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RESUMO 

 

Esse trabalho consiste em uma analise aprofundada das obras de Karl Marx no que diz 

respeito à política. Nela pretendemos demonstrar que há, no pensamento político de Marx, 

uma concepção negativa e uma positiva da política. A política, nas obras do autor, praticada 

pelo burguês capitalista surge como política negativa, pois ele não está interessado com o bem 

social como um todo e como finalidade da sua ação política. O que ele visa é o bem próprio 

ou, quando muito, o bem de determinado grupo de interesses iguais aos seus. Nesse caso, a 

política beneficia aqueles que possuem mais bens, e o poder se fundamenta na riqueza, ou 

seja, na expropriação dos meios de produção da vida material. O guardião maior dessa forma 

de fazer política é o Estado, que é usado não para realizar e estabelecer um patamar de 

igualdade e liberdade a todos os cidadãos, mas para garantir a existência de mecanismos que 

protegem as riquezas de um pequeno grupo. É nessa perspectiva que podemos compreender 

melhor a concepção negativa da política em Marx. Para o filósofo, se faz necessária uma 

emancipação para além da emancipação política, que ele chamou de emancipação humana. 

Essa garantiria a todos os indivíduos a plena liberdade, igualdade, o direito de usufruir dos 

bens produzidos da terra segundo suas reais necessidades, em suma, realizar as garantias do 

cidadão no mundo, no real.  Na obra do filósofo, o elemento principal da realização da 

emancipação humana é o trabalhador, pois ele é, segundo Marx, um indivíduo de sofrimento e 

miséria universal, e tal emancipação se dará com uma revolução social. É nesse tipo de ação 

que afirmamos existir um aspecto positivo da política em Marx, pois ela agora não visa um 

interesse de determinada classe, mas o bem de toda a sociedade. É importante salientar que a 

política pensada em seu caráter positivo, ou seja, voltada para o social, é resultado da 

superação de seu caráter negativo, privado. Isto quer dizer que a análise da política em nosso 

trabalho tem como referência o método dialético de Marx. 

 

Palavras-chave: Emancipação Política; Estado; Emancipação Humana; Revolução Social. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail, consiste en une analyse approfondie des oeuvres de Karl Marx, traitant de 

politique. Dans cette analyse, nous avons l’intention de démontrer qu’il existe, dans la 

philosophie politique de Marx, une conception négative et, une autre positive de la politique. 

La politique dans les oeuvres de l’auteur, telle qu’elle est mise en pratique par le bourgeoisie 

capitaliste, apparaît comme une politique conceptuelle négative, puisqu’elle ne démontre pas 

un interêt pour le bien-être social de la société, l’objectif étant l’enrichissement personnel de 

groupes sociaux déterminés et privilégiés aux intérêts communs. Dans ce cas, la politique 

bénéficie les plus fortunés et le pouvoir est basé sur l’enrichissement ou encore sur 

l’appropriation des biens d’autrui ayant pour garantie le soutien de l’État, utilisés non pas 

pour réaliser ou établir un niveau social égalitaire de liberté à tous les citoyens, mais au 

contraire, assuré l’existence de mécanismes protectionistes garantissant l’enrichissement de 

groupuscules spécifiques. C’est à travers cette interprétation, que nous pouvons comprendre 

mieux encore la conception négative de la politique chez Marx. Selon la philosophie politique 

de Karl Marx, l’humanité à la néccéssité d’effectuer son émancipation humaine afin 

d’atteindre sa propre liberté comme l’alternative de son émancipation politique. Celle-ci 

garantirait à tous les individus sa pleine liberté, et son égalité ainsi que le droit à l’usufruit des  

biens produits de la terre en accord avec ses réelles néccéssités, en résumé, concrétiser les 

garanties du citoyen dans le monde et dans sa réalité. Dans l’oeuvre de l’auteur, l’élément 

fondamental à l’émancipation humaine est le travailleur puisqu’il est, selon Marx, l’individu 

qui symbolise la soufrance et le misère universelle, une telle émancipation ne se réalisera qu’à 

l’aide d’une révolution sociale. C’est à travers ce type d’action que nous pouvons affirmer 

qu’il existe un aspect positif de la politique de Marx. Puisque cette forme de politique ne vise 

plus à défendre les intérêts d’une classe sociale déterminée mais au contraire le bien de toute 

la société. Il est important de préciser que la politique pensée dans un contexte positif, ou soit, 

focalisé prioritairement sur le social, est le résultat du dépassement de son caractère négatif, et 

privatif. Tout ceci signifie que cette analyse de la politique faite à travers notre travail a eu 

comme référence la méthode dialectique de Karl Marx. 

Mots-clés: Émancipation Politique ; État ; Émancipation Humaine; Révolution Sociale. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho surgiu de um desejo, ainda na graduação, de trabalhar a política em Karl 

Marx. Diante da abrangência do tema, meu orientador, Eduardo Ferreira Chagas, sugeriu-me 

delimitar o trabalho, pesquisando o aspecto negativo e positivo da política em Marx. 

Trabalhar com essa problemática, no entanto, não foi fácil. Primeiro porque o filósofo alemão 

nunca escreveu um tratado sobre política, o que nos obrigou a fazer um apanhado geral de sua 

obra. Segundo, porque é muito mais patente nessas mesmas obras o caráter negativo da 

política, o que nos obrigou a prolongarmos na argumentação sobre o caráter positivo. E 

terceiro, pela discrepância entre os que afirmam existir somente o caráter negativo da política 

frente aos que defendem um caráter positivo dela no pensamento de Marx. 

 Dentre os que afirmam a negação da política por Marx, temos que destacar a 

contribuição de José Chasin. O mesmo escreveu um artigo intitulado Marx – a determinação 

ontonegativa da politicidade 
1
, o que já demonstra, pelo título, que a política, em si mesma, já 

carrega um traço negativo 
2
. Por outro lado, encontramos pesquisadores que se empenharam 

em afirmar o contrário, como Eduardo Chagas, Thamy Pogrebinschi, Miguel Abensour 
3
, etc., 

o que de certa forma nos conforta, pois acreditamos não haver a possibilidade de uma nova 

organização social sem a política. Queremos deixar claro que consideramos a política como 

                                                           
1
 CHASIN, J. Marx – a determinação ontonegativa da politicidade In. Ensaios Ad Hominem, Nº 1, Tomo III 

– Política. São Paulo: Estudos e edições Ad Hominem, 2000. Em outro artigo da mesma revista, intitulado 

Democracia política e emancipação humana, ele afirma que “desde suas expressões mais antigas, a 

concepção marxiana da política é negativa, e, por maiores que tenham sido as modificaçõesao longo de seus 

escritos, a definição negativa da política permaneceu” (p. 94). 
2
 Para ele, Marx só encara a política de forma positiva no seu período “pré-marxiano”, ou seja, nos escritos 

durante sua presença na Gazeta Renana, antes da Crítica da filosofia do direito de Hegel. Segundo Chasin, 

Marx, nesse período, se alinhava ainda ao pensamento liberal, e só depois de 1843 ele passa a encarar a política 

como algo negativo. 
3
 Abensour afirma, por exemplo, que “é precisamente na medida em que, para Marx, a essência da política não 

pode ser reduzida ao pólo exclusivo da relação senhor-escravo mas, ao contrário, consiste na prática da união 

dos homens, na instituição sub specie re pubiclae de um estar-junto orientado para a liberdade, ou, ainda, na 

prática do que Marx chama “o comércio humano”, ou a atividade mediadora dos homens. Nesse sentido, o 

elemento político é, na verdade apreendido por Marx, como um elo específico, irredutível a uma dialética das 

necessidades, ou a uma derivação da divisão do trabalho; como um momento que uma sociedade humana, 

destinada à liberdade, não pode dispensar, sob pena de cair no animal político (viver e multiplicar-se). Neste, e 

por este elemento, se destaca o lugar onde “O homem real”, enquanto povo, universalidade dos cidadãos, se 

expõe permanentemente à prova da universalização” (ABENSOUR, Miguel. A democracia contra o Estado: 

Marx e o momento maquiaveliano. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 76). 
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uma atividade essencial para a organização, gestão e manutenção da sociedade, atividade essa 

que busca o bem dos homens que vivem em comunidade. Consideramos ainda que tal 

atividade não deve estar ausente no homem, como ocorre na emancipação política, pois 

aquele que participa do desenvolvimento da sociedade também precisa participar de sua 

organização. 

 Com relação ao trabalho, dividimo-lo em duas partes: a primeira com o título A 

negatividade da política, onde tomamos algumas das primeiras obras de Marx, no caso, 

Sobre a questão judaica (1843), Glosas críticas marginais ao artigo ““O Rei da Prússia e 

a reforma social”. De um ‘prussiano’” (1844) e A ideologia Alemã (1846). Já a segunda 

parte, intitulamos A positividade da política, e ela está separada em dois capítulos. Nela, 

fizemos uma exegese dos dois primeiros trabalhos supracitados, além da Crítica da filosofia 

do direito de Hegel - Introdução (1844), Manifesto do partido comunista (1848), A 

guerra civil na França (1871), Crítica do programa de Gotha (1875), Apoliticismo (1870) 

e algumas passagens apanhadas de outras obras. 

 Temos que destacar ainda o quadro teórico em que o pensamento do autor se insere: o 

ontológico. Diversos comentadores já destacaram esse aspecto da obra de Marx – dentre eles 

Lukács, na obra Para uma ontologia do ser social. De fato, Marx concebe a sociabilidade 

humana como algo ontológico 
4
. Isto quer dizer que o que constitui o homem são suas 

relações concretas: a sociedade, o meio de produção e reprodução das condições materiais de 

vida, e o trabalho, atividade onde o homem modifica a natureza produzindo 
5
 objetos. 

Mas temos que nos reportar ainda ao método dialético que Marx utiliza em suas obras, 

o que alguns comentadores parecem esquecer ou ignorar. O filósofo deixa claro na 

Contribuição para a crítica da economia política que seu método é o dialético. No ponto 

III da Introdução dessa obra, intitulado Método da economia política, Marx faz uma 

                                                           
4
 Mészáros afirma que nos “Manuscritos de 1844 [...] o ponto de partida ontológico de Marx é o fato 

autoevidente de que o homem, parte específica da natureza (isto é, um ser com necessidades físicas 

historicamente anteriores a todas as outras), precisa produzir a fim de se manter, a fim de satisfazer essas 

necessidades” (MÉSZÁROS, István. Teoria da alienação em Marx. Trad. de Isa Tavares, São Paulo: Ed. 

Boitempo, 2006, p. 79). Ele se refere à seguinte afirmação de Marx: “toda a assim denominada história 

mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano, enquanto vir a ser da 

natureza para o homem” (MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. de Jesus Ranieri, São 

Paulo: Ed. Boitempo, 2004, p. 114). 
5
 “A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida” (MARX, Karl. Manuscritos 

econômico-filosóficos. Trad. de Jesus Ranieri, São Paulo: Ed. Boitempo, 2004, p. 84).  
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exposição de como será seu método com relação a ela. É importante ressaltar que esse método 

não está presente somente neste assunto em específico, mas também em toda a sua obra. 

No início deste ponto, Marx afirma que “parece que o melhor método será começar 

pelo real e pelo concreto, que são a condição prévia e efetiva” (MARX, 1989, p. 228). Aqui 

percebemos que o autor parte de um fato dado que dá conteúdo à ideia, à atividade teórica. 

Fica claro que não é possível formular ou elaborar conceitos, ou ainda, formular uma teoria 

sem se partir do real. A maioria dos filósofos, sobretudo Hegel, porém, o concebeu como o 

resultado do pensamento. O concreto, ou real, na verdade nos dá as condições e os diversos 

conteúdos a serem pensados, sendo, portanto, uma esfera anterior ao pensamento 
6
.  

 Em outra passagem, Marx afirma que “as abstrações mais gerais só nascem com o 

desenvolvimento concreto mais rico, em que um caráter aparece como comum a muitos, 

como comum a todos” (MARX, 1989, p. 233). A primeira vista podemos afirmar que os 

conceitos surgem do concreto e, se nós aprofundarmos mais, podemos afirmar que esse 

“desenvolvimento concreto mais rico” é o desenvolvimento histórico que surge das classes 

sociais dominantes, que irá fornecer o material para as ideias dominantes da sociedade. Mas 

adiante, diz o autor: “as categorias exprimem, portanto formas de existência, condições de 

existência determinadas” (MARX, 1989, p. 235), ou seja, as categorias ou ideias são o 

resultado de uma elaboração teórica humana que pertence a determinadas relações concretas. 

Então, temos que as ideias, conceitos, categorias, surgem a partir da realidade, e não o 

contrário, elas não criam a realidade. A realidade é a condição para criá-las.  

 Esse método de Marx é, na verdade, a inversão do método hegeliano, como ele próprio 

diz: 

 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele 

inteiramente oposto. Para Hegel, 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 (MARX, 2010, p. 28). 

 

                                                           
6
 O Idealismo alemão, para Marx, é a concepção de que as ideias são o determinante da realidade, são as 

condicionantes do real, e esse pensamento se refere, sobretudo, à Hegel e seus seguidores. Para essa concepção 

filosófica, a libertação do homem era possível através da autoconsciência, não partindo, portanto, das 

condições reais de vida dos indivíduos. 
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Essa crítica de Marx ao método hegeliano foi levada a todas as obras do filósofo. 

Podemos perceber tal crítica desde sua primeira obra, Crítica da filosofia do direito de 

Hegel, até sua obra máxima, O capital. 

Devemos salientar a característica do método marxiano, que será de extrema 

importância para o nosso trabalho 
7
. Segundo Chagas (2011, p. 57), “o método de Marx 

pressupõe dois momentos inseparáveis: a investigação (ou a pesquisa) e a exposição (ou a 

apresentação)” 
8
. Vê-se que Marx pretende primeiro apreender a realidade, ou seja, conhecê-

la, para depois falar sobre ela, apresentá-la. 

Esse método tem um aspecto diferente do seu precursor, Hegel, que é o fato de não 

partir da ideia, do pensamento, mas da própria realidade, da materialidade, do concreto 
9
, 

como já afirmamos. Identificamos esse método nos escritos políticos de Marx, onde a política 

moderna constitui um momento a ser superado na sociabilidade humana, mas ela não será de 

todo negada, como constataremos nas análises das obras principais. O que de fato deve ser 

negado, abolido, é o Estado enquanto um instrumento de dominação de classe, pois este 

constitui um instrumento de opressão e dominação do homem, negando a ele os direitos de 

autogoverno e autolegislação, que deveria estar nas mãos daqueles que produzem os meios de 

vida dos homens numa forma de associação livre e que de certa forma foram defendidos na 

Crítica da filosofia do direito de Hegel e A guerra civil na França 
10

. 

                                                           
7
 Concordamos aqui com Pogrebinschi a respeito da relação do método dialético e a política. Ela afirma que 

“Apropriando-se da lógica hegeliana, Marx se insurgirá contra as formas políticas de mediação, mostrando que 

uma contradição entre extremos reais só pode ser resolvida pela superação de ambos. É assim que o político 

em Marx surge a partir da superação do Estado e da sociedade civil” (POGREBINSCHI, Thamy. O enigma do 

político: Marx contra a política moderna. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2009, p. 18). 
8
 Quanto a esses dois momentos, ele afirma ainda que “a investigação, ou o método de investigação, é o esforço 

prévio de apropriação, pelo pensamento, das determinações do conteúdo do objeto no próprio objeto, quer 

dizer, uma apropriação analítica, reflexiva, do objeto pesquisado antes de sua exposição metódica. E a 

exposição, ou o método de exposição, não é simplesmente uma autoexposição do objeto, senão ele seria 

acrítico, mas é uma exposição crítica do objeto com base em suas contradições, quer dizer, uma exposição 

crítico-objetiva da lógica interna do objeto [da realidade], do movimento efetivo do próprio conteúdo do 

objeto” (CHAGAS, E. F. O método dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto In. 

Síntese – revista de filosofia. Belo Horizonte, v. 38, n. 120, 2011, p. 57). 
9
 “Para ele [Hegel], a Ideia é o demiurgo da realidade, para Marx, a realidade efetiva é o demiurgo do 

pensamento” (CHAGAS, E. F. O método dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto In. 

Síntese – revista de filosofia. Belo Horizonte, v. 38, n. 120, 2011, p. 59). 
10

 Na segunda obra, ele diz: [A Comuna] “devia ser não um corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho, 

Executivo e Legislativo ao mesmo tempo” (MARX, Karl. A guerra civil na França. Trad. Rubens Enderle. 

São Paulo: Ed. boitempo 2011, p. 57). Isto quer dizer que o homem tem o direito de participar na organização 

da sociedade. 
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 É sob este ponto que analisamos as obras de Marx. No primeiro capítulo 

demonstraremos como o autor nega a política moderna e o Estado. Na primeira seção dele, 

analisamos o caráter da emancipação política e dos Direitos do homem e do cidadão, tomando 

como base a obra Sobre a questão judaica. Nela Marx demonstra que a emancipação política 

não passa de uma emancipação parcial do homem, pois ela não garante a liberdade total deste, 

a não ser na medida em que ele é possuidor de propriedade ou tem um certo domínio sobre 

outros homens.  

Outra característica dessa emancipação é o estabelecimento da duplicidade da vida do 

homem. A emancipação política estabelece uma vida privada, individual e outra pública, 

política. A primeira é identificada com o homem enquanto membro da sociedade civil 

burguesa, ou seja, o homem toma a forma de homem burguês. Quanto ao outro caráter da vida 

do homem, ela é identificada com o cidadão, com a vida no Estado. Porém, esse cidadão não é 

visto como a verdadeira vida do homem, pois aquele está para esse como uma abstração, 

como algo apartado de sua realidade. Assim, sua vida pública, política, não é exercida por ele, 

uma vez que ele não se identifica com ela. Esse cidadão, portanto, só vai ser incorporado pelo 

homem na medida em que ele tem a garantia de direitos. 

