação 
no movimento operário de quase todos os países da Europa. O 
velho Conselho Geral, composto por muitos membros e com 
secretários para cada país, estava agora personificado por En-
gels. Apenas aparecia um novo grupo marxista e qualquer país 
pedia conselhos a Engels, que, graças ao seu excelente conhe-
cimento de idiomas, chegou a responder quase sem erros, nas 
respectivas línguas de seus correspondentes. Engels seguiu com 
atenção o movimento operário de cada país, em sua literatura 
própria. Isto lhe absorvia muito tempo, mas consolidava a influ-
ência do marxismo, cimentando habilmente seus princípios às 
distintas particularidades nacionais. Não há país de cujo movi-
mento operário não participe, colaborando em seu órgão cen-
tral. Escreve artigos nos diários alemães, austríacos, franceses. 
Encontra tempo para redigir um prefácio à tradução polonesa 
do Manifesto Comunista e para ajudar com seus conselhos e 
indicações a marxistas espanhóis e portugueses, suecos e dane-
ses, búlgaros e sérvios.763 

Pouco mais de uma década, em 5 de agosto de 1995, fa-
lecia o principal amigo de Karl Marx e um dos maiores gênios 
produzidos pela humanidade: Friedrich Engels. Suas cinzas foram 
lançadas ao mar. Deixou de existir um homem que soube produ-
zir ciência e atuar entusiasticamente na organização das massas 
proletárias.

762ENGELS, F. Discurso diante da sepultura de Marx. In: Textos. São Paulo: Edições 
Sociais, v. 2, 1976.
763RIAZANOV. David. Marx-Engels e a história do movimento operário. São Paulo: 
Global, 1984, p. 188.
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Durante suas vidas, Marx e Engels procuraram avançar 
as ideias socialistas, a partir dos avanços da ciência, divulgar e 
defendê-las, atuando em estreita vinculação com o movimento 
operário, junto às suas organizações políticas. Deram ao pen-
samento filosófico e científico da sociedade um profundo de-
senvolvimento, na medida em que assimilaram criticamente as 
principais aquisições culturais da humanidade no campo da fi-
losofia, história, ciência, política e economia. 

Marx e Engels não foram só dois grandes pensadores e 
revolucionários. Foram companheiros de vida e de luta, irma-
nados na perspectiva da organização política da classe operária. 
Desenvolveram um espírito de amizade e camaradagem, que 
durou toda a vida, tornando-se um dos mais sólidos exemplos 
de colaboração teórico-política na história da ciência e do mo-
vimento socialista internacional.

Enquanto o capitalismo estiver de pé, enquanto houver ex-
ploração, miséria, fome e desemprego, a obra de Marx e Engels 
será atual e somente a partir da assimilação de suas ideias e 
da experiência internacional do proletariado é possível se pen-
sar na luta consequente por uma nova sociedade, o socialismo, 
como via para a sociedade sem classes, a sociedade comunista.
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Conclusões
Um homem que não compreendeu o estado atual da socieda-
de muito menos deve compreender o movimento que tende a 
derrubá-lo e as expressões literárias desse movimento revolu-
cionário (MARX, Miséria da Filosofia).

A conclusão fundamental desta pequena síntese da vida e 
da obra de Marx e Engels não pode ser outra senão que deve-
mos estudar com profundidade o marxismo e construir, no seio 
da luta de classes, o partido revolucionário do proletariado, que 
tenha como estratégia superar a sociedade capitalista e sua base, 
a propriedade privada dos meios de produção, e construir uma 
nova sociedade, fundada na propriedade coletiva e no trabalho 
associado. Essa batalha político-teórica travada pelos fundado-
res do marxismo no século XIX, continuada em outro patamar 
pelos revolucionários do século XX, deve ser o exemplo para a 
luta socialista do século XXI.

Como vemos, Marx e Engels tiveram de trilhar um cami-
nho complexo e tortuoso, como todos os grandes cientistas e 
pensadores, para chegar aos cimos do conhecimento, ao ápice 
das ciências sociais da nossa época. Constituíram a mais profun-
da, justa e atual concepção de mundo, de história, de sociedade 
e dos indivíduos, ainda não superada. A obra de Marx e Engels 
é não só uma tentativa bem-sucedida de compreender a história 
da humanidade a partir da filosofia materialista, superando as 
formas teóricas do idealismo, predominantes antes deles, e, a 
partir da compreensão da história, a aplicação do materialismo 
histórico à crítica da sociedade capitalista, das suas contradições 
e da compreensão das possibilidades abertas para a sua supera-
ção pelos trabalhadores.

Marx e Engels mostraram cientificamente a estrutura, a 
dinâmica e as contradições do capitalismo que geram sua de-
cadência, isto é, o confronto entre o alto desenvolvimento das 
forças produtivas e as relações de produção e troca, que se tor-
naram definitivamente um estorvo para a humanidade e para o 
conjunto dos trabalhadores assalariados, em particular. A classe 
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operária e demais explorados (camponeses, classe média arrui-
nada, juventude pobre) sentem na pele o peso das contradições 
sociais, políticas e econômicas da sociedade burguesa. 

O capitalismo fez avançar a ciência, a técnica e a orga-
nização do trabalho, movido pela concorrência entre os capi-
tais e a necessidade de lucro. Estimulou em sua fase progressi-
va (capitalismo de livre-concorrência) o desenvolvimento das 
forças produtivas. Ocorre que essas mesmas forças produtivas 
hoje se tornaram uma potência para além das possibilidades dos 
mercados consumidores de todo o mundo. Na fase imperialista 
do capitalismo, as crises cíclicas se sucedem e se acumulam os 
elementos da crise histórica, estrutural, da sociedade capitalis-
ta. A aplicação das forças produtivas só é interessante para os 
capitalistas na medida em que proporcionam lucro e levam à 
acumulação de capitais. A técnica, a ciência e a organização 
do trabalho se entrelaçam com o interesse do lucro e só neste 
limite são incentivadas e aplicadas à produção. O capital não se 
importa com as necessidades coletivas dos trabalhadores.

Na medida em que avança a técnica e se aplica a tecno-
logia moderna ao processo de produção alarga-se também o 
desemprego estrutural. Não por causa das máquinas e da tec-
nologia, mas por seu controle pelo capital e por sua aplicação 
capitalista. O choque entre as forças produtivas e as relações 
de propriedade privada e das trocas burguesas se expressa nas 
crises, no desemprego, na fome, na miséria e na destruição da 
natureza. O desenlace tem de ser produto da luta de classes do 
proletariado e demais explorados contra a burguesia e sua pro-
priedade privada.

Não tem sentido, portanto, querer humanizar ou reformar 
o capitalismo. Este sistema econômico-social é irreformável, seu 
fundamento é a exploração do trabalho e a acumulação privada 
de riquezas. As tentativas, desde o século XIX, de reformar o ca-
pitalismo e criar limites humanitários à sanha de lucro do capital 
não conduziram senão à impotência. O ideal de um capitalismo 
organizado, racional e mais humano naufragou em crises, guer-
ras, revoluções e contrarrevoluções, isto é, foi o imperialismo 
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que se impôs como fase de decadência do capitalismo. As con-
quistas obtidas pela classe operária foram resultado do avanço 
de suas lutas e de sua organização política. Nas condições des-
favoráveis da luta de classes para os trabalhadores, quando es-
tes retrocederam política e organizativamente, a burguesia não 
vacilou em destruir as conquistas sociais.

Marx e Engels compreenderam o caráter irreformável do 
capitalismo e as tendências imanentes às suas contradições 
econômico-sociais, que criavam as condições objetivas para 
a superação da sociedade de classes. O caráter cada vez mais 
social da produção e do trabalho, a internacionalização das 
relações econômicas, o avanço da indústria, da técnica e da 
ciência são as condições materiais para a construção de uma 
nova sociedade. Mas não são suficientes. O capitalismo, por 
mais que mergulhe em crises periódicas e aprofunde a sua cri-
se estrutural, (e, com elas, a fome, miséria, opressão e des-
truição ambiental), terá de ser derrubado por obra da classe 
operária e da maioria explorada da sociedade. O avanço da 
barbárie em todo o mundo, com as guerras, o desemprego e 
as condições de miséria dos povos deixa claro a necessidade 
de uma via socialista para responder ao atual estado de coisas, 
colocando o debate sobre a tática e a estratégia da classe ope-
rária em primeiro plano. 