Esses direitos surgiram na sociedade moderna sob a forma dos Direitos do homem e 

do cidadão e das Constituições do Estado moderno. Marx afirma que esses direitos não 

resolveram o problema da cisão do homem em sujeito privado e público. Ao contrário, eles 

atenuaram tal cisão defendendo, em seu conteúdo, os interesses privados do homem enquanto 

indivíduo isolado. Mas a emancipação política não é só o estabelecimento da duplicidade do 

homem. Ela é, também, a separação da sociedade da política. A emancipação política, 

portanto, é a emancipação da sociedade com relação à política, relegando-a a um âmbito 

afastado dela. 

Abordamos esse caráter também na segunda seção do primeiro capítulo, no qual 

exploramos a obra Glosas críticas marginais ao artigo ““O Rei da Prússia e a reforma 

social”. De um ‘prussiano’”. Analisamos, nessa obra, que a pobreza dos trabalhadores é 

tratada por partidos e teóricos como uma falha administrativa do governo, o que Marx 

demonstra ser falso. Países como França e Inglaterra sempre tentaram combater esse 

problema, mas sem sucesso. Napoleão, por exemplo, ordenou até aos seus administradores 
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que esse mal fosse combatido como crime. Na Inglaterra, chegou à conclusão que a pobreza 

era culpa dos próprios trabalhadores e que as leis de assistência faziam com que esse 

problema prosperasse.  

Marx demonstra que nenhuma administração tem o poder de resolver o problema da 

pobreza. Os partidos que almejam o poder chegam até a utilizar um discurso de salvação para 

alcançar o poder no Estado, mas, uma vez tendo seus objetivos alcançados, nem sequer 

procuram uma solução total para o problema. Veremos que os limites do Estado se encontram 

na sociedade civil com sua organização de classes, e essa é a razão pela qual o problema da 

pobreza não tem solução. A sociedade tem uma característica. O Estado, enquanto 

organizador da sociedade, assumirá as características dela, pois o domínio dele é fruto do 

domínio na sociedade. A administração do Estado, portanto, não é a verdadeira causa dos 

problemas sociais, mas a própria estrutura da sociedade é que causa a existência deles. 

Na seção terceira do primeiro capítulo, trataremos de forma mais profunda a relação 

entre sociedade civil e Estado, tentando demonstrar que esse último tem uma base material 

que não deve ser ignorada, que é a primeira. Optamos por começar essa seção mostrando a 

crítica de Marx à filosofia especulativa alemã, que concebe o desenvolvimento como algo 

realizado pela ideia, frente à sua concepção de desenvolvimento como algo realizado prática e 

idealmente. O autor concebe o desenvolvimento sob a luz da dialética, demonstrando que a 

história se desenrola a partir condições já realizadas. Nesse movimento, os homens se inserem 

e agem se relacionando entre si, ou seja, socialmente. A história se define como uma sucessão 

de gerações onde cada uma explora os materiais, os capitais e as forças de produção 

transmitidas pelas gerações anteriores.  

Essa concepção tem algumas implicações, dentre elas o fato de que as forças de 

produção se transformam em força de exploração da sociedade por uma classe, e esse poder 

de dominação vai se expressar prática e idealmente no Estado. Aqui, vislumbramos que o 

Estado tem como base material a sociedade civil. Nesse sentido, podemos afirmar, com Marx, 

que as ideias não têm realidade própria, mas têm sua realidade nas forças que dominam a 

realidade, em um agente material. Portanto, as ideias que vão dominar a realidade são a 

expressão da classe dominante. O Estado, portanto, tem sua base material na forma de 
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intercâmbio realizado na sociedade civil, intercâmbio este que é expropriado por uma classe 

social que expropria as demais classes. 

No segundo capítulo, procuraremos demonstrar que a emancipação humana, que é a 

verdadeira emancipação a ser alcançada para Marx, tem um caráter político, uma vez que ela 

não pode ocorrer sem realizar o homem no seu ser político, genérico, na forma do cidadão. 

Essa emancipação vai além da limitada emancipação meramente política, uma vez que ela só 

se realiza se houver uma modificação real nas estruturas da sociedade. Dessa forma, a 

emancipação humana, além de realizar o ser político do homem, deve mudar o caráter egoísta 

da sociedade civil, que se pauta pelo negócio e pelo dinheiro.  

A realização da emancipação humana, portanto, é a realização de uma nova prática 

social sem negar a política ao homem, mas realizando também seu ser político. Esse novo 

estágio social, que é a superação do Estado e da política moderna burguesa 
11

, necessita de 

uma revolução social. Esta é identificada com o trabalhador nas obras de Marx pela primeira 

vez no artigo Crítica da filosofia do Direito de Hegel – Introdução. Nela, o autor defende 

que emancipação do homem só se realizará com o arcabouço teórico da filosofia e a revolução 

da sociedade. Tal revolução só pode ser uma ação do trabalhador, pois este representa a classe 

universalmente oprimida. Aqui fica claro o conceito de práxis, que é uma ação refletida, uma 

ação que não dispensa a teoria. Aqui, o trabalhador é a arma da crítica, e a filosofia a crítica 

da massa. A filosofia, no entanto tem que se apoderar das massas mostrando-se ao homem, ou 

seja, se tornando radical, tomando os problemas pela raiz.  

Tratando o texto Glosas críticas, veremos a importância dessa revolução para a 

emancipação da classe trabalhadora e da sociedade. Tal revolução se mostra contrária à 

sociedade da propriedade privada burguesa e tem a finalidade de superar o caráter egoísta da 

sociedade civil e o estabelecimento de uma nova ordem social. Tal revolução tem um caráter 

social e político, uma vez que ela dissolve a antiga sociedade e derruba o antigo poder. O 

novo poder estabelecido, no entanto, não é utilizado em nome de uma pequena parcela da 

                                                           
11

 Abensour afirma, que “é entre esses dois pólos antagonistas que se situa Marx: desaparecimento do Estado 

político, enquanto forma organizadora, mas manutenção do político, momento da vida do povo, de modo que a 

liberdade e universalidade possam estender-se ao conjunto das esferas e penetrá-las; tal é a escolha de Marx, 

com o nome de verdadeira democracia” (ABENSOUR, Miguel. A democracia contra o Estado: Marx e o 

momento maquiaveliano. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 76). 
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sociedade, mas em nome da maioria explorada e oprimida. A atividade política, nessa 

configuração, não fica restrita mais ao Estado, e sim à comunidade. 

Na seção posterior desse mesmo capítulo, utilizamos o Manifesto comunista para 

demonstrar como se dá a atividade do movimento operário. Marx afirma que os trabalhadores 

são a classe revolucionária autêntica da sociedade capitalista, pois sua luta não é para 

conservar ou melhorar o sistema, mas para revolucionar a sociedade. Eles a revolucionam 

eliminando a propriedade privada, tornando-a comum. Mas, para isso, o trabalhador precisa 

de um arcabouço teórico, que agora se identifica com o comunismo, pois este dá uma visão 

nítida dos antagonismos sociais, no qual o trabalhador está inserido. A revolução, sem dúvida, 

é defendida como uma ação violenta, mas que não dispensa a reflexão sobre ela. Isso se faz 

necessário para se ter em mente o futuro da sociedade atual, para que ela não seja fruto só de 

reformas.  

É importante salientar que Marx defende a ação política dos operários no âmbito do 

Estado como ação transformadora. Esta ação será abordada por nós no capítulo três, no qual 

trataremos sobre A guerra civil na França, a Crítica do programa de Gotha e o 

Apoliticismo. No primeiro texto, veremos que a revolução dos trabalhadores que constituíam 

a Guarda Nacional em Paris – que culminou na Comuna de Paris – é defendida por Marx 

como a forma política da emancipação dessa classe. A Comuna era constituída de um comitê 

de organização e todos os participantes dela tinham a capacidade de ser o legislativo e o 

executivo, pois ela era o povo agindo por si e para si. Veremos também que essa forma de 

organização colocou todos em pé de igualdade, de forma que um magistrado, por exemplo, 

não tinha privilégios frente um operário. Ela tinha também um caráter internacional, uma vez 

que na sua forma ela procurava a emancipação do trabalho, ou seja, não torná-lo um atributo 

de classe, mas dos homens. Assim, sua forma servia de exemplo para outros movimentos. Seu 

caráter internacional se dá também pelo fato de ela, apesar de ser realizada na França, não 

excluir operários de outras nacionalidades na sua organização, pois o modo e produção 

capitalista também é internacional, sendo necessário, portanto, a organização internacional da 

classe trabalhadora conforme veremos no Manifesto comunista. 

No segundo texto, veremos a crítica de Marx às concepções lassalleanas defendidas no 

programa de unificação da Associação Geral dos Trabalhadores Alemães e do Partido Social-
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Democrata. Nela, encontramos considerações a respeito de uma nova organização social, 

baseada no trabalho enquanto elemento constitutivo do homem. Marx enxerga no trabalho não 

um mero meio de criar riqueza 
12

 – concepção defendida pelos economistas clássicos e por 

Lassalle –, mas como uma atividade natural do homem exteriorizada. Os produtos do trabalho 

só se tornam riqueza porque o homem tem uma relação de proprietário perante a natureza. 

Vemos também que a distribuição desses produtos não pode se dar na forma do direito 

vigente, ou seja, considerando a igualdade burguesa como princípio, mas deve se dar na forma 

da desigualdade, levando-se em consideração as necessidades reais de cada indivíduo e da 

sociedade. Aqui, se leva em conta as capacidades e as necessidades dos indivíduos. Para isso, 

Marx mais uma vez defende uma sociedade sem classes, onde não existe desigualdade social 

e política nas formas de opressão e exploração. Essa sociedade não pode ser mediada pelo 

Estado, mas só é possível com a abolição dele e da sociedade de classes. 

Marx não nega, na Crítica do programa de Gotha, a política enquanto momento 

necessário para uma nova ordem social. É isso que ele vai defender também no Apoliticismo. 

Frente às afirmações de Bakunin a respeito do movimento político da classe operária, como a 

defesa da não-prática de greves, a ausência dos operários na constituição de partidos etc., 

Marx afirma que os trabalhadores têm nesse movimento um meio real de luta e de ter 

garantida suas reivindicações. O movimento político se torna necessário para o 

estabelecimento de uma nova sociedade, onde os homens possam realmente ser livres e sem 

opressão. 

Quanto à exposição do trabalho, optamos por apresentar o pensamento político de 

Marx pelo método dialético, onde a política não seria negada ou abolida, mas superaria seu 

caráter privado e se tornaria uma atividade comum aos homens. Ressaltamos mais uma vez a 

importância de se ter em mente a concepção de dialética 
13

 durante a análise da política em 

Marx. 

                                                           
12

 A natureza é a base da riqueza juntamente com a mediação do trabalho. 
13

 Para Pogrebinschi, a dialética marxiana é fundamental para a compreensão da política de Marx: “Durante 

muito tempo afirmou-se que Marx nega a política ou que sua concepção de política é negativa. Só a efetiva 

compreensão da dialética hegeliana, que jamais se desprendeu por inteiro do pensamento de Marx, permite 

entender que essa negação consiste justamente em uma afirmação; que a negação da negação implica de fato 

transcendência; que o intuito de Marx não era simplesmente negar a política, mas transcendê-la, superá-la, por 

meio da afirmação do político” (POGREBINSCHI, Thamy. O enigma do político: Marx contra a política 

moderna. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2009, p. 102). 
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1 – A negatividade da política: críticas ao Estado, à política moderna e à sociedade civil 

burguesa 

1.1 – A limitação da emancipação política e dos Direitos humanos e do cidadão 

 

 Na obra Sobre a questão judaica 
14

 podemos demonstrar o aspecto negativo da 

política como crítica à emancipação política do Estado e à garantia que este dá aos cidadãos 

na forma dos direitos humanos e civis. É importante salientar isso porque Marx, para fazer 

uma crítica à política, realiza uma crítica ao Estado moderno exposto por Hegel 
15

 como o 

universal que abarca a esfera da família e da sociedade civil. Tal concepção de Estado 

perdurou no pensamento dos neo-hegelianos de esquerda, como veremos aqui no pensamento 

de Bruno Bauer. A crítica que Marx faz a essa concepção será realizada nesse capítulo. 

 A política praticada no Estado, alcançada pela emancipação política burguesa, é uma 

política negativa para Marx, pois ela é uma prática voltada para interesses privados e para a 

exploração do trabalho, com o intuito de acumular capital. A política se torna negativa ainda 

porque não é possibilitado aos indivíduos o direito de deliberar sobre os assuntos de interesse 

público, pois a emancipação política efetuou a emancipação da sociedade em relação à 

política. Assim, o poder de decisão sobre os assuntos da sociedade é suprimido do homem e é 

delegado a representantes de forma restrita.  

Na obra em questão, Marx faz uma análise e crítica ao posicionamento de Bruno 

Bauer a respeito da reivindicação dos judeus alemães pela emancipação política, isto é, pelos 

direitos políticos do Estado. Os judeus, diz Bauer, buscavam a emancipação política na 

Alemanha. Ele afirma que ninguém na Alemanha é emancipado politicamente e que os judeus 

são egoístas, pois reivindicam a emancipação somente para eles, e não para o povo alemão. O 

Estado, ao qual os judeus reivindicam a emancipação, é um Estado cristão, e sua atuação se dá 

à maneira de privilégios para aqueles que admitem a religião cristã como sua religião. Nesse 

                                                           
14

 Esse texto foi redigido entre agosto e dezembro de 1843 e publicado em Paris em 1844 no único número dos 

Anais Franco-Alemães. 
15

 Chagas ressalta que “Marx se contrapõe à tese central de Hegel, que apreende o Estado como uma instância 

autônoma, necessária, que possibilita a unidade da sociedade civil. Hegel concebe a sociedade civil, tal como a 

família, como uma manifestação conceitual do Estado” (CHAGAS, E. F. A crítica à política em Marx. In. 

SOUSA, Adriana e S; OLIVEIRA, Elenice G. de; [ET. Ali.]. Trabalho, filosofia e educação no espectro da 

modernidade tardia. Fortaleza: Edições UFC, 2007, p. 68). 
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Estado, o judeu também tem o “privilégio” de ser judeu. Bauer ainda crítica os judeus por eles 

exigirem que o Estado cristão renuncie seu preconceito religioso sem que eles também 

renunciem a tal preconceito.  

Vemos, portanto, que o Estado cristão não pode conferir tal emancipação ao judeu, 

uma vez que ele atua à maneira de privilégios e porque os dois encontram-se em oposição 

religiosa. Qual a solução, portanto, que Bauer propõe? Ele afirma que temos que emancipar a 

nós mesmos antes de emancipar os outros. No problema da Alemanha, onde existia um 

antagonismo entre cristãos e judeus, dever-se-ia tornar esse antagonismo nulo, através de uma 

superação da religião. Ele propõe, portanto, que os homens não ponham suas religiões como 

ordem do dia e que suas ações não se guiem pelos preceitos religiosos. Propõe ainda que eles 

tenham uma relação crítica, científica e humana perante a religião e entre eles. 

Constatamos que, para Bauer, o cerne do problema da emancipação política dos judeus 

com relação ao Estado alemão é a religião. Deve-se, portanto, emancipar-se primeiro da 

religião, ou seja, o homem judeu deve renunciar ao judaísmo e o homem à religião em geral 

para se emancipar como cidadão. A superação política da religião é a superação de toda 

religião. O Estado que pressupõe a religião, dessa forma, não é um Estado verdadeiro. 

Marx (2010, p. 36) afirma, ao contrário, que 

 

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 emancipação exigida? Tão somente a critica à emancipação política mesma 

poderia constituir a critica definitiva à questão judaica e sua verdadeira dissolução 

na “questão geral da época” (MARX, 2010, p. 36).  

 

Bauer, por não fazer esses questionamentos, impõe condições que não cabem à 

emancipação política, como o fato de ter necessariamente que se emancipar da religião como 

condição para a emancipação política. Ele crítica somente o Estado cristão, e não o Estado 

enquanto tal. Aqui, já visualizamos o cerne do problema: o Estado. Outro limite da crítica de 

Bauer é que ele também não investiga o problema entre emancipação política e emancipação 

humana. Por isso, frente à pergunta dele: “tendes, a partir do vosso ponto de vista, o direito 

de almejar a emancipação política?”, Marx formula outra: “o ponto de vista da emancipação 
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política tem o direito de exigir dos judeus a supressão do judaísmo e do homem de modo 

geral a supressão da religião?” (MARX, 2010, p. 36-7). Marx demonstrará que não. 

Ele afirma que a questão judaica varia de acordo com o Estado em que o judeu se 

encontra. Dessa forma, na Alemanha, onde não havia Estado político, mas um Estado cristão, 

a questão judaica se torna uma questão teológica. A crítica de Bauer, portanto, se torna crítica 

ao Estado religioso, ou seja, torna-se crítica teológica do Estado. Na França, por exemplo, a 

questão judaica se colocava frente ao constitucionalismo, à parcialidade da emancipação 

política. O Estado admitia a religião da maioria, e a relação dos judeus com aquele tinha a 

aparência de um antagonismo teológico. Já nos Estados Unidos, a questão judaica perdeu um 

sentido teológico, pois o Estado se punha politicamente frente à religião. Mesmo assim, a 

superação da religião não foi realizada em tal Estado, pois nele não se acreditava que um 

homem sem religião fosse um homem honesto. Por isso, Marx, na obra A sagrada família, 

demonstra que a crítica de Bauer é atrasada se comparada ao desenvolvimento das nações 

modernas, dizendo que  

  

Em vez de abordar a velha questão judaica em suas “posições exatas”, ela foi 

abordada e resolvida nas posições em que o desenvolvimento moderno situa as 

velhas questões da época e através das quais essas questões passaram de “questões” 

do passado a “questões” do presente (2003, p. 125).  

 

Demonstramos, até aqui, a insuficiência da argumentação de Bauer, pois a 

emancipação política não elimina, nem procura eliminar a religião. O homem não precisa 

superar a religião para se emancipar politicamente como queria Bauer. Para tal emancipação 

se realizar, na concepção de Bauer, seria preciso que a religião fosse abolida do Estado e até 

mesmo dos indivíduos. Se isso ocorresse, seria possível a emancipação política e o direito e 

igualdade a todos. Dessa forma, se alcançaria a emancipação política, que é a finalidade 

última de Bauer. A religião, para Marx, existe porque ao mesmo tempo existem carências, e a 

fonte dessas devem ser procuradas na essência do Estado. Por isso, não deve ser feita uma 

crítica primeiramente à religião 
16

, mas ao Estado enquanto tal. Marx, portanto, frisa que não é 

                                                           
16

 Nesse sentido, Marx afirma que “no caso da Alemanha, a Crítica da religião chegou, no essencial, ao seu fim; 

e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica” (MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito – 

Introdução. In. Crítica da filosofia do direito de Hegel, Trad. Rubens Enderle e Leonardo de Deus. São 

Paulo: Ed. Boitempo, 2005. 
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preciso abandonar a religião, pois a própria emancipação político-burguesa não procura aboli-

la, mas, antes, dá a garantia ao indivíduo de praticar qualquer culto religioso, conforme sua 

análise das Constituições da França e de alguns Estados da América do Norte e os Direitos do 

Homem e do Cidadão. A emancipação política de qualquer homem que está inserido em uma 

religião não se dá com a sua superação da religião, mas com a emancipação do Estado em 

relação às religiões de Estado, ou seja, quando ele se comporta politicamente com as religiões. 

A questão da relação entre emancipação política e religião é transformada por Marx na 

questão da relação entre emancipação política e emancipação humana.  

Quanto à emancipação política do homem, o filósofo frisa que ela não é a verdadeira 

emancipação a ser almejada, pois ela não é livre de contradições e efetuada plenamente, 

conforme sua afirmação:  

 

A emancipação política em relação à religião não é a emancipação já efetuada, 

isenta de contradições, em relação à religião, porque a emancipação política ainda 

não constitui o modo já efetuado, isento de contradições, da emancipação humana 

(MARX, 2010, p. 38). 

 

A emancipação política é limitada porque o Estado pode se libertar de várias 

limitações sem que o homem se encontre liberto delas, como por exemplo, o Estado que se 

torna político, ou seja, torna-se laico e abole a religião enquanto característica. O Estado, 

portanto, se livra de um constrangimento. Porém, os cidadãos não precisam abolir a religião 

para se tornarem livres no Estado. Pelo contrário, a liberdade do homem no Estado irá 

pressupor a liberdade de se seguir uma religião. O homem, dessa forma, não se encontra livre 

de um constrangimento. O Estado, sem dúvida, é um meio – digamos ainda que a política é 

um meio – entre o homem e a liberdade. Mas o homem só se torna livre de suas limitações de 

maneira parcial, pois a liberdade política, que é pública, não interfere na vida privada dos 

indivíduos. Aliás, esse descompasso entre o público e o privado será tratado aqui também, 

tendo em vista que esse é um dos problemas gerados na emancipação política.  

Temos então que a elevação política do homem sobre a religião compartilha ainda de 

contradições, como o privilégio na religião entre as relações humanas. O Estado abole 

qualquer diferenciação ou privilégio entre os homens, e não só a religiosa como qualquer 

outro. Ele, por exemplo, anula a propriedade privada declarando que todos têm direito de tê-
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la, mas essa declaração é, antes, uma pressuposição da existência da propriedade privada e do 

privilégio que poucos têm ao possuí-la. O Estado, portanto, permite a existência de 

diferenciações na realidade, e ele só existe sob o pressuposto dessas diferenciações, como o 

nascimento, a formação e a atividade laboral dos indivíduos. 

Com isso, identificamos duas realidades, e é nesse sentido que Marx diz que “o 

Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do gênero humano em oposição à 

sua vida material” (MARX, 2010, p. 40), ou seja, no tipo de política realizada no Estado, 

temos uma vida dupla do homem: o homem genérico 
17

 e o homem individual privado (vida 

material). Todos os pressupostos de uma vida egoísta continuam a existir na sociedade 

burguesa, pois o homem, enquanto indivíduo privado, egoísta, só agirá no Estado visando seu 

próprio interesse sem levar em consideração os outros homens. O Estado, por sua vez, define 

bem o que é o cidadão, o homem genérico, e tem um aparato de leis que enquadram os 

indivíduos nesse ser genérico, mas ele não cria e não garante os meios para que os homens, na 

sua vida material, se tornem cidadãos, fazendo com que o caráter egoísta dos homens 

permaneça. Esse caráter de vida egoísta é próprio da sociedade burguesa, e o Estado não 

procura modificar, muito menos abolir esse caráter. Por isso, com a existência do Estado, 

  

[O homem] leva uma vida celestial e uma vida terrena, a vida na comunidade 

política, no 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 (MARX, 2010, p. 40). 
18

 

 

O Estado “supera” 
19

 os problemas da sociedade civil, mantendo a mesma, que é a 

base desses problemas, e até a produz e deixa-se dominar por ela. Percebemos que não há 

mudança se a sociedade, no seu caráter egoísta, não mudar.  

 O conflito entre o homem religioso particular e o cidadão, entre ele e as demais 

pessoas enquanto membros da sociedade reduz-se à divisão entre Estado político e sociedade 

                                                           
17

 O homem genérico, no pensamento político de Marx, se refere ao cidadão, ao ente comunitário e à vida 

política. Essa é uma forma de vida partilhada de forma abstrata pelos homens que vivem em sociedade, no caso 

a sociedade capitalista, e que precisa ser realizada. 
18

 Grifo nosso. 
19

 Esse “superar” se dá de forma ideal, por exemplo: o Estado reconhece que há desigualdade na disposição de 

propriedade a todos os homens e procura superar esse problema afirmando a propriedade como um direito de 

todo homem, mas sem garantir materialmente esse direito. 
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burguesa. No fundo, a emancipação política é a emancipação da sociedade da vida política, 

delegando-a para o Estado. Para o homem burguês a vida no Estado é uma aparência, pois o 

cidadão para ele é uma aparência. O homem, nas suas relações reais, não está preocupado 

com seu caráter político, mas sim com seu caráter burguês, isto é, com os meios sociais e reais 

de garantia de sua vida. O cidadão só permanece burguês ou judeu, e o burguês ou judeu só 

permanece cidadão sofismando, isto é, de maneira derivada, aparente, e essa sofística é 

própria do Estado político, uma vez que ele surge separado da sociedade civil, onde cada um 

dos dois são esferas aparentemente autônomas.  

 A emancipação política sem dúvidas – e aqui parafraseamos Marx – representa um 

grande progresso. O homem recebe direitos que antes não eram garantidos, a sociedade se 

transformou, saindo de sua forma feudal etc. Mas essa emancipação não é, segundo Marx, a 

forma definitiva da emancipação humana em geral. Ela é a forma definitiva dentro da ordem 

mundial vigente, sendo necessário outro salto nas relações humanas. 

 Temos então que o homem se emancipa da religião quando a abole do direito público 

para o direito privado, isto é, quanto ela deixa de ser um dever imputado a todos para se tornar 

um dever imputado a quem o aceite na sua vida privada. E  

 

A cisão entre homem público e privado, o deslocamento da religião do Estado para a 

sociedade burguesa, não constitui um estágio, e sim a realização plena da 

emancipação política, a qual, portanto, não anula nem busca anular a religiosidade 

real do homem (MARX, 2010, p. 42).  

 

A forma política de o homem se emancipar da religião é sua dissociação da vida 

particular e da vida pública, do judeu e do cidadão, do protestante e do cidadão, enfim, do 

homem religioso, do homem na sua vida privada e nas suas relações sociais, e do cidadão, do 

homem genérico. Na religião, assim como no Estado, o homem tem uma vida dupla: essa que 

ele tem aqui no mundo é passageira e, nela, ele tem que buscar sua salvação para após a morte 

viver no reino dos bem-aventurados, que é onde se pode ter a vida eterna sem sofrimentos. 

Por isso, no Estado político os homens se constituem como religiosos através do “dualismo 

de vida individual e vida como gênero, de vida em sociedade burguesa e vida política” 

(MARX, 2010, p. 45). No Estado, a vida como gênero é tida como a verdadeira vida do 

homem, mas de forma apartada do homem em sua realidade. É nisso que ele é religioso, pois 
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sua vida individual é a verdadeira vida vivida por ele. A vida genérica é religiosa porque cada 

homem é divinizado enquanto ente soberano e supremo e, este ente – que é político – não se 

efetiva.  

Vimos, então, que a emancipação política não procura abolir a religião, mas, ao 

contrário, permite que ela exista. Vimos também que a contradição que o homem religioso 

particular tem com sua cidadania é uma parte da contradição secular universal entre o Estado 

político e a sociedade burguesa. A emancipação do Estado da religião, enfim, não é a 

emancipação do homem com relação à religião, mas a garantia de direitos a todos os homens, 

independente do culto religioso, e entre esses direitos está o de seguir uma religião. Portanto, 

na perspectiva da questão judaica, não cabe dizer ao judeu que ele não pode se emancipar 

politicamente sem se emancipar do judaísmo, pois a emancipação política não desvincula a 

religião dos indivíduos. Porém, na emancipação política, o preconceito religioso e a cisão 

entre o cidadão e o burguês permanecerão na sociedade civil, como afirmamos acima. Isso 

ocorre porque o Estado mesmo encontra-se apartado da sociedade civil e, dessa forma, a vida 

política do homem não se encontra presente na sua vida individual, seja na dicotomia entre 

garantia e realização de direitos do cidadão ou na própria impossibilidade do homem de agir 

em prol da garantia dos direitos e do bem social, já que o que prevalece é o seu ser individual, 

egoísta. Nesse sentido, Marx afirma em A sagrada família que 

 

O Estado moderno tem como base natural a sociedade burguesa e o homem da 

sociedade burguesa, quer dizer, o homem independente, entrelaçado com o homem 

apenas pelo vinculo do interesse privado e da necessidade natural inconsciente, o 

escravo do trabalho lucrativo e da necessidade egoísta, tanto da própria quanto da 

alheia. O Estado moderno reconhece essa sua base natural, enquanto tal, nos direitos 

gerais do homem. Mas não os criou (2003, p. 132). 

 

Isso caracteriza uma forma negativa da política, pois há leis e constituições dos 

Estados que estabelecem a igualdade de direitos entre os indivíduos, mas só é realmente 

garantido esse direito formalmente, na abstração, e, na sociedade civil, esses direitos só serão 

plenamente garantidos a quem tem certo grau de poder e capital, ou seja, aos que trabalham 

em cargos políticos, empresários, industriais etc., enfim, aos que são proprietários dos meios 

de produção e aos que protegem seus interesses. Essa abstração dos direitos ocorre porque, 
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como já foi exposto acima, a vida política do homem está para ele como algo religioso, 

divino.  

A respeito da cisão entre vida individual e vida política, Marx analisa Os Direitos do 

Homem e do Cidadão e algumas Constituições. Os Direitos Humanos “são em parte direitos 

políticos, direitos que são exercidos somente em comunhão com outros” (MARX, 2010, p. 

47), e esses se diferenciam dos Direitos do Cidadão. Bauer, conforme nos demonstra Marx, 

afirma que nem os direitos do homem podem ser garantidos aos judeus, pois a essência do 

homem judeu, que o separa dos demais homens, transpõe sua essência humana, e os direitos 

humanos só podem ser garantidos entre homens. 

 Quanto a essa afirmação de Bauer, Marx irá demonstrar que ele está equivocado 

fazendo uma discussão a partir dos próprios Direitos do homem na forma de seus 

descobridores: os norte-americanos e os franceses.  

Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1791 no seu artigo 10, por 

exemplo, é garantido o direito à liberdade religiosa e ainda declara que nenhum homem pode 

ser incomodado pelas suas opiniões, ainda que sejam religiosas. Na Constituição da 

Pensilvânia é declarado que o homem recebeu da natureza o direito de orar ao todo poderoso, 

que ninguém pode forçá-lo a professar qualquer culto divino e que nenhuma autoridade pode 

interferir na consciência dos indivíduos. Vemos, portanto, que a emancipação política não 

procura abolir a religião e, ao contrário, até garante o direito de ser religioso. O homem desses 

direitos se diferencia do cidadão, ele é o membro da sociedade burguesa. Esses direitos se 

diferenciam pela essência da emancipação política, ou seja, pela cisão entre sociedade 

burguesa e Estado político, entre a vida privada do homem e sua vida pública. Portanto, os 

Direitos dos homens pertencem aos membros da sociedade burguesa, “do homem egoísta, do 

homem separado do homem e da sociedade”, e os Direitos do cidadão pertencem também ao 

homem, mas na medida em que ele é membro imaginário do Estado político.  

Quanto aos Direitos do cidadão, na Constituição Francesa de 1793 – segundo Marx, a 

mais radical da época –, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigo 2, 

constata-se que esses direitos são igualdade, liberdade, segurança e propriedade. A liberdade 

consiste no “poder que pertence ao homem de fazer tudo quanto não prejudica os direitos do 

próximo” (MARX, 2010, p. 48). Ela equivale, portanto, a liberdade do homem como mônada 
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isolada, do homem que não tem contato com outros homens. Vemos, portanto, que esse 

direito não se baseia no vínculo entre os homens, isto é, não se baseia na comunidade dos 

homens, mas somente ao homem recolhido em si mesmo. 

No direito à propriedade privada é que vai se aplicar o direito à liberdade do homem. 

Ele consiste no direito “que pertence a todo cidadão de gozar e dispor à vontade de seus 

bens, rendas, fruto de seu trabalho e de sua indústria” (MARX, 2010, p. 49). O direito à 

propriedade privada consiste, portanto, em gozar dela sem levar os outros em consideração, 

independente da sociedade etc. Quanto a esse direito, percebemos que seus benefícios só são 

desfrutados por aqueles que possuem propriedade, podendo existir na sociedade pessoas que 

necessitem desfrutar desses mesmos benefícios, mas são privados dele. Esse é o direito ao 

proveito próprio. Segundo Marx, os direitos à liberdade e à propriedade privada “compõem a 

base da sociedade burguesa”.   

A igualdade, por sua vez, é a igualdade de liberdade, ou seja, “cada homem é visto 

uniformemente como mônada isolada que repousa em si mesma”. Por sua vez, a segurança 

segundo a Constituição Francesa de 1793, no seu artigo 8, é a “proteção concedida pela 

sociedade a cada um dos seus membros para a conservação da sua pessoa, de seus direitos e 

de suas propriedades” (MARX, 2010, p. 50). Segundo Marx, esse é o “conceito supremo da 

sociedade burguesa, o conceito da polícia”, pois aqui a sociedade surge como protetora dos 

seus membros, dos seus direitos e de suas propriedades. Ora, numa sociedade onde as relações 

de produção e de intercâmbio são instáveis, pois estão em constante mudança, até a 

propriedade privada que determina essas relações está em perigo, uma vez que ela é garantida 

com restrição aos homens, isto é, somente uma pequena parte da sociedade a possui. Os 

homens trabalhadores, que possuem somente sua força de trabalho, constituem uma ameaça 

para aqueles que expropriam os bens produzidos pelo trabalho, pois uma vez que a 

propriedade privada dá lugar à propriedade comum, se põe fim ao privilégio de classe. 

Através do conceito de segurança, portanto, a sociedade burguesa tem a asseguração do seu 

egoísmo. Aqui, a sociedade, a comunidade dos homens, existe apenas para garantir a 

propriedade dos indivíduos. Ela é a defesa do egoísmo da sociedade burguesa. 

 Nenhum desses direito, portanto, transcende o homem egoísta, o homem recolhido no 

seu interesse privado e separado da comunidade. O único laço que une os homens na 
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sociedade burguesa, segundo Marx, é “a necessidade natural, a carência e o interesse 

privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta” (2010, p.50).  

Marx considera enigmático o fato de um povo começar a se libertar e fundar a 

comunidade política e ao mesmo tempo proclamar a legitimidade do homem egoísta separado 

dos outros homens e da comunidade. E mais:  

 

Esse fato se torna ainda mais enigmático quando vemos que a cidadania, a 

comunidade política, é rebaixada pelos emancipadores à condição de mero meio 

para a conservação desses assim chamados direitos humanos e que, portanto, o 

citoyen é declarado como serviçal do homme egoísta; quando vemos que a esfera em 

que o homem se comporta como ente comunitário é inferiorizada em relação àquela 

em que ele se comporta como ente parcial; quando vemos, por fim, que não o 

homem como citoyen, mas o homem como burgeois é assumido como propriamente 

dito e verdadeiro (MARX, 2010, p. 50) 

 

Essa afirmação de Marx nos faz acreditar que há uma positividade da política, que 

iremos tratar mais à frente. Chasin (2000, p. 146), no entanto, afirma que isso constitui “uma 

subordinação degenerativa da política às particularidades da sociedade civil”. Por hora, 

utilizamo-la para demonstrar como a política, na sociedade burguesa, é encarada como meio 

para o burguês, assim como vemos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1791: “o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos do homens 

naturais e imprescritíveis” (MARX, 2010, p. 50). Vemos que a política ora é vista como 

essencial e ora é vista como meio para a garantia dos Direitos humanos. Constatamos, 

portanto, que a vida política é vista como meio para garantir a vida burguesa, e esse é o seu 

fim, ou seja, o homem assume uma vida política, pública, não para defender os interesses da 

comunidade, mas para proteger seus próprios interesses como homem individual. Esse 

homem da sociedade burguesa passa a ser a base, o pressuposto, do Estado político. Isso 

ocorre porque a revolução que derrubou a antiga sociedade, a saber, a sociedade feudal, 

tomou como base o homem egoísta, próprio da burguesia ascendente. Isto ocorre porque, 

segundo Chagas (1998, p. 59-60): 

 

A Declaração dos Direitos Humanos, ao considerar a sociedade civil moderna como 

algo exterior ao ser humano, como limitação de sua original autonomia, suprime a 

unidade substancial entre a sociedade civil e o Estado político. Diversamente da 

sociedade civil hodierna, a antiga sociedade possuía [...] uma determinação 

diretamente política. Nela, os elementos da vida civil, como a propriedade, a família 
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e os diversos tipos de trabalho, eram considerados outrossim elementos da vida 

política. Porém, a partir da efetivação da sociedade industrial moderna, o caráter 

político dessa sociedade é suprimido, tornando-a oposta à esfera do Estado. 