O desenlace da crise mundial do capitalismo passa, por-
tanto, pela organização política da classe operária e da maioria 
explorada em partido político próprio, que tenha como estraté-
gia o socialismo, isto é, a revolução proletária e a conquista do 
poder pela classe operária, para reorganizar a sociedade e a eco-
nomia em bases coletivas, voltando a produção da riqueza e as 
forças produtivas para as reais necessidades dos trabalhadores. 
Sem a satisfação da condição subjetiva, a constituição da classe 
operária em partido político e o avanço da consciência de classe 
sobre a necessidade de tomar os destinos da sociedade e da eco-
nomia em suas mãos, não há como superarmos o capitalismo e 
abrir uma nova etapa na história da humanidade: o socialismo, 
como via para a sociedade sem classes, o comunismo. 

novo livro marx engels para publicação_OK.indd   547 03/10/2017   15:31:45



548 SANDRA M. M. SIQUEIRA e FRANCISCO PEREIRA

Marx e Engels, além de terem dado uma contribuição 
científico-filosófica formidável ao pensamento humano, eram 
homens que conjugaram durante toda a sua vida a teoria com 
a prática militante. Seu esforço científico estava voltado à com-
preensão da história da humanidade, à crítica da sociedade bur-
guesa atual e à organização da classe operária para superar a 
propriedade privada e a exploração de classe e abrir uma nova 
perspectiva para os trabalhadores. O desenvolvimento do capi-
talismo ao longo do século XX e no início do presente século 
XXI só tem demonstrado a justeza do pensamento desses dois 
revolucionários, de que o capitalismo só pode continuar existin-
do concentrando, de um lado, a riqueza nas mãos de uma mino-
ria e a miséria entre a maioria da sociedade em todos os países. 
À medida que a crise estrutural evolui aprofundam-se a miséria, 
a fome, o desemprego e a destruição da natureza.

O capitalismo, portanto, não tem mais nada de progressi-
vo a dar à humanidade, ao contrário, a sua base, a propriedade 
privada monopolista dos meios de produção, tem conduzido a 
humanidade ao abismo das guerras e da barbárie. Daí advém a 
atualidade do marxismo e a necessidade de transformá-lo em 
uma arma material a serviço da organização política da classe 
operária e da maioria explorada nas suas lutas cotidianas, arti-
culadas à luta pelo socialismo. Como sempre afirmaram os fun-
dadores do marxismo, não basta apenas interpretar o mundo, a 
história e a sociedade, é preciso transformar a realidade. 

A teoria necessita se transformar em força material, isto é, 
em instrumento para a organização política dos explorados (em 
particular da classe operária) e para a superação da sociedade 
capitalista e a construção do socialismo. A própria teoria deve 
ser elaborada a partir da vida real. Quando divorciada de uma 
prática política efetiva, a teoria acaba se dissolvendo em mera 
retórica intelectual. O marxismo, ao assimilar o que de melhor 
foi adquirido pela cultura do passado (o conhecimento histori-
camente produzido pelas várias gerações na história humana), 
forjou uma concepção e um método de apropriação do movi-
mento do real, em suas contradições, em seus processos e trans-
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formações históricas. A realidade passou a ser captada a partir 
de um ponto de vista dialético, superando as concepções idea-
listas e materialistas anteriores, marcadas pelo modo metafísico 
(estanque, isolado, desarticulado, sem historicidade) de pensar.

Podemos sintetizar os resultados da obra dos fundadores 
do marxismo assim: 

1) Marx e Engels desenvolveram o método da dialética 
materialista (ou materialismo dialético), que, partindo da 
realidade, procura apreendê-la em seu permanente pro-
cesso de transformação, em suas contradições;

2) Aplicaram a dialética materialista à investigação das so-
ciedades pré-capitalistas e da sociedade burguesa atual, 
conformando o que hoje conhecemos como a Concepção 
Materialista da História, procurando analisar as relações 
sociais de produção e a forma como os homens produzem 
a vida material, a partir de um determinado nível de de-
senvolvimento das forças produtivas (força de trabalho e 
meios de produção);

3) Explicaram o fundamento da produção e acumulação 
de riqueza na sociedade capitalista e desmascararam as 
relações que estão na base do lucro do capital: a extração 
da mais-valia, a partir da exploração da força de trabalho;

4) Esclareceram que a luta pelo socialismo nada tem a ver 
com a elaboração de sistemas ideais de sociedades. Ela é 
produto da ação revolucionária do proletariado e demais 
explorados, como resultado de condições objetivas (a cri-
se do capitalismo, avanço das forças produtivas e a produ-
ção social) e subjetivas (desenvolvimento da consciência 
de classe do proletariado, organização da classe operária 
em partido político independente).