  

A liberdade ganha com a revolução política, no entanto, não tornou o homem 

realmente livre das limitações mundanas. O homem não se libertou da religião. Ganhou a 

liberdade religiosa. Não se libertou da propriedade, mas recebeu a liberdade de propriedade. 

Ele não se libertou do comércio, ganhou a liberdade de comércio. Todos esses elementos do 

homem na sociedade burguesa é o que vai ser tomado como próprio do homem em si mesmo, 

ao passo que “o homem político constitui apenas o homem abstraído, artificial, o homem 

como pessoa alegórica, moral” (MARX, 2010, p. 53). Aqui, Marx deixa claro que o homem 

real é reconhecido na forma do individuo egoísta, ao passo que o homem verdadeiro é tomado 

na forma do cidadão abstrato. O político surge aqui como a verdadeira característica do 

homem, porém, apartada do próprio homem. 

Vemos que, na emancipação política, há uma mudança externa: o Estado assume uma 

posição política garantindo-nos Direitos civis e humanos, tornando-se laico, ou seja, não 

admitindo uma religião de Estado, etc. Esta mesma mudança, no entanto, não ocorre 

internamente nos homens somente, mas também de forma externa, o que acarreta, como já 

vimos, o dualismo do homem entre ser privado e público. A essência deste homem público, 

que é o político, é tomada na sociedade civil burguesa como meio para satisfazer seus 

interesses, e é dessa forma que se dá a negatividade da política. 

 

1.2 – O falso problema da administração governamental como fonte dos males sociais e 

os limites do Estado político 

 

Se nós analisarmos outra obra de Marx, como as Glosas críticas ao artigo “‘O rei da 

Prússia e a reforma social’. De um prussiano” 
20

, perceberemos também a presença dessas 

duas concepções de política em Marx. O presente artigo foi elaborado como resposta ao 

referido artigo de Arnold Ruge (prussiano), no qual ele analisa a ordem do gabinete do rei da 

                                                           
20

 Segundo o próprio Marx, este foi o primeiro artigo que ele forneceu ao Vorwäts! (Avante!) e sua primeira 

parte data do dia 7 de agosto de 1844. Na segunda parte trataremos na abordagem do aspecto positivo da 

política. 
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Prússia contra a revolta dos trabalhadores de tecelagem da Silésia e a opinião sobre tal fato do 

jornal parisiense La Réforme. Neste artigo de Marx perceberemos também que Ruge, assim 

como Bauer, reflete os acontecimentos sociais à luz da ideia da emancipação política, o que 

para Marx é uma ideia limitada, como exposto na seção anterior. O artigo está separado em 

duas partes. Na primeira – a qual trataremos aqui – é claramente identificável a política como 

atividade negativa. Ela é uma política praticada no âmbito do Estado, na administração e no 

tipo de governo do Estado. Para entendermos, vamos ao artigo.  

Os trabalhadores da Silésia (região da Alemanha) estavam se revoltando por conta da 

situação de miséria em que se encontravam. O jornal francês La Réforme teria considerado o 

susto e o sentimento religioso do rei como causas da ordem de ataque do gabinete, e que tal 

ordem teria vislumbrado o pressentimento das grandes reformas que estavam por vir à 

sociedade burguesa. Ruge, ao contrário, afirma que o rei e a sociedade alemã ainda não 

chegaram ao pressentimento das reformas e que não eram tais revoltas que gerariam esse 

sentimento, pois não era possível, para ele, que um país com ausência de política visse a 

pobreza parcial dos distritos fabris como uma problemática universal, isto é, como um 

problema para toda a sociedade. Por ser considerado como um fato isolado, o rei toma a 

pobreza dos trabalhadores como uma falha administrativa ou de assistência caritativa. Por 

esse fato, e porque bastaram poucos militares para pôr fim à revolta, não foi gerado nenhum 

susto ao rei. Ruge nega ainda que a ordem do gabinete tenha sido fundamentada no 

sentimento religioso, pois, usando suas próprias palavras, esse sentimento é uma expressão 

sóbria da política cristã, que tem como remédio para as dificuldades encontradas a boa 

intenção dos corações cristãos. Nesse tipo de política, para Ruge, não se recorreria ao Estado 

e às autoridades, mas somente aos corações cristãos. Percebe-se que esta afirmação é 

controversa, mas demonstraremos como Marx a combate mais à frente. 

 Marx, ao contrário, pergunta a Ruge: “num país em que a obediência passiva está na 

ordem do dia, a necessidade de recorrer à força armada contra frágeis tecelões não seria um 

acontecimento assustador?” (2010, p. 26). Além de mostrar o equívoco do prussiano, o 

filósofo afirma que os tecelões tiveram vitória no primeiro confronto e só foram derrotados 

com um reforço das tropas. Em termos de política, Marx afirma que a revolta não foi capaz de 

assustar o rei porque ela não se insurgia contra ele, mas contra a burguesia, pois essa é o 
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inimigo direto dos trabalhadores, uma vez que são os seus dominadores e exploradores. O 

inimigo direto do rei é a burguesia. Vemos essa afirmação na seguinte passagem: “o rei da 

Prússia, como político, tem sua oposição direta na política, no liberalismo. Para o rei, não 

existe a oposição do proletariado” (MARX, 2010, p. 27). Não tinha razão para ele se assustar 

com a revolta dos trabalhadores contra os burgueses. A revolta dos trabalhadores, ao 

contrário, servia para lhe tranquilizar, pois demonstrava a impotência da classe burguesa.  

Quanto à revolta dos tecelões, vemos, portanto, que o rei da Prússia não estava sequer 

preocupado com as mazelas dos trabalhadores, mas sim com sua tranquilidade no governo, 

uma vez que para ele os trabalhadores não representavam uma ameaça – como afirma o 

próprio Ruge. Na política, os trabalhadores não representavam uma oposição ao rei, e talvez 

eles representassem até nada. Por isso, o rei não enxergava neles uma ameaça. A única 

oposição a ele era a burguesia, uma vez que esta tem interesses conflitantes com os dele e 

almejam o poder estatal, como ocorreu na Europa a partir da Revolução Francesa em 1789. 

Para representar uma ameaça ao rei, os trabalhadores precisariam obter um poder decisivo 

para ter oposição e antipatias políticas. 

 No que diz respeito à afirmação de Ruge de que o sentimento religioso não teria 

fundado a ordem do gabinete do rei, Marx indaga o “prussiano”: “o sentimento religioso não 

é a fonte da política cristã? Uma doutrina que tem como recurso universal a boa intenção 

dos corações cristãos não está baseada no sentimento religioso?” (2010, p. 28). Como pode 

um tipo de governo que é cristão – como no caso da Alemanha, no fato em questão – não se 

guiar pela sua doutrina de ideais máximas? Um governo democrático, liberal ou socialista, se 

guia por ideias democráticas, liberais ou socialistas, respectivamente.  

Em um trecho do artigo de Ruge que Marx cita, é dito: “o rei e a sociedade alemã 

ainda não chegou ao pressentimento de sua reforma, nem foram as revoltas silesianas e 

boêmias que geraram esse sentimento” (MARX, 2010, p. 25), e Marx categoricamente 

escreve contra ele: “façamos o que o prussiano negligencia: diferenciemos as diversas 

categorias que foram subsumidas na expressão “sociedade alemã”: governo, burguesia, 

imprensa e, por fim, os próprios trabalhadores” (2010, p. 29). Marx, a nosso ver, quer 

demonstrar que ao menos a uma categoria da sociedade alemã, aos trabalhadores, o 

sentimento da reforma chegou, e as revoltas buscavam tal reforma. Os trabalhadores, quando 
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se revoltam contra uma condição social, buscam uma reforma em algo que os infringe na 

sociedade. Da mesma forma ocorre com outros estamentos sociais, como no caso da 

burguesia, que, quando viu seus interesses restringidos pela monarquia, tratou de derrubá-la. 

O “prussiano” Ruge diz que o sentimento da reforma não chegou à sociedade alemã, porque 

 

É impossível apresentar a um país apolítico como a Alemanha a penúria parcial dos 

distritos fabris como um problema universal e muito menos como um prejuízo para 

todo o mundo civilizado. Para os alemães, esse acontecimento possui o mesmo 

caráter de uma calamidade local causada por inundação ou fome. É por isso que o 

rei toma como uma falha de administração ou de assistência caritativa (MARX, 

2010, 29). 

 

Começando pela última passagem, vemos que o governo procura a causa dos males 

sociais na sua administração, mas não é dada a solução total dos problemas, mas, sim, uma 

solução parcial. Ruge diz que é pela situação apolítica da Alemanha que permanece a situação 

de pauperismo dos trabalhadores. Fica claro que o que Ruge defende é uma emancipação ao 

modo político como solução para a Alemanha. Quanto ao pauperismo como consequência da 

situação apolítica da Alemanha, Marx mostra que ele está equivocado, pois a Inglaterra, que 

era um país emancipado politicamente na época, tinha o mesmo problema com a pobreza. 

Assim vemos nessa passagem: 

 

Na Inglaterra, a penúria dos trabalhadores não é parcial, mas universal; ela não se 

limita aos distritos fabris, mas se estende aos distritos rurais. Nesse país, os 

movimentos não se encontram em fase de surgimento, mas são periodicamente 

recorrentes há quase um século. (MARX, 2010, p. 30). 

 

E qual é a solução que os partidos políticos encontram? Substituir uma administração 

por outra administração de Estado, dada por determinado partido, como se percebe nessa 

passagem: 

 

Na medida em que a burguesia inglesa admite que o pauperismo é culpa da política, 

o whig encara o tory e o tory o whig como causa do pauperismo. Nenhum dos 

partidos vê a razão na política em si; ao contrário, cada um a vê somente na política 

do partido contrário; nenhum dos dois partidos sequer sonha com uma reforma da 

sociedade (MARX, 2010, p. 30).  
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Vemos, com isso, que cada partido se considera como a solução para o problema da 

pobreza dos trabalhadores, mas, quando estão na administração do Estado, os problemas 

persistem. Os problemas sociais se transformam em joguete dos partidos para alcançarem o 

poder do Estado. Marx mostra ainda que, apesar da politicidade dos ingleses, sua visão é 

unilateral com relação à pobreza. Fazendo uma analise da Economia Política inglesa, 

instrumento científico burguês de análise das condições econômicas, Marx mostra o quão 

ridículo são as explicações para o problema em questão, como a afirmação do Dr. Kay, que 

afirma que a causa da pobreza dos trabalhadores está na deficiência da educação dos mesmos, 

e por isso eles não compreendem que as leis naturais do comércio os levam à referida 

condição. E mais: suas revoltas contra a pobreza pode comprometer vários setores do 

comércio, inclusive desestabilizar instituições políticas e sociais, como se o trabalhador 

tivesse algo a ganhar com essas instituições. Esse tipo de ação política particularista é que 

Marx quer superar em nome de uma política que acreditamos ser universal e comprometida 

com os problemas da sociedade em sua totalidade.  

 Marx em seguida demonstra que colocar como solução uma administração do Estado 

em detrimento de outra, ou ainda tentar acabar com o problema da pobreza através de 

medidas administrativas, é falsa, pois, como veremos, essas medidas ou administrações do 

Estado não conseguiram solucionar por completo o problema posto em questão. Na Inglaterra, 

por exemplo, se criou uma lei em que as paróquias eram obrigadas a dar auxílio para os 

trabalhadores pobres através de impostos. Depois de dois séculos, o Parlamento inglês, em 

1834, explicou o aumento da pobreza como uma falha administrativa e acrescentou-se uma 

emenda à lei para modificar a administração dos impostos. O Parlamento chegou ainda à 

conclusão de que a beneficência favorecia a condição de pobreza, e que a miséria era algo que 

o trabalhador infligia a ele mesmo. Após isso, criou-se os asilos de pobres, conhecidos como 

workhouses, onde os miseráveis iam para não morrer de fome. Vemos, portanto, que a 

Inglaterra não solucionou esse problema, mas somente se delimitou a administrar sua 

existência. 

 Já na França, Napoleão ordenou seus subordinados a acabarem de uma vez com a 

pobreza, e foi promulgada a lei de repressão à mendicância. Ela previa a criação de dépots 

(instituições de custódia policial), onde os miseráveis teriam seu “refúgio”. Apesar disto, a 
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França, assim como ocorreu na Inglaterra, não acabou com a pobreza, mas se restringiu 

também a administrá-la.  

 Garantir uma educação de qualidade às crianças também seria uma ótima medida 

administrativa contra a pobreza, como Ruge defende perguntado: “por que o rei da Prússia 

não ordena de imediato a educação das crianças desvalidas?” (MARX, 2010, p. 37). Mas 

não é a intenção de nenhuma forma de governo, pois, segundo Marx, isso levaria ao 

 

Aniquilamento do proletariado. Para educar crianças é preciso alimentá-las e libertá-

las do trabalho remunerado. A alimentação e educação das crianças desvalidadas, 

isto é, a alimentação e educação de todo proletariado em fase de crescimento, 

representaria o aniquilamento do proletariado e do pauperismo (MARX, 2010, p. 37) 
21

. 

 

Vimos, portanto, que a administração tenta, através de medidas administrativas, ou de 

beneficência, acabar com o pauperismo, mas sem sucesso. É isso o que a maioria dos Estados 

fazem para acabar com o pauperismo. Para Marx, esse problema se fundamenta na própria 

existência do Estado, mas o Estado nunca encontrará nele e na organização da sociedade a 

causa das mazelas sociais. Marx demonstra a insuficiência do Estado para resolver essas 

mazelas: 

 

Do ponto de vista político, Estado e organização da sociedade não são duas coisas 

distintas. O Estado é a organização da sociedade. Na medida em que o Estado 

admite a existência de anomalias sociais, ele procura situá-las no âmbito das leis da 

natureza, que não recebem ordens do governo humano, ou no âmbito da vida 

privada, que é independente dele, ou ainda no âmbito da impropriedade da 

administração. (MARX, 2010, 38). 

 

Todos os Estados buscam a causa dos problemas sociais em falhas naturais, ou intencionais 

da administração, e por isso sua solução será em medidas administrativas. Isso porque a 

administração é a atividade que organiza o Estado. Assim, ela deve “limitar-se a uma 

atividade formal e negativa, já que seu poder cessa onde principia a vida civil, a propriedade 

                                                           
21

 Na realidade brasileira, o PT (Partido dos Trabalhadores) introduziu, na última década, uma série de 

programas sociais com a intenção de acabar com a pobreza. Alguns desses se voltam para a assistência à 

criança, consistindo em um auxílio para a família desde que os filhos estejam matriculados em escolar regular 

de ensino. De fato essas assistências são uma conquista para a população, pois se consegue um melhoramento 

na qualidade de vida das pessoas inscritas nos programas sociais. Entretanto, vê-se que tais melhoramentos não 

eliminam a luta de classes e a exploração dos trabalhadores pela classe burguesa. 
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privada, o comércio, a indústria, etc” (CHAGAS, 1998, 68). O Estado tem seus limites, que é 

a sociedade civil burguesa, uma vez que ele é a organização política dela. Os problemas que 

surgem na sociedade civil burguesa dificilmente terão solução no Estado, pois este nunca 

procurará modificar a estrutura social que possibilita a existência da pobreza, mas sempre 

procura mascará-la, fundamentá-la ou até mesmo garantir sua existência. 

Marx demonstra ainda que o Estado encontra-se assentado em uma contradição; assim 

se percebe nesse trecho: 

 

O Estado não pode suprimir a contradição entre a finalidade e a boa vontade da 

administração, por um lado, e seus meios e sua capacidade, por outro, sem suprimir 

a si próprio, pois ele está baseado nessa contradição. Ele está baseado na contradição 

entre vida pública e a vida privada, na contradição entre os interesses gerais e os 

interesses particulares. Em consequência, a administração deve restringir-se a uma 

atividade formal e negativa, porque o seu poder termina onde começa a vida 

burguesa e seu labor. (MARX, 2010, 39). 

 

Ou seja, o Estado está fundamentado na característica da sociedade. A sociedade é 

burguesa, então o Estado será burguês. Ele, portanto, é utilizado para organizar a sociedade 

segundo os interesses dela, e isso porque ele é dominado por essa classe, que tem poder sobre 

os meios de subsistência humana, isto é, os meios de reprodução da vida. 

Podemos apresentar como outro limite do Estado o fato de na sociedade burguesa ser 

estabelecida uma vida dupla do homem, como demonstramos na seção anterior. No Estado, 

assim como na sociedade, será estabelecida essa duplicidade da vida do homem: uma vida 

pública, que é a cidadania, a vida do cidadão, e a vida privada, onde os interesses dessa vida 

são colocados sobre os interesses públicos, interesses enquanto cidadão. Na sociedade não se 

abre espaços para se decidir a respeito das demandas sociais. A vida nela, a partir do Estado 

moderno, se restringiu à reprodução de mercadorias e capital, mas por hora não trataremos 

sobre isto. 

O Estado, apesar de se apresentar como algo universal, voltado para todos, serve 

somente para uma minoria. Isso porque ele é dominado para isso: defender os interesses 

privados dessa minoria. Uma política praticada no âmbito do Estado e voltada para os 

interesses privados é caracterizada, por Marx, como negativa. Ela não abre espaço para ser 

defendido o interesse público. Por isso, os problemas surgidos no Estado, como a pobreza, a 
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falta de educação, saúde, moradia, alimentação, nunca terão solução total, pois não é de 

interesse da burguesia que todos tenham esses serviços com qualidade, para que ela continue 

dominando o Estado e os meios de produção da vida.  

O Estado, portanto, não procurará na forma como a sociedade está organizada a causa 

dos problemas sociais, pois ele foi criado para defesa dessa organização, a saber, privada. 

Para solucionar os problemas sociais, “o Estado moderno teria de eliminar a atual vida 

privada” (MARX, 2010, p. 40), o que já demonstramos ser impossível. A política, portanto, 

tem aqui o seu fundamento na vontade, isto é, na vontade daqueles que estão no domínio do 

Estado. 

Com isso, pretendemos mostrar como a falha administrativa de um governo é um falso 

problema e que o Estado tem seus limites, a saber, na sociedade, tornando, dessa forma, a 

política em algo negativo.  

 

1.3 – Os fundamentos do Estado e da política: as relações materiais e a propriedade 

privada 

1.3.1. – A problemática da ideologia e o desenvolvimento social 

 

 Gostaríamos de demonstrar primeiro a crítica que Marx faz à ideologia alemã. Ela não 

é desnecessária, pois veremos mais a frente – e já vimos nas seções anteriores – que dentro da 

sociedade os problemas não têm sua solução final no debate ou na burocracia do Estado e na 

política tal como ela é praticada no âmbito estatal, mas através de uma ação verdadeiramente 

preocupada com a solução desse problema, como em uma revolta de trabalhadores ou, para 

citar fatos da história, como fez a burguesia na Revolução Francesa contra a monarquia. Ela 

se faz necessária também pelo fato de os ideólogos alemães acreditarem que a realidade é 

produto do pensamento, da autoconsciência, e que todo desenvolvimento neles implica em um 

desenvolvimento real.  

Primeiro Marx critica a filosofia especulativa alemã, pelo fato de seus teóricos não 

terem realizado a libertação do homem, uma vez que acreditavam fazer isso por meio da 

autoconsciência, e atesta que a libertação real só é possível no mundo real e através do 
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emprego de meios reais, e não através da liberdade da autoconsciência. Ele não pretende 

esclarecer essa questão aos filósofos, porém, dá uma explicação detalhada sobre a liberdade e 

sua condição real. Sobre a ela e sua condição de ocorrer na realidade, Marx afirma: 

 

Não é possível libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter 

alimentação, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas. A 

“libertação” é um ato histórico e não um ato do pensamento, e é ocasionada por 

condições históricas, pelas condições da indústria, do comércio, da agricultura, do 

intercâmbio (MARX, 2007, p. 29). 

  

 Marx não vê na atividade meramente contemplativa a solução, mas na atividade real 

no próprio mundo, conforme constatamos na seguinte passagem: “na realidade, e para o 

materialismo prático, isto é, para o comunista, trata-se de revolucionar o mundo, de 

enfrentar e de transformar praticamente o estado de coisas por ele encontrado” (MARX, 

2007, p. 30). Partindo dessa perspectiva, Marx afirma que se esses pontos de vista encontram-

se em Feuerbach, mas eles não passam de intuições isoladas, identificando-o, portanto, com 

os idealistas. Isso fica claro com a concepção feuerbachiana do mundo sensível, que se limita 

à mera contemplação do sensível e à mera sensação. Na contemplação do mundo sensível 

Feuerbach se choca com coisas que contradizem sua consciência e seu sentimento e, para 

remover esse obstáculo, cria-se uma dupla contemplação: uma profana, que capta somente o 

que é palpável, e outra filosófica, que capta a verdadeira essência das coisas. 

 O equivoco de Feuerbach é não ver que o mundo real, sensível 

 

Não é uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si 

mesma, mas o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade, e isso 

precisamente no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de 

toda uma série de gerações, que, cada uma delas sobre os ombros da precedente, 

desenvolveram sua indústria e seu comércio e modificaram sua ordem social de 

acordo com as necessidades alteradas (MARX, 2007, p. 30). 

 

Aqui, surge a concepção das coisas tal como são realmente e tal como se deram, isto é, 

de causa e efeito, e nela todo problema filosófico é dissolvido num fato empírico. Fica claro 

aqui que todo o desenvolvimento gerado em sociedade não foi algo dado desde sempre, mas 

foram criadas as condições para que ele fosse efetivado. E mais: todos os elementos de tal 
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desenvolvimento condicionam a estrutura das classes sociais em determinada sociedade. 

Assim afirma Marx: 

 

A indústria e o comércio, a produção e o intercambio das necessidades vitais 

condicionam, por seu lado, a distribuição, a estrutura das diferentes classes sociais e 

são, por sua vez, condicionadas por elas no modo de seu funcionamento (MARX, 

2007, p. 31). 

  

Feuerbach tem a vantagem de tomar o homem também como objeto sensível. Porém, 

ele ainda está no plano da teoria, pois não apreende os homens enquanto atividade sensível e 

não os concebe “em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que 

fizeram deles o que são, ele não chega nunca até os homens ativos, realmente existentes” 

(MARX, 2007, p. 32); ele, portanto, permanece na abstração “o homem”. Marx afirma ainda 

sobre Feuerbach que nele, materialismo e história divergem, pois o homem abordado por ele 

trata-se de uma ideia de homem, e não do homem na sua existência real, das condições de 

existência determinadas. Quanto à ideologia alemã, que se considera isenta de pressupostos, 

nosso filósofo demonstra o primeiro pressuposto da existência humana e de toda a história: o 

de que os homens têm de estar em condições materiais de vida para fazer história. Para isso, o 

homem precisa de moradia, alimentação, vestimenta etc. Portanto, o primeiro ato histórico é a 

produção dos meios de vida, ou seja, os meios para satisfazer suas necessidades básicas. Esse 

constitui um ato fundamental. Com a satisfação dessa primeira necessidade e o instrumento de 

satisfação já adquirido, o homem é levado a novas necessidades. Outra característica que 

contribui no desenvolvimento histórico é que os homens renovam suas próprias vidas e criam 

e procriam outros homens. Dessa forma se cria relações entre homem e mulher, pais, filhos e 

família. Esses três momentos, adverte Marx, não ocorreram de modo sucessivo, mas é algo 

que coexistiu desde os primórdios da história e desde os primeiros homens. 

 Com a produção da sua vida e da vida dos outros pelo homem, surge uma dupla 

relação: uma relação natural e outra social. Social porque existe a cooperação entre vários 

indivíduos, sejam quais forem as condições, o modo e a finalidade. Portanto, um modo de 

produção está ligado ou a uma determinada fase industrial ou a determinado modo de 

cooperação ou fase social.  
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 Após isso, se constata que o homem também tem consciência, mas não enquanto 

consciência pura. O espírito humano, desde o princípio, está afetado pela matéria, que se 

manifesta de diferentes formas de linguagem. Essa é a consciência do real, que é, segundo 

Marx, prática. Tanto a linguagem quanto a consciência nascem da necessidade de intercâmbio 

entre os homens. A consciência, portanto, também é um produto social pelo fato de também 

estar ligada a uma base material e à interconexão entre os homens. Ela é primeiramente 

consciência do meio sensível, é imediata e, portanto, animal. É uma consciência da natureza, 

que surge ao homem como um ser estranho e grandioso. Mas a consciência toma também o 

caráter social, pois ela é tomada como necessidade de firmar relações com os indivíduos que o 

cercam. Dessa forma, o homem chega à consciência de que ele vive em sociedade. 

 Essa consciência natural, imediata, tem seu desenvolvimento através do aumento da 

produtividade, do incremento de necessidades e com o aumento da população, que irão 

desenvolver, por sua vez, a divisão do trabalho. Essa também se desenvolve primeiro no ato 

sexual, depois pelas disposições naturais, necessidades e casualidades. Mas essa divisão só se 

torna real através da divisão do trabalho material e trabalho espiritual. Marx diz que a partir 

dessa divisão a consciência pode se imaginar ser outra coisa diferente da consciência da 

práxis, ou seja, representar algo que não seja real. A partir daí, a consciência está em 

condições de se emancipar do mundo e construir a teoria, teologia, filosofia, moral etc. Essa 

produção intelectual, ou espiritual, só entra em contradição com as relações existentes porque 

as relações sociais existentes estão em contradição com as forças de produção existentes.  

 Podemos chegar ao seguinte resultado: que a força de produção, o estado social e a 

consciência podem e devem entrar em contradição entre si, “porque com a divisão do 

trabalho está dada a possibilidade, e até a realidade, de que as atividades espiritual e 

material caibam a indivíduos diferentes” (MARX, 2007, p. 36), o que para o autor é algo 

negativo, pois nega as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo. 

 Marx afirma que com a divisão do trabalho, que se baseia “na divisão natural do 

trabalho na família e na separação da sociedade em diversas famílias opostas umas às 

outras” (MARX, 2007, p. 36), estão dadas a distribuição desigual tanto quantitativa quanto 

qualitativamente do trabalho e dos seus produtos. Assim, com a divisão do trabalho se 

desenvolve a propriedade na sua primeira forma, na família, onde mulher e filhos são 
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escravos do homem. Essa escravidão é a primeira propriedade, que corresponde até com a 

definição dos economistas modernos, em que ela é o poder de dispor da força de trabalho 

alheia. Aqui, Marx identifica divisão do trabalho com propriedade privada, pois numa se dá a 

exploração em relação à atividade e na outra em relação ao produto da atividade. Com a 

divisão do trabalho se dá também a contradição entre o interesse dos indivíduos ou das 

famílias em relação ao interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam 

mutuamente, e esse último não é mera representação, mas existe na realidade “como 

dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está dividido” (MARX, 

2007, p. 37).  

 Nesse estágio social – onde se dá uma divisão do trabalho de forma natural – e 

enquanto houver a separação entre interesses particular e coletivo, portanto, enquanto a 

atividade estiver dividida de forma natural e não voluntária, a ação do homem será um poder 

estranho a ele, que o subjuga, que lhe é contraposto. Com a distribuição do trabalho, o homem 

tem uma atividade imposta a ele, em que não pode escapar se quiser ter garantido os meios de 

vida.  

 Marx atesta que essa imposição de uma atividade social determinada é um dos 

principais momentos no desenvolvimento histórico realizado até aqui. Porém, como já vimos, 

o poder dessa atividade se encontra acima do próprio homem, que não é controlado por ele. O 

poder social que se configura na força de produção multiplicada através da cooperação entre 

indivíduos aparece a eles como estranha por ser encarada como natural e como potência 

estranha, que se encontra fora deles e que eles não sabem de onde vem e para onde vai. Tal 

potência não pode ser controlada por eles e, no contrário, até os controla. 

 Após essa explanação, Marx diz que a sociedade civil é a forma de intercâmbio que 

condiciona e é condicionada pelas forças de produção existentes em todos os estágios 

históricos precedentes. Ela, por sua vez, tem seu pressuposto e fundamento na família simples 

e na composta, ou tribo. Ele chega à conclusão de que a sociedade é o foco e o cenário de toda 

a história, e recusa as concepções anteriores de história, que não tratava mais a fundo as 

relações reais, mas somente as ações dos príncipes e dos Estados. 
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1.3.2. – As características da história, sua relação com a sociedade, e a origem do Estado 

 

 Marx, n’A Ideologia Alemã, dá uma definição de história que, no seu modo de ver, é 

uma sucessão de gerações onde cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de 

produção transmitida pelas gerações anteriores. Uma geração atual pode tanto continuar a 

atividade anterior com condições totalmente alteradas, quanto modificar (e até destruir) com 

uma atividade completamente diferente as condições antigas. Marx chama a atenção para o 

fato de um a atividade não poder ser tida como finalidade de uma atividade anterior, como, 

por exemplo, a atividade de agricultura nos dias atuais como finalidade da agricultura 

praticada na sociedade feudal, pois esse caráter teleológico só pode se dar na forma de uma 

abstração, uma vez que os elementos de uma atividade melhor desenvolvida ainda não 

existem. Outra constatação importante do filósofo é o fato de o modo de produção 

desenvolvido, o intercâmbio e a divisão do trabalho destruir uma condição singular de uma 

nação para tornar a história em historia mundial. E essa ação se dá de forma material, 

“empiricamente verificável, uma ação da qual cada indivíduo fornece a prova, na medida em 

que anda e pára, come, bebe e se veste” (MARX, 2007, p. 40). Dessa consequência, isto é, de 

uma mundialização da história, também decorre que os indivíduos singulares se tornam cada 

vez mais submetidos a um poder que lhes é estranho e cada vez maior, que em última 

instância se revela como mercado mundial. Mas com a destruição do estado de coisas 

existente na sociedade pela revolução comunista e com a superação da propriedade privada, 

esse poder que está acima dos indivíduos é dissolvido e a libertação desses é atingida na 

medida em que a história se torna história mundial. 

 A partir dessas afirmações, temos que a riqueza espiritual dos indivíduos depende da 

riqueza de suas relações reais, e só dessa forma eles são libertos das “limitações nacionais e 

locais, são postos em contato com a produção do mundo inteiro e em condições de adquirir a 

capacidade de fruição dessa multifacetada produção de toda a terra” (MARX, 2007, p. 41). 

No comunismo, toda essa dependência multifacetada, a forma de cooperação natural é 

transformada, de forma que os indivíduos têm controle sobre esses poderes de forma 

consciente.  
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 Dessa concepção de história proposta por Marx, temos os seguintes resultados: 1) no 

desenvolvimento das forças produtivas surgem outras forças produtivas e meios de 

intercâmbio que causam malefícios, e essas forças de produção tornam-se forças de 

destruição. Junto com essa consequência, “surge uma classe que tem de suportar todos os 

fardos da sociedade sem desfrutar de suas vantagens” (MARX, 2007, p. 41). Tal classe 

constitui a maioria dos membros da sociedade e dela emana a consciência da necessidade de 

uma revolução radical, comunista, que, segundo Marx, pode se formar entre outras classes 

graças à percepção da situação dessa classe. 2) que as condições, onde determinadas forças de 

produção podem ser utilizadas, são as condições de dominação de uma determinada classe da 

sociedade, e seu poder social, que advém de sua riqueza, se expressa prática-idealmente no 

Estado. E “essa é a razão pela qual toda luta revolucionária dirige-se contra uma classe que 

até então dominou” (MARX, 2007, p. 42). 3) em todas as revoluções anteriores a forma da 

atividade continuou intocada –  quando tratava-se de instaurar uma outra forma de distribuir 

tal atividade, uma nova distribuição do trabalho entre as pessoas – enquanto a revolução 

comunista volta-se contra a forma da atividade existente, suprime o trabalho alienado e supera 

a dominação de todas as classes ao suprimir as classes, uma vez que ela é realizada pela classe 

que já não é considerada enquanto tal, sendo a expressão da dissolução das classes, 

nacionalidades etc., na sociedade atual, e 4) que para a criação em massa da consciência 

comunista e para o êxito da causa é necessário uma transformação massiva nos homens que só 

se pode dar em um movimento prático, ou seja, por meio de uma revolução. Esta é necessária 

não somente porque a classe dominante não pode ser derrubada de outra forma, mas também 

porque somente pela revolução 
22

 a classe trabalhadora detém o poder de livrar-se dos antigos 

vícios da sociedade e fundar uma nova organização social.   

Marx diz que essa concepção de história “consiste em desenvolver o processo real de 

produção a partir da produção material da vida imediata” (MARX, 2007, p. 42). Ela ainda 

concebe a forma de intercâmbio ligado a tal modo de produção, isto é, a sociedade civil nos 

seus diferentes estágios, como o fundamento da história e apresenta sua ação enquanto 

                                                           
22

 Pogrebinschi afirma que com a revolução a forma de pensar a política modifica: A revolução, “ao abolir todas 

as classes e a dominação de classe, transforma definitivamente todas as estruturas sociais – o que acarreta 

necessariamente a desaparição do Estado, e com ele a desaparição de certa forma de se fazer e pensar a 

política”. (POGREBINSCHI, Thamy. O enigma do político: Marx contra a política moderna. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2009, p. 53). 
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Estado, além de explicar a partir da sociedade as diferentes teorias e formas de consciência 

(religião , moral, filosofia), e depois como ela  nasce a partir dessas criações.  

A história não necessita de categorias em cada período como concebem os idealistas, 

mas de permanecer no campo da história real. Ela não explica a práxis a partir da ideia, mas a 

ideia a partir da práxis. Os produtos da consciência, como a filosofia, a moral etc., não se 

dissolvem, portanto, na crítica espiritual, mas na demolição prática das relações sociais reais 

em que essas manifestações da consciência se materializam. Temos, então, que a revolução é 

a força motriz da história e de toda forma de teoria, e não a crítica espiritual. A história, 

portanto, se faz a partir desse desenvolvimento das forças produtivas de cada época e de seu 

intercâmbio organizado de acordo com as circunstâncias dessa época.  

 

Essa soma de forças de produção, capitais e formas sociais de intercâmbio, que cada 

indivíduo e cada geração encontram como algo dado, é o fundamento real daquilo 

que os filósofos representam como “substância” e “essência do homem”, aquilo que 

eles apoteosaram e combateram (MARX, 2007, p. 43).  

 

Essa é a diferença do pensamento de Marx com relação aos ideólogos alemães e ao 

materialismo de Feuerbach.  

 As condições de vida de cada geração decidem se as agitações revolucionárias que 

surgem na história serão fortes suficientes para subverter as bases do real, do existente. Para 

ter esse sucesso, é preciso que os elementos materiais de uma subversão, isto é, as forças 

produtivas existentes e a formação de uma massa revolucionária – que não só revolucione as 

condições particulares da sociedade existente até agora, mas também a produção de vida que 

ainda vigora – estejam desenvolvidos, pois eles são as condições reais de uma revolução 

social 
23

. 
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 Marx rever essa ideia no prefácio da edição russa de 1882 do Manifesto Comunista, que ele “tinha 

como tarefa a proclamação do desaparecimento próximo e inevitável da moderna propriedade 

burguesa. Mas na Rússia vemos que, ao lado do florescimento acelerado da velhacaria capitalista e 

da propriedade burguesa, que começa a desenvolver-se, mais da metade das terras é possuída em 

comum pelos camponeses. O problema agora é: poderia a obshchina [comunidade rural] russa – 

forma já muito deteriorada da antiga posse em comum da terra – transformar-se diretamente na 

propriedade comunista? Ou, ao contrário, deveria primeiramente passar pelo mesmo 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 
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1.3.3. – A tomada de uma condição social como domínio e sua defesa e manutenção por 

meio de uma ideologia 

 

 Nesse ponto, demonstraremos que as ideais não possuem realidade própria, mas, antes, 

dependem de um agente material, conforme nos diz Marx: 

 

As ideais da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 

espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção 

material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão 

submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais 

faltam os meios de produção espiritual (MARX, 2007, p. 47).  

 

 As ideias dominantes são a expressão ideal das relações materiais dominantes e, 

portanto, também a expressão das relações que fazem uma classe a classe dominante, as ideias 

de sua dominação. Como essa classe dominante também tem consciência, pensa, ela domina 

também a produção de ideias e do pensamento, e ainda regula a produção e distribuição 

dessas ideias. Suas ideias, portanto, são as ideias dominantes de cada época, onde os 

dominados não têm o direito e as condições de impor suas ideias, a não ser por meio de uma 

revolução que mude a organização social. Essa é a concepção de ideologia de Marx, ou seja, 

ela é o conjunto de ideias que dominam a realidade em determinada época, ideias essas que 

pertencem à classe que domina as relações materiais.  

 A divisão do trabalho, como vimos anteriormente, se expressa também na classe 

dominante como divisão do trabalho intelectual e trabalho material, onde nela uns aparecem 

como pensadores, criadores de ideias, ideólogos, e outros como massa passiva e receptiva 

dessas ideias. Mas esses que são tidos como massa passiva, na realidade são “os membros 

ativos dessa classe e têm menos tempo para formar ilusões e ideias sobre si próprios” 

(MARX, 2007, p. 48). Essa cisão pode até evoluir para uma hostilidade e oposição, mas que 

cessa logo que essa classe se encontra ameaçada, onde as ideias dominantes aparecem como 

não sendo da classe dominante e com força distinta da força dessa classe. Ora, como diz 

                                                                                                                                                                                     
de partida para uma evolução comunista” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido 

comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Ed. Boitempo, 1ª ed., 1998, p. 73). Após 35 anos, a Revolução 

Rússia aconteceu, mesmo sem as condições exigidas n’A ideologia alemã estarem desenvolvidas. 
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Marx, “a existência de ideias revolucionárias numa determinada época pressupõe desde já a 

existência de uma classe revolucionária” (MARX, 2007, p. 48). O que ele quer dizer é que as 

ideias não têm realidade sem esse elemento ativo, real e material, que são os homens e suas 

relações.  

 Na concepção do curso da história, se separarmos as ideias da classe dominante da 

própria classe dominante, poderemos dizer que na aristocracia dominaram os conceitos de 

honra, fidelidade etc., e no domínio da burguesia os conceitos de liberdade, igualdade, mas 

sabemos que isso não ocorre e nunca ocorreu. É claro que para fazer essas ideias valerem, as 

classes dominantes de cada época se separaram das suas ideias para elas se mostrarem como 

comuns a todos os indivíduos, para elas se expressarem como algo universal. A classe 

revolucionária, porém, por se defrontar desde o início com outra classe,  

 

Surge não como classe, mas sim como representante de toda a sociedade; ela 

aparece como a massa inteira da sociedade diante da única classe dominante. Ela 

pode fazer isso porque no início seu interesse realmente ainda coincide com o 

interesse coletivo de todas as demais classes não-dominantes e porque, sob a pressão 

das condições até então existentes, seu interesse ainda não pôde se desenvolver 

como interesse particular de uma classe particular. Por isso, sua vitória serve, 

também, a muitos indivíduos de outras classes que não alcançaram a dominação, 

mas somente na medida em que essa vitória coloque agora esses indivíduos na 

condição de se elevar à classe dominante (MARX, 2007, p. 49).  

 

 Essa aparência – que a dominação de uma classe determinada é a dominação de certas 

ideias – desaparece quando a dominação de classe deixa de ser a forma da ordem social, 

quando não é mais necessária apresentar um interesse particular como interesse geral. Ou seja, 

logo que a classe dominante de uma sociedade deixe de ter o domínio sobre essa esfera social, 

suas ideias não possuem nenhum poder de dominação. 

 Essa separação entre as ideias dominantes e a classe dominante se perpetuou na 

história. As ideias foram tidas como o principal, frente a sua base material. Para os filósofos, 

como Hegel, as ideias dominaram na história, e não os fatos empíricos, materiais. Em cada 

época essas ideias tiveram uma conexão mística, ou autodeterminação do conceito, que para 

se livrar dessa mística, o coloca numa pessoa ou em várias, isto é, se personaliza elas. 
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1.3.4. – O desenvolvimento da propriedade privada, das forças produtivas e das formas 

de intercâmbio, e suas consequências para os indivíduos 

 

 Aqui, Marx parece diferenciar os instrumentos de produção dados pela natureza, como 

o campo, a água etc., e aqueles dados pela civilização. No primeiro caso, os indivíduos estão 

submetidos à natureza e no segundo a um produto do trabalho. Na forma natural de produção, 

a propriedade aparece como dominação imediata e natural e, na forma civilizada, ela aparece 

como dominação do trabalho, “especialmente do trabalho acumulado, capital”. No primeiro 

caso, os indivíduos estão unidos por um laço qualquer como família ou tribo, a troca é 

fundamental entre os homens e a natureza, a atividade corporal e espiritual não estão 

separadas, a dominação dos proprietários sobre os não-proprietarios pode se basear numa 

forma de comunidade, existe apenas a pequena indústria que é submetida à utilização do 

instrumento de produção natural e não há a distribuição do trabalho. Essas são as 

características fundamentais desse tipo de produção. No segundo caso, onde os indivíduos 

recebem os instrumentos de produção da civilização, eles são independentes e só estão unidos 

por meio da troca, e essa se dá por meio dos homens entre si, a divisão do trabalho corporal e 

espiritual já deve estar praticamente realizada, aquela dominação entre proprietários e não 

proprietários se coisifica no dinheiro, e a indústria existe apenas na e pela divisão do trabalho. 

 A partir de tudo isso, já se mostra necessária a propriedade privada para algumas fases 

industriais: 

 

Na indústria extrativa, a propriedade privada ainda coincide plenamente com o 

trabalho; na pequena indústria e em toda agricultura anterior, a propriedade é a 

consequência necessária dos instrumentos de produção existentes; na grande 

indústria, a contradição entre o instrumento de produção e a propriedade privada é, 

desde já, o seu produto, para cuja elaboração a indústria deve estar já bastante 

desenvolvida. É somente com a grande indústria, portanto, que se torna possível a 

superação da propriedade privada (MARX, 2007, p. 51-52) 

 

 Marx diz ainda que a maior divisão do trabalho entre material e espiritual é a 

separação entre cidade e campo, que se inicia com a passagem da barbárie à civilização, do 

tribalismo ao Estado etc. 
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 Com o surgimento da cidade surge também a necessidade da administração, dos 

impostos, ou seja, surge a necessidade da organização comunitária e da política. Vemos aqui 

que a política é própria da cidade, da inter-relação entre as pessoas na organização social. 

Vemos ainda que ela é necessária para a manutenção da comunidade, conforme afirmamos na 

introdução. 

Essa separação da cidade e do campo, que torna a cidade o centro da produção e da 

concentração da riqueza e torna o campo no local do isolamento e da solidão, existe no 

interior da propriedade privada. Nessa separação, é mais expressiva a submissão do indivíduo 

à divisão do trabalho. O trabalho, aqui, surge como um poder estranho sobre os indivíduos, e 

o desenvolvimento da propriedade privada se deve a esse poder.  

 A grande indústria conseguiu universalizar a concorrência, criou meios de 

comunicação e o moderno mercado mundial, submeteu o comércio a si, transformou o capital 

em capital industrial, gerou a circulação e centralizou os capitais. Criou a história mundial ao 

tornar toda nação civilizada e cada indivíduo dependente de todo mundo para satisfação de 

suas necessidades. Destruiu a naturalidade no interior do trabalho e transformou as relações 

naturais em monetárias. As cidades se transformaram em cidades industriais modernas e 

completaram sua vitória sobre o campo. Tudo isso foi possível através da exploração do 

trabalho abstrato, do trabalho expropriado pela classe burguesa. Como consequência, ela criou 

uma classe existente em todas as nações e com os mesmos interesses. Para tal classe já não 

existe mais nacionalidade. Essa classe é a trabalhadora, que a grande indústria torna 

insuportável para ela tanto a relação com o capitalista quanto com o trabalho, e isso ocorre 

porque  

 

A relação entre capitalista e trabalhador (que se torna a relação entre a classe dos 

capitalistas e a classe dos trabalhadores) vem a ser uma relação de não equivalência 

entre desiguais, apropriação da riqueza não pelo trabalho próprio mas pelo trabalho 

alheio. O ato pelo qual uma classe bomba a riqueza produzida por outra classe. 

(FAUSTO, 1987, p. 292)  

 

A grande indústria não está desenvolvida ao mesmo nível em todas as nações, mas 

isso não detém o movimento da classe trabalhadora, já que eles são criados por ela e os 

trabalhadores excluídos encontram-se numa situação pior que a própria classe de proletariado. 
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 A contradição entre forças produtivas e forma de intercâmbio (como a vassalagem, a 

corporação e a manufatura, que ocorreram antes da grande indústria) 
24

 teve diversas 

ocorrências na história, mas sem ameaçar seu fundamento. Através dela irrompeu numa 

revolução onde a contradição assumiu várias formas, como colisões de classes distintas, luta 

política etc. Para Marx (2007, p. 61), “todas as colisões na historia têm sua origem na 

contradição entre forças produtivas e a forma de intercâmbio”. Essas colisões não se dão 

somente nos limites de uma nação, mas também, por exemplo, na relação entre nações 

industrialmente desenvolvidas e pouco desenvolvidas.  

 Em sequência, Marx atesta que a concorrência isola os indivíduos uns dos outros, não 

só os burgueses, mas os proletários mais ainda, apesar de agregá-los pelo inimigo comum. 

Para que os indivíduos possam se unir, é preciso grandes cidades industriais, comunicações 

provindas da grande indústria. A vitória contra o poder que mantém esse isolamento dos 

indivíduos e as relações que reproduzem tal isolamento só é possível com longas lutas. 

 Marx diz, contra a tese de que cada um é o que é por meio do Estado, que cada um só 

o é dentro de suas condições: a própria burguesia desenvolve-se apenas progressivamente 

dentro de suas condições.  Ela até absorve em si todas as classes de possuidores, inclusive o 

trabalhador, na medida em que transforma a propriedade em capital industrial ou comercial. 

Os indivíduos formam uma classe quando têm de promover uma luta contra outra classe. Eles 

chegam já na concorrência a ser inimigos. Os indivíduos, portanto, se desenvolvem segundo 

suas condições de classe, suas condições materiais. A submissão dos indivíduos singulares à 

divisão do trabalho só pode ser suprimida com a superação da propriedade privada e do 

trabalho. Aqui, pode-se afirmar que o gênero ou o homem em geral desenvolveram-se nos 

indivíduos se se considera o “desenvolvimento dos indivíduos nas condições comuns de 
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 Na vassalagem, o vassalo trabalhava em uma porção de terra de um suserano e pagava-lhe a maior parte do 

que era produzido. O vassalo era, portanto, oprimido pelo suserano. Como não havia intercâmbio, parte das 

mercadorias produzidas era trocadas por outras mercadorias. Na corporação, que só existia nas cidades, já se 

mostrava a contradição entre cidade e campo. Os vassalos que ali chegavam fugidos dos nobres, e encontravam 

corporações já estabelecidas, eram excluídos e mal pagos. A relação entre eles e os mestres era patriarcal e o 

capital era natural, ou seja, se dava pelo intercâmbio com clientes herdados dos antigos mestres. Já na 

manufatura houve um crescimento sobre a corporação. A produção aumentou e com isso surgiram 

comerciantes que aumentaram o intercâmbio entre as cidades. O capital natural diminuiu e cresceu em seu 

lugar o capital móvel. A relação patriarcal entre o mestre e seus trabalhadores foi substituída pela relação entre 

trabalhador e empregador (capitalista). Aqui surgiu também o intercâmbio entre nações. 
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existência dos estamentos e das classes que historicamente se sucedem e nas representações 

gerais que, por essa razão, lhes foram impostas” (MARX, 2007, p. 64) 

 A transformação das forças pessoais em forças reificadas, coisificadas, através da 

divisão do trabalho só poderá ser superada se os indivíduos submeterem essas forças a si 

mesmos e superarem a divisão do trabalho, e não com a condição de se arrancarem a 

representação geral dessas forças da cabeça. Essa superação só é possível na comunidade, 

com outros indivíduos, pois nela eles têm o meio de desenvolver suas faculdades. Por isso, 

somente na comunidade se pode alcançar a liberdade pessoal. Nas comunidades anteriores, a 

liberdade existia somente para os indivíduos desenvolvidos nas condições da classe 

dominante. Essa comunidade sempre se autonomizou em relação aos indivíduos, pois era uma 

associação de uma classe contra outra, em que para a classe dominada tal comunidade era 

ilusória e um entrave. Marx diz que “na comunidade real, os indivíduos obtêm 

simultaneamente sua liberdade na e por meio de sua associação” (MARX, 2007, p. 64). 

 Os indivíduos sempre partiram de si mesmos tomando em conta suas condições e 

relações históricas dadas, mas no desenvolvimento histórico surge uma divisão na vida de 

cada indivíduo na medida em que há uma diferença entre a sua vida pessoal e a sua vida 

enquanto subsumida a um ramo qualquer do trabalho. Isso quer dizer que a personalidade de 

cada indivíduo será condicionada e determinada por relações de classe bem definidas, e essa 

diferença aparece na oposição de uma classe a outra. Essa diferença aparece com a classe que 

é um produto da burguesia, isto é, o proletariado. Para os proletários, suas condições de vida e 

o trabalho, que são o conjunto das condições de existência da sociedade capitalista, é algo 

acidental, onde eles não possuem controle “e sobre o qual nenhuma organização social pode 

lhes dar algum controle”. E a contradição entre sua personalidade singular e sua condição de 

vida, o trabalho, é revelada para ele porque ele é sacrificado na sua atividade e por não haver 

condições de, a partir de sua classe, passar para outra com condições de vida melhores. Para 

superarem essa situação, os trabalhadores têm de suprassumir 
25

 as condições de toda a 

sociedade, que é o trabalho enquanto exploração. Sua oposição se dá também com relação ao 

Estado, pois este é a organização da sociedade que se expressa falsamente como 
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 Esse termo é costumeiramente traduzido pelos pesquisadores de Hegel e Marx como superar as contradições 

do desenvolvimento de um objeto, sem negá-las. Para suprassumir a sociedade do trabalho explorado, é 

necessário a conservação das melhorias geradas com o desenvolvimento da indústria. 
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comunidade
26

 dos indivíduos e porque tem de impor a sua personalidade, de quem não tem 

todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento. 

 Marx defende uma comunidade em que os trabalhadores revolucionários tomam o 

controle das suas condições de existência e as de todos os membros da sociedade. Com ela, os 

indivíduos participam enquanto seres livres que têm a capacidade de assumir o controle dos 

meios produção material de vida e a organização social. Essa associação, que tem como 

pressuposto as atuais forças produtivas, controla as condições do livre desenvolvimento e do 

movimento dos indivíduos.   

 Na grande indústria e na concorrência as condições de existência, condicionamento e 

limitações dos indivíduos estão fundidos na propriedade privada e no trabalho. No dinheiro 

está presente o fato de o intercâmbio anterior ser o intercâmbio de indivíduos sob 

determinadas condições, e não o intercâmbio dos indivíduos enquanto indivíduos, e essas 

condições são trabalho acumulado ou propriedade privada e trabalho real. Sem uma das duas 

não há intercâmbio. Quando no interior do trabalho a propriedade privada se defronta com 

ele, ela se desenvolve a partir da necessidade da acumulação e, no início, ainda tem a forma 

de comunidade. Mas em seu desenvolvimento posterior ela se aproxima da forma moderna de 

propriedade. Com a divisão do trabalho já é dada a divisão das condições de trabalho, das 

ferramentas e dos materiais, que por sua vez fragmenta o capital acumulado em diversos 

proprietários. Com isso, se gera a separação entre capital e trabalho e as diversas formas de 

propriedade. Quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho e o aumento da acumulação, 

mais aguda se torna essa fragmentação, e o trabalho mesmo só subsiste sob o pressuposto 

dessa fragmentação. 

 Dois fatos surgem: as forças produtivas aparecem como independentes e separadas dos 

indivíduos, pois estes estão dispersos e opostos uns aos outros, enquanto essas forças só são 

reais no intercâmbio e na conexão entre eles. Essas forças, portanto, não são mais dos 

indivíduos, mas da propriedade privada, e só pertencem a esses indivíduos na medida em que 

estes são proprietários privados. Por outro lado, a maioria dos indivíduos se defronta com 
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 Fausto, a partir dessa ideia, ressalta que “dizer que o Estado pressupõe uma comunidade significa que o Estado 

assume a realização de certas tarefas coletivas, mas que ele as realiza no interior das exigências formais do 

sistema, sistema que se baseia na exploração e na dominação de classe” (FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e 

política, Tomo II. 1ª ed. Brasília: Ed Brasiliense, 1987, p. 321). 
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essas forças produtivas, dos quais se separam as forças e, por isso, privados de todo conteúdo 

real de vida, se tornam indivíduos abstratos. Mas somente dessa forma são colocados em 

condições de se relacionar com os outros na qualidade de indivíduos. Marx demonstra que 

esse “relacionar” dos indivíduos se dá pela sociedade civil, já que ela é forma organizada do 

intercâmbio: 

 

A sociedade civil abarca o conjunto do intercâmbio material dos indivíduos no 

interior de um estágio determinado das forças produtivas. Ela abarca o conjunto da 

vida comercial e industrial de um estágio e, nessa medida, ultrapassa o Estado e a 

nação, apesar de, por outro lado, ela ter de se afirmar ante o exterior como 

nacionalidade e se articular no interior como Estado. A palavra sociedade civil 

surgiu no século XVIII, quando as relações de propriedade já haviam se libertado da 

comunidade antiga e medieval. A sociedade civil, como tal, desenvolve-se somente 

com a burguesia; com este nome, no entanto, foi continuamente designada a 

organização social que se desenvolve diretamente a partir da produção e do 

intercâmbio e que constitui em todos os tempos a base do Estado e da restante 

superestrutura idealista (MARX, 2007, p. 74). 

 

 Por se desenvolver com a burguesia, como disse Marx nessa passagem, a sociedade 

civil constitui o modo moderno de exploração dos indivíduos por meio das forças de produção 

– e isso não deixa de ser óbvio. Por ter esse caráter, é na sociedade civil que deve ocorrer a 

revolução, isto é, ela tem de ser social, pois a sociedade é a forma real de os homens se 

relacionarem. Ela é a base material de sua exploração. Qualquer revolução, por mais radical 

que seja, que ocorra somente no Estado, não terá o devido sucesso se comparada a uma 

revolução que se efetiva na sociedade e a subverte. A história nos mostra isso, por exemplo, 

no caso da Rússia e da China, onde as revoluções socialistas não obtiveram êxito. É claro que 

houve uma revolução na sociedade, mas a revolução não conseguiu superar o Estado, 

tornando-o uma máquina burocrática. 

 

1.4 – A luta de classes e o caráter da sociedade burguesa moderna 

 

Marx inicia o Manifesto do partido comunista afirmando que a história de todas as 

sociedades é a historia das lutas de classes, isto é, desde a antiguidade até os dias de hoje, 

homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e 

companheiro estão em constante conflito.  



50 

 

 

 

 

Opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 

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 (MARX, 1998, p. 40).  

  

Desde as sociedades mais remotas existem classes antagônicas. A sociedade burguesa 

moderna, que surgiu da derrubada da sociedade feudal sob o lema da Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, não destruiu esses antagonismos de classe. Na verdade, ela estabeleceu novas 

classes, novas condições de opressão e novas formas de luta. Na ascensão da sociedade 

burguesa, porém, os antagonismos de classe se simplificaram, pois a sociedade se encontra 

cada vez mais dividida em duas classes: a burguesia e o proletariado.  

Marx aponta que o surgimento da sociedade burguesa moderna se deu com uma série 

de desenvolvimentos na navegação, no comércio e na indústria. Podemos elencar aqui alguns 

desses desenvolvimentos, como a descoberta das Américas e as rotas de navegação para o 

Oriente e, como consequência, a criação do mercado mundial; houve ainda a introdução das 

máquinas a vapor, a transformação das corporações em indústrias etc.  

 Com o estabelecimento desse mercado mundial e da grande indústria proporcionados 

pelo desenvolvimento da sociedade, a burguesia conseguiu a soberania política exclusiva no 

Estado representativo moderno. Nesse sentido, Marx constata que “o executivo no Estado 

moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” 

(1998, p. 42). Mas a burguesia, para chegar até a posição social em que está, teve de 

desempenhar um papel revolucionário. Onde ela conquistou o poder, destruiu as relações 

feudais. Ela substituiu todos os elementos das relações feudais pelos elementos do comércio. 

Nesse sentido, Marx deixa explicito que “a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que 

envolvia as relações de família e reduziu-as a meras relações monetárias” (1998, p. 42). Sob 

seu domínio, a burguesia imprimiu um grande desenvolvimento para a humanidade. “A 

burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, 

por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais” (MARX, 

1998, p. 43). A burguesia, ao invés de conservar inalterado o antigo modo de produção, o 

subverteu continuamente. Esse abalo nas relações estabelecidas imprimiu uma falta de 

segurança, que distingue a época burguesa das outras épocas. Por isso o autor escreveu a 
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famosa frase: “tudo o que é sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é 

profano e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e 

as suas relações com os outros homens” (MARX, 1998, p. 43).  

 A burguesia, através do mercado mundial, dá um caráter cosmopolita à produção e ao 

consumo em todos os países.  Ela inclusive roubou da indústria sua base nacional. Os 

produtos, agora, não são produzidos somente com matéria-prima nacional, mas com matéria-

prima vinda de outros países, e esses produtos também não são consumidos somente no país 

produtor, mas também no país fornecedor da matéria-prima e em outros países. As antigas 

necessidades, dessa forma, dão lugar a novas necessidades criadas pela circulação desses 

novos produtos. Marx ressalta que até a produção intelectual compartilha dessa mesma 

situação:  

 

As criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum. A estreiteza e a 

unilateralidade nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis; das numerosas 

literaturas nacionais e locais nasce uma literatura universal (MARX, 1998, p. 43). 

 

 A burguesia, com isso, introduz a civilização a todas as nações por meio do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e com o progresso dos meios de comunicação. 

Essas nações se vêm obrigadas a se tornarem civilizadas sob pena de ruína total. Ela submeteu 

o campo à cidade, pois agora os meios de produção, a propriedade e população deixaram de 

ser dispersos, ou seja, a burguesia os aglomerou nos grandes centros e concentrou a 

propriedade em poucas mãos. O resultado dessas transformações foi a centralização da 

política. As províncias, que antes eram independentes, tinham suas próprias leis, governos 

etc., agora se reúnem sob um só governo, uma só lei, em uma só nação.  

 Não é de se negar que a burguesia, em seu domínio de classe, criou forças produtivas 

maiores que todas as gerações anteriores, como, por exemplo,  

 

A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química na 

indústria e na agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo 

elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações 

inteiras brotando da terra como por encanto (MARX, 1998, p. 44).  
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Foi no seio da sociedade feudal, na produção feudal, que surgiu a sociedade burguesa. 

Ao invés de impedir o aumento da produção, como na sociedade feudal, a burguesia criou a 

livre concorrência com uma organização social e política apropriada para ela. Claro, com a 

sua supremacia econômica e política, com sua dominação. 

 Mas a sociedade burguesa não se encontra isenta dessas transformações e suas 

consequências. Vez por outra o modo de produção e o mercado burguês entram em crise, e 

cada uma dessas “destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, 

mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas” (MARX, 1998, p. 

45). O nome dessa epidemia, segundo Marx, é a superprodução. A cada crise, a sociedade 

retrocede para um estado de barbárie. A fuga das crises buscada pela burguesia se dá com a 

destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas ou pela conquista de novos 

mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. Marx afirma que isso leva “ao preparo 

de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-las” (1998, p. 

45). 

 Vimos nesse capítulo, portanto, que a política praticada no Estado emancipado 

politicamente tem um caráter negativo, pois sua função é a dominação de toda a sociedade 

pela classe burguesa para a defesa de seus interesses de classe. Dessa forma, o governo do 

Estado está não a serviço dos miseráveis, dos trabalhadores, enfim, daqueles que são 

explorados, mas da classe opressora, da classe burguesa. Por isso, o Estado é incapaz de 

resolver os problemas sociais. Tudo isso ocorre porque ele tem uma base que é a luta de 

classes existente na sociedade. Assim, será preciso encontrar uma outra forma de realizar 

política que seja positiva, isto é, que seja voltada para a revolução social e para a realização da 

liberdade do homem. 
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2 – A positividade da política: superação da política moderna pela emancipação humana 

e o novo caráter da política na revolução social 

2.1 – A emancipação humana e o resgate da política para e pelo homem 

 

Marx define a emancipação humana no final do artigo “A questão judaica” da 

seguinte forma: 

 

Toda emancipação é redução do homem e suas relações ao próprio homem. A 

emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade 

burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. 

Mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem 

individual real tiver recuperado para si o cidadão 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 (MARX, 2010, p. 54). 

 

Já vimos na primeira seção, em que tratamos do aspecto negativo da política a partir 

deste mesmo artigo, que a emancipação política traz um caráter de dualismo ao homem, ou 

seja, uma vida privada e uma vida pública. Na vida pública, ou política, que se dá através da 

abstração do Estado, do direito civil e dos direitos humanos, o homem é um ente genérico, 

como exposto na passagem acima, onde todas as qualidades do cidadão se encontram nele. Na 

sua vida privada, porém, esse ente genérico não prevalece nas ações humanas, mas o que 

prevalece é o caráter egoísta do homem, que não é um caráter só seu, mas de toda a 

organização da sociedade civil, que é burguesa. A emancipação humana, como exposto 

acima, é a superação desse caráter egoísta da sociedade civil e de cada homem que a compõe. 

Como consequência, ela é a tomada do cidadão, do homem político, na sua vida social e 

prática, de forma que o homem transforme sua força própria em força social e que essa não se 

separe dele no caráter ilusório do cidadão no Estado burguês. Aqui concordamos com Löwy, 

quando ele deixa claro que “a verdadeira emancipação universal, a emancipação humana, é 

a única capaz de superar as contradições da sociedade civil-burguesa, porque é a Aufhebung 

do conflito entre existência individual sensível e a existência genérica dos homens” (LÖWY, 

2012, p. 87). A partir dessa Aufhebung, “a vida pública tem de ser personalizada, isto é, tem 

de tornar-se o modo natural de existência do indivíduo real” (MÉSZÁROS, 2006, p. 169). 
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A característica dessa emancipação social, humana, é que o homem não pode se 

emancipar individualmente. A emancipação meramente política já constitui essa emancipação 

individual. Para se emancipar humano-socialmente, o homem só a pode realizar por meio da 

fusão entre seu ser individual e o ser genérico, que é identificado na vida política como 

cidadão. Ora, temos aqui a demonstração de que Marx não nega totalmente a política, mas 

sim uma determinada forma de política. O cidadão é um elemento próprio da política 

burguesa enquanto abstração do ser genérico do homem, segundo Marx. Esse cidadão é uma 

representação formal da igualdade de direitos dos indivíduos constituídos em sociedade e da 

moral humana, uma vez que ele também tem deveres para com seus pares. Seu caráter 

negativo se dá através dessa abstração gerada pela emancipação política. Por isso Marx afirma 

acima que a emancipação humana deve ser a realização do cidadão; deve ser a transformação 

da força individual em força social, enfim, “quando afinal não há separação entre o homem e 

o cidadão, todas as questões sociais são também questões políticas e vice-versa” 

(POGREBINSCHI, 2009, P. 253). Na sociedade burguesa, onde os indivíduos estão isolados 

uns dos outros, no seu viver privado, a única coletividade conhecida é a do cidadão enquanto 

esse ser genérico, esse que é algo comum a todos.  

Portanto, a emancipação humana 
27

 só se realizará quando o homem deixar de lado o 

ser egoísta para reconhecer e assumir o seu gênero, ou seja, incorporar o cidadão e reconhecer 

a ação política como parte de sua vida, e não exterior a ela; quando tornar o assunto público 

como assunto e interesse seu e da sociedade. Deve-se deixar claro aqui que, quando nos 

referimos a ação política, não estamos nos referindo à ação praticada no âmbito estatal, mas a 

praticada no âmbito social, onde os indivíduos precisam defender os interesses sociais e 

coletivos. Marx, antes de dar essa definição da emancipação humana, afirma algo que nos 

leva a induzir que a emancipação política torna a política algo negativo porque qualifica a 

                                                           
27

 Cf. POGREBINSCHI, Thamy. O enigma do político: Marx contra a política moderna. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2009, p. 291: “falar em emancipação humana significa, assim, falar em 

autoemacipação. Para que a emancipação possa ser entendida nesse sentido reflexivo é preciso, antes, entender 

o modo pelo qual ela se relaciona com aquele que se emancipa: o sujeito. Este, por sua vez, adquire a 

consciência de si mesmo necessária à emancipação por meio de um processo de autoconstituição de sua 

subjetividade a um só tempo social e individual – o que faz dos homens sujeitos políticos. O homem sujeito do 

político é o homem empírico, um homem singular, genérico, que, ao se constituir como um ser comunal, 

expressa em si a humanidade genérica”; e na página 364: “trata-se de acreditar, ainda, que os homens devem 

ser reconhecidos em sua essência genérica e, assim, viver em uma comunidade que lhes permita ter uma 

existência política real e não meramente ilusória”. 
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cidadania como um meio de garantia de uma vida egoísta expressada nos direitos humanos – 

como tratamos no primeiro capítulo. Assim ele afirma nessa passagem: 

 

Esse fato [o descompasso entre libertação do povo pela revolução burguesa e a 

declaração do homem egoísta] se torna ainda mais enigmático quando vemos que a 

cidadania, a comunidade política, é rebaixada pelos emancipadores à condição de 

mero meio de conservação desses assim chamados direitos humanos e que, portanto, 

o citoyen é declarado como serviçal do homme egoísta; quando vemos que a esfera 

em que o homem se comporta como ente comunitário é inferiorizada em relação 

àquela em que ele se comporta como ente parcial; quando vemos, por fim, que não o 

homem como citoyen, mas o homem como bourgeois é assumido como homem 

propriamente dito e verdadeiro (MARX, 2010, p. 50)
28

. 
 

É claro que Marx não quer uma melhoria do Estado para tornar essa vida comunitária 

efetiva na realidade, pois o Estado é incapaz de tal tarefa. Mas isso não torna menos 

importante a política – não a política praticada no âmbito estatal, que é burguesa e direcionada 

para a garantia do individualismo, mas a política como prática e organização da sociedade, 

que se preocupa com uma organização social igualitária 
29

. Na própria citação acima vemos 

que o filósofo lamenta que não o cidadão, mas o homem burguês é tido como o verdadeiro 

homem. 

Prosseguindo, vemos que na emancipação política há uma mudança externa da 

estrutura social: o Estado assume uma posição política garantindo-nos direitos civis e 

humanos, tornando-se laico, ou seja, não admitindo uma religião de Estado, etc. Já na 

emancipação humana, há uma mudança interna, tanto na sociedade quanto no homem: este 

toma consciência do seu ser genérico, ou seja, ele toma consciência do seu ser sociável, 

comunitário e universal e, quando pensa no outro, não pensa como um ser isolado, mas sim 

como um ser igual a ele, que sente as mesmas necessidades, e que tem os mesmos direitos que 

ele.  

Na emancipação humana, todas as nossas ações têm que ter em vista o bem social, o 

bem da comunidade humana. Em suma, a emancipação humana é reconhecer-se igual aos 

outros membros da sociedade, igual como membros dessa sociedade, no sentido de terem a 

consciência de suas cidadanias e de realizarem suas ações visando o bem da comunidade, isto 

                                                           
28

 Grifo nosso. 
29

 Podemos encontrar a mesma ideia em Aristóteles (Política, 1253a8): “é evidente, pois, que a cidade faz parte 

das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade”.  
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é, visando uma sociedade sem classes, onde o homem possa ser realmente livre para produzir 

segundo suas necessidades e as necessidades da sociedade. Dessa forma, a manutenção da 

comunidade entra no centro das ações humanas      

Continuando o debate da emancipação humana, Marx escreve outro texto como 

resposta ao artigo de Bruno Bauer intitulado “A capacidade dos atuais judeus e cristãos de 

se tornarem livres”, que é a continuação do artigo supracitado. Para Bauer, o cristão só 

precisaria superar sua religião para superar toda e qualquer limitação religiosa. O judeu, em 

contrapartida, teria que superar não só sua cultura, sua prática judaica, mas também o 

desenvolvimento de sua religião, que culminou no cristianismo. Mas eles não devem 

professar o cristianismo, e sim a dissolução cristianismo. Das afirmações de Bauer, se conclui 

que os judeus devem realizar a emancipação dos cristãos. Os cristãos, portanto, não têm a 

obrigação de emancipar os judeus. Frente a essa conclusão, Marx formula uma questão. Ao 

invés de perguntar pela capacidade de emancipação dos judeus, ele pergunta qual o elemento 

social especifico a ser superado para abolir o judaísmo. Ele levanta essa questão porque “a 

capacidade de emancipação do judeu moderno equivale à relação do judaísmo com a 

emancipação do mundo moderno” (MARX, 2010, p. 55).  

Marx, portanto, analisa não o judeu sabático, mas o judeu secular real, e indaga: “qual 

é o fundamento secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio. Qual é o 

culto secular do judeu? O negócio. Qual é o seu deus secular? O dinheiro” (MARX, 2010, p. 

56). A emancipação humana, portanto, ocorreria com a emancipação em relação ao negócio e 

ao dinheiro, que são as práticas socialmente cultuadas no Estado burguês capitalista e na 

sociedade, ou seja, se daria com a emancipação em relação ao judaísmo prático. Em última 

analise, a emancipação do judeu equivale à emancipação da humanidade em relação ao 

judaísmo prático. De fato, o mundo é subjugado pelo poder do dinheiro e “o espírito prático 

dos judeus se tornou o espírito prático dos povos cristãos” (MARX, 2010, p. 56), como diz 

Marx; mas diríamos ainda que hoje esse espírito prático do judeu se tornou um atributo da 

maioria dos indivíduos. Até a própria política estatal é serva do dinheiro, pois cuida 

exclusivamente do interesse burguês, como constatamos no final do capítulo anterior. Tanto 

isso é verdade que o judeu, apesar de não possuir poderes políticos no Estado alemão de 1883, 

possui poderes políticos práticos, ou seja, possui a liberdade de praticar seus negócios.  
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O judaísmo, portanto, é uma manifestação particular da sociedade burguesa, e é das 

suas entranhas que a sociedade gera constantemente o judeu, uma vez que a necessidade 

prática do judaísmo – o egoísmo, o negócio e o dinheiro – é o seu princípio. E o deus dessa 

necessidade pratica é o próprio dinheiro. Ele é o valor universal de todas as coisas, e dessa 

forma tudo é negociável. Por isso Marx afirma nos Manuscritos econômico-filosóficos que o 

dinheiro é um objeto potencialmente possuído; e não só isso: ele medeia nossa existência e a 

existência do outro: 

 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, por isso, como ser onipotente... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e 

o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Mas o que medeia a minha vida 

para mim, medeia-me também a existência de outro homem para mim. Isto é para 

mim o outro homem (MARX, 2004, p. 157). 

 

Na medida em que o dinheiro é essa força que tudo pode comprar, o homem se torna 

poderoso enquanto seu possuidor. As qualidades do dinheiro são qualidades e forças 

essenciais de seu possuidor e, dessa forma, a existência do homem só é possível por meio 

dessa qualidade estranha. O homem encontra-se desprovido de individualidade. Assim: 

 

O que eu qua homem não consigo, o que, portanto, todas as minhas forças essenciais 

individuais não conseguem, consigo-o eu por intermédio do dinheiro. O dinheiro faz 

assim de cada uma dessas forças essenciais algo que em si ela não é, ou seja, o seu 

contrário. (MARX, 2004, pgs.159-160). 

 

O homem, por meio do dinheiro, de fato pode possuir tudo o que lhe falta, de forma 

que se ele é feio, pode se tornar bonito; se não tem educação, por meio do dinheiro pode ser o 

homem mais educado do mundo etc. Ele torna o homem, assim, em algo totalmente falso, por 

fazê-lo com que não corresponda às suas reais características. Por isso o filósofo afirma que 

“enquanto tal poder inversor, o dinheiro se apresenta também contra o indivíduo e contra os 

vínculos sociais etc., que pretendem ser, para si, essência” (MARX, 2004, p. 160). 

Portanto: 

 

No momento em que a sociedade conseguir superar a essência empírica do 

judaísmo, o negócio e seus pressupostos, o judeu terá se tornado inviável, porque 
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sua consciência não terá mais nenhum objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, 

a necessidade prática, terá sido humanizada, porque o conflito entre a existência do 

gênero terá sido superado. A emancipação social do judeu equivale à emancipação 

da sociedade em relação ao judaísmo (MARX, 2010, p. 60). 

 

 Com isso, fica claro que essa prática vigente na sociedade deve ser supra-sumida em 

nome de uma nova prática social pautada para o bem da comunidade, na qual o homem não 

precise sobrepor seu interesse individual privado sobre o interesse público. A política, nesse 

sentido, parece necessária – se considerá-la não como a política praticada no âmbito do 

Estado, mas praticada socialmente – pois ela contém em si a forma do cidadão, do ente 

genérico, do ser comunitário. Assim, a emancipação humana é a supra-sunção da política 

moderna e das relações sociais onde o homem é um indivíduo egoísta. 

 

2.2 – A filosofia como tomada de consciência para a revolução da realidade 

 

Marx inicia o artigo Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução, 

demonstrando que a crítica à religião já fora realizada, chegou a seu fim, e ainda que ela é o 

pressuposto a toda crítica. A crítica a religião consiste em que  

 

O homem, que na realidade fantástica do céu, onde procurara um ser sobre-humano, 

encontrou apenas seu próprio reflexo, já não será tentado a encontrar a aparência de 

si mesmo – apenas o não-humano – onde procura e deve procurar a sua autêntica 

realidade (2005, p. 145). 

 

 Temos, portanto, que o homem faz a religião, e não o contrário. É verdade que a 

religião é a autoconsciência e o sentimento de si do homem. Marx não nega isso. O homem, 

porém, não é um ser abstrato fora do mundo, mas sim seu próprio mundo, suas relações com 

os outros homens, ou ainda o Estado e a sociedade. A religião surge como consciência 

invertida do mundo, pois o próprio mundo está invertido. O Estado, lá onde ele deveria 

atender aos anseios da sociedade no seu todo, atende somente a uma parte dela. E a sociedade, 

que deveria ser uma comunidade, tem uma característica privatista. O homem, portanto, não 

tem condições de se realizar enquanto tal (sua essência, seu ser genérico) na realidade, e se 



59 

 

 

 

utiliza da religião para se realizar de forma fantástica. O homem que não tem moradia, saúde, 

comida, vai conseguir tê-las não por meio da sociedade, do Estado, mas da religião. 

Mas a solução para a realidade tem que ser encontrada e realizada na própria realidade, 

e não na idealidade, como na religião e na filosofia. Esse é o objetivo de Marx: ele quer 

mostrar que a crítica da realidade tem que ser feita para modificá-la, e não apenas especular 

uma realidade melhor, mais justa, emancipada. Mas observemos que a solução religiosa da 

realidade é ideal, somente no céu, ou seja, não se dá na realidade. Nesse sentido Marx diz que: 

 

A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão 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 (2005, p. 145). 

 

 Quer dizer, na religião se tem uma consciência do real, pois o individuo que deixa de 

exigir do Estado o que lhe falta, vai encontrar na religião. Mas a realização de suas 

necessidades não se dá na realidade, mas apenas em um mundo de ilusório. A religião deve 

ser superada, abolida enquanto solução de problemas, pois sua abolição enquanto felicidade 

ilusória dos homens é a critica da religião, é negá-la, pois ela é a negação do homem e do 

mundo sensível. 

  

 A crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a 

sua realidade como homem que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que 

ele gire em torno de si mesmo e, assim, em volta do seu verdadeiro sol. A religião é 

apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não circula em torno 

de si mesmo (MARX, 2005, p. 146). 

 

 Na religião, o homem está separado de si mesmo, uma vez que ele separa de si sua 

essência e a objetiva em Deus; uma vez que ele acredita que o céu é seu verdadeiro mundo e 

não a terra. Por isso a religião deve ser superada, pois ela é a cisão do homem com sua própria 

essência e com a sua verdadeira realidade. Só onde o homem se vê como homem é possível a 

emancipação, isto é, o homem é um ser da realidade, e só na realidade ele pode emancipar-se, 

só na realidade ele pode modificar os problemas gerados pela limitação do Estado e da 

sociedade. O que lhe falta na realidade só pode ser conquistado nela mesma. 
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 Nesse processo de revolução, a filosofia será importante, pois ela será a teoria a 

serviço da emancipação, ela será a critica da realidade. Em uma passagem, Marx vai revelar a 

importância da filosofia: 

 

A tarefa imediata da filosofia, que está ao serviço da história, é desmascarar a auto-

alienação 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 

(2005, p. 146).  

 

 Ou seja, uma vez que a alienação do homem em forma de religião foi superada, a 

filosofia entra com o papel de crítica da realidade, crítica da alienação do homem na forma do 

Estado 
30

, pois esse não dá total garantia dos direitos do homem enquanto ser genérico, ser 

que reconhece a igualdade do outro homem, mas só garante os direitos do homem individual, 

do homem que detém poder nesse Estado. 

 Mas a Filosofia tem de ser submetida à crítica também, sobretudo a filosofia alemã 

predecessora de Marx. A Alemanha, nessa época, representava um atraso político com relação 

às nações modernas como França e Inglaterra, pois sua história se situava no estágio anterior a 

1789, anterior à Revolução Francesa. Por isso Marx declara guerra à situação da Alemanha, 

pois “semelhante situação está abaixo do nível da história, abaixo de toda crítica. [...] na 

luta contra esta situação, a crítica não é paixão da cabeça, mas a cabeça da paixão” (2005, 

p. 147). Tal situação traz também outro caráter: a sociedade encontra-se dividida nas mais 

diversas “raças” que se defrontam umas contra as outras, mas que são tratadas sem exceção e 

como existências apenas toleradas pelos senhores. Elas vêm essa situação como concessão do 

céu. Os governantes, por sua vez, têm sua grandeza em proporção inversa ao seu número. 

Nesse sentido, Marx afirma ainda que o status quo alemão é a consumação do antigo regime, 

que é a imperfeição oculta do Estado moderno, o regime aristocrata feudal. Marx defende, 

claro, o afastamento desse passado histórico. 

A filosofia alemã de certa forma se confundiu ou agiu de modo parecido com a 

religião, no sentido de ter uma atitude crítica da realidade a nível ideal-abstrato (como nos 
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 Essa alienação é resultado da alienação do trabalho, que Marx analisou em seus escritos econômicos. 
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Princípios da filosofia do direito, de Hegel, que aqui Marx critica), ou seja, essa crítica não se 

concretiza, não se materializa. Na filosofia, os alemães chegaram à contemporaneidade das 

nações modernas, mas só no pensamento: “somos os contemporâneos filosóficos da época 

atual, sem sermos os seus contemporâneos históricos. A filosofia alemã constitui o 

prolongamento ideal da história alemã” (MARX, 2005, p. 150). Está claro, aqui, que a 

filosofia evoluiu bastante, ao ponto de filosofar acerca dos problemas reais e atuais, mas 

apenas no abstrato, e não teve função prática. Enquanto que na prática a Alemanha ainda vivia 

o antigo regime com relação a algums Estados europeus, na filosofia, no plano ideal, ela já 

estava bem avançada. Marx se refere, aqui, sobretudo à Filosofia do Direito. 

 A solução parece ser encontrada na superação da filosofia enquanto idealidade 

póstuma da realidade alemã e não apenas negando-a idealmente, como foi preciso fazer com a 

religião. “É impossível abolir a filosofia sem a realizar” (MARX, 2005, p. 150), ou seja, a 

realidade alemã transmutar-se-á com a realização prática da idealidade político filosófica.  

 Marx coloca o problema de outra forma:  

 

Surge então a questão: pode a Alemanha atingir uma práxis à la hauteur des 

príncipes [a altura dos princípios]
31

, quer dizer, uma revolução que a levará não só 

ao nível oficial das nações modernas, mas ao nível humano, que será o futuro 

imediato das referidas nações? (2005, p. 151). 

 

Ou seja, é possível a filosofia se realizar para levar a cabo seu projeto ideal político-

estatal, ou, ainda, ultrapassar esse estágio e atingir um “nível humano”? A filosofia irá se 

realizar quando o homem se apossar dela. Se o homem quer superar os limites do Estado – os 

limites que não garantem o direito a todos os homens, mas apenas aos que têm poder, capital, 

etc. –, ele tem que superar esses limites através da filosofia, tem que realizá-la. Mas para 

realizá-la é preciso de um elemento material. 

 

É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder 

material tem de ser derrubado pelo poder 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 demonstra-se ad hominem logo que se torna radical. 
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 Tradução nossa. 
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Ser radical é agarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio 

homem. O que prova fora de toda dúvida o radicalismo da teoria alemã, e deste 

modo a sua energia prática, é o fato de começar pela decidida abolição positiva da 

religião (MARX, 2005, p. 151). 

 

Nessa passagem fica claro que é possível a filosofia se apossar das massas, a partir do 

momento que ela se torna radical. Ela se torna radical a partir do momento que toma os 

problemas da realidade, partindo e resolvendo-os na própria realidade, e não na idealidade, 

tomando, assim, o problema pela raiz. E o primeiro problema a ser resolvido é a separação do 

homem da sua essência, que se dá na religião. Na religião, tudo o que pertence ao homem, 

todas as qualidades inerentes ao homem, foram objetivadas em um ser supremo, em Deus. 

Esse problema só será resolvido “com a doutrina de que o homem é o ser supremo para o 

homem” (MARX, 2005, p. 151), ou seja, o problema será resolvido com a negação da 

separação do homem da sua essência, a partir do momento que ele negar sua condição de 

humilhado perante a religião.  

 Mas como seria feita uma revolução na realidade? “As revoluções precisam de um 

elemento passivo, de uma base material. A teoria só se realiza num povo na medida em que é 

a realização das suas necessidades” (MARX, 2005, p. 152), ou seja, uma revolução 

pressupõe necessidades reais, materiais, e não apenas ideais, teóricas. Mas não apenas isso. 

Tem que haver na sociedade oprimidos e opressores, ou seja, uma luta de classes, conforme 

Marx afirma no Manifesto comunista. No caso da Alemanha, Marx ressalta que seu “sonho 

utópico” não é uma revolução radical, isto é, a emancipação humana universal, mas a 

revolução parcial, meramente política. Tal revolução tem o caráter de emancipar somente uma 

seção da sociedade civil, alcançando o domínio universal. A classe burguesa emancipou toda 

a sociedade do feudalismo, mas de forma parcial, uma vez que não foi capaz de elevar a 

sociedade a sua mesma situação de classe. Isto já foi discutido no primeiro capítulo. A classe 

social que pretende a emancipação de toda a sociedade deve seguir, para Marx, o seguinte 

direcionamento: 

 

Os seus objetivos e interesses devem verdadeiramente 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 particular pode 
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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 

revolucionárias (2005, p. 154). 

 

Há ainda outra condição: para que “a revolução de um povo e a emancipação de uma 

classe particular coincidam” (MARX, 2005, p. 154), é preciso que uma classe da sociedade 

concentre em si todos os males da sociedade, tem que se revelar abertamente como a classe 

social opressora; tem que haver uma classe que seja a pressuposição de uma revolução, como 

está demonstrado em passagem:  

 

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 estamento seja estamento libertador par 

excellence, é necessário que outro estamento se revele abertamente como estamento 

opressor (MARX, 2005, p. 154) 

 

Assim ocorreu com a Revolução Francesa: foi preciso a nobreza e o clero 

desempenharem um significado negativo para que se produzisse a burguesia como significado 

positivo. Não concordamos, porém, que a classe opressora se reconheça como um mal para a 

sociedade. Marx muda de ideia em escritos posteriores, afirmando, por exemplo, que o Estado 

nunca vai se autodestruir, Estado esse, que como vimos, tem sua base de forma estrita na 

classe expropriadora dos meios de produção. 

Agora que já foi encontrado o pressuposto da revolução, que é a classe opressora, é 

preciso agora que se revele a classe que realizará a revolução emancipadora. Na Alemanha, a 

possibilidade positiva da emancipação se encontra  

 

Na formação de uma classe que tenha 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 uma 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 conseqüências particulares, mas que se oponha totalmente aos 

pressupostos do sistema político alemão; por fim, de uma esfera que não pode 

emancipar-se a si mesma nem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade 
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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 (MARX, 2005, p. 

155-156).    

 

Marx afirma ser o trabalhador enquanto classe radical porque ele é o elemento que 

mais sofre com o trabalho alienado na sociedade capitalista. Não há como emancipar a 

humanidade sem a superação do trabalho alienado 
32

, pois esse é uma das características do 

modo de produção capitalista. A emancipação da Alemanha, portanto, só poderá ser realizada 

através do proletariado, pois esse representa o aspecto universal do homem, sofre a opressão 

universal, enfim, representa a classe universal. O que constitui o proletariado não é a pobreza 

naturalmente existente, massificada e oprimida pela sociedade, mas a pobreza produzida 

artificialmente, massificada e que surge da desintegração da sociedade. Para isso, a filosofia 

enquanto atividade teórica tem que estar a serviço lado do proletariado, pois os dois têm uma 

relação de suprimento ao outro, e essa união é necessária para a revolução: “Assim como a 

filosofia encontra as armas materiais no proletariado, assim o proletariado encontra suas 

armas intelectuais na filosofia” (MARX, 2005, p. 156). 

O proletariado é o universal do homem, é o homem real, e sua condição representa o 

gênero humano. Por isso o autor diz que  

 

A emancipação do alemão é a emancipação do homem. A filosofia é a cabeça desta 

emancipação e o proletariado é o seu coração. A filosofia não pode realizar-se sem a 

supra-sunção do proletariado, o proletariado não pode supra-sumir-se sem a 

realização da filosofia (MARX, 2005, p. 156). 

 

A revolução, portanto, será feita por uma classe da sociedade, que é a classe oprimida, 

pois a ela falta a realização de necessidades, e essa classe tem que reivindicar ao mesmo 

tempo os interesses de todos da sociedade, é o que pode se concluir dessa passagem.  
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 Cf. Trabalho estranhado e propriedade privada In. MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. 

Trad. Jesus Raniere. São Paulo: Boitempo, 1ª ed., 2004. Nessa obra, Marx demonstra que a alienação se dá de 

quatro formas: alienação do objeto, da atividade, do gênero humano e do outro homem. O filósofo tem uma 

concepção positiva do trabalho, qual seja, o trabalho enquanto atividade natural do homem. Tal atividade 

constitui o homem: “A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida” (Ibidem, p. 

84). 
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2.3 – A revolução social e política frente à emancipação meramente político-burguesa 

 

Na segunda parte das Glosas criticas marginais ao artigo “o rei da Prússia e a 

reforma social” de “um prussiano”, Marx mostra ao “prussiano” Ruge a importância da 

revolta dos trabalhadores silesianos. É nesse tipo de ação que vemos o princípio do caráter 

positivo da política. Ruge diz sobre os trabalhadores: “em lugar nenhum eles enxergam um 

palmo além do seu fogão, de sua fábrica, do seu distrito: a alma política que a tudo impregna 

até agora ainda está ausente de toda essa questão” (MARX, 2010, p. 43). Marx, ao 

contrário, afirma que o proletariado alemão é o mais consciente com relação aos trabalhadores 

da França e da Inglaterra. Assim, ele afirma: “posicione-se o ‘prussiano’ na