É verdade que, depois da morte de Marx e Engels, houve 
um largo desenvolvimento histórico, político, social, econômi-
co e político, que foi objeto de análises profundas, dialéticas 
e revolucionárias por parte de diversos marxistas ao longo do 
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século XX. Isso foi possível por conta da assimilação do méto-
do do materialismo histórico-dialético, que permite desvelar, na 
complexidade dos acontecimentos, os aspectos determinantes 
do processo histórico. Nesse sentido, as análises de Marx e En-
gels, presentes nas suas obras, devem ser completadas com as 
seguintes aquisições do marxismo do século passado:

1) As análises sobre a transformação do capitalismo libe-
ral-concorrencial em imperialismo, em que predominam 
os monopólios e oligopólios, tendo papel axial o capital 
financeiro, produto da fusão entre o capital bancário e in-
dustrial, cuja dinâmica na economia mundial capitalista, 
aprofunda ainda mais as crises econômico-finaneiras e as 
tendências de barbárie social. Trata-se de uma época de 
guerras, revoluções e contrarrevoluções;

2) Os conhecimentos sobre a experiência internacional de 
luta do proletariado e demais explorados e oprimidos ao 
longo do último século não só contra o processo de ex-
ploração da força de trabalho pelo capital, mas contra as 
diversas formas de opressão (racismo, machismo, LGBTfo-
bia, etc.);

3) A experiência das várias revoluções sociais ao longo do 
século XX, em particular, a Revolução Russa de 1917, pelo 
seu alcance, profundidade e impactos na história mundial, 
bem como sobre o processo de burocratização e degene-
ração do Estado operário russo, do Partido Bolchevique e 
da III Internacional pelo estalinismo, que abriu uma pro-
funda crise de direção política internacional e levou à der-
rota inúmeros processos revolucionários em vários países 
e continentes;

4) O debate sobre o fenômeno do fascismo em alguns pa-
íses, em particular da Europa, suas raízes, suas causas, seu 
caráter de classe e suas consequências devastadoras para o 
movimento operário e socialista, e, particularmente, para 
as organizações revolucionárias. É preciso analisar a sua 
relação com a fase imperialista do capitalismo;
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5) A degeneração da socialdemocracia em todos os paí-
ses, a partir da Primeira Guerra Mundial e seu processo de 
integração às instituições burguesas e de gerenciamento 
do Estado e da crise do capitalismo, em benefício do gran-
de capital. Associado a esse processo, é preciso analisar 
profundamente o fortalecimento das burocracias sindicais, 
que transformam os sindicatos em instrumentos de conci-
liação de classes, a serviço da manutenção do capitalismo 
em crise;     

6) Todo o desenvolvimento posterior à Segunda Guerra 
Mundial, até a crise do capitalismo dos anos 1970 e, desta, 
à atual conjuntura mundial de crise, que explodiu em 2007-
2008, e os profundos ataques de governos e Estados contra 
os direitos e conquistas sociais dos trabalhadores. Nesse 
processo, é necessário também discutir com seriedade as 
consequências nefastas do capitalismo sobre a natureza.

Esse cabedal de conhecimentos produzido pelos fundado-
res do marxismo, bem como pelos seus continuadores (os mar-
xistas revolucionários) precisa ser objeto de estudo da juventude 
e dos trabalhadores, preocupados com os rumos da vida social 
e o futuro da humanidade. A crise econômica de 2007-2008, 
ainda em curso, mostrou definitivamente a justeza das análises 
dos fundadores do marxismo e sua atualidade para o debate so-
bre a crise estrutural do capitalismo e a luta dos explorados pelo 
socialismo. Sem o marxismo como guia, não avançaremos. Sob 
sua bandeira, teremos maiores condições de vencer todos os 
obstáculos que se antepõem à luta socialista, avançado teórica 
e praticamente na organização política da classe trabalhadora e 
na elevação da consciência de classe.

Marx e Engels mostraram um caminho sólido para a vi-
tória: a articulação indissolúvel entre teoria e prática, entre as 
ideias e a ação, entre o conhecimento e a realidade, que se pre-
tende transformar. Eis a tarefa colocada: assimilar o marxismo 
e, dialeticamente, atuar na luta de classes, para superar defini-
tivamente a sociedade de classes e construir a sociedade sem 
classes, o comunismo.
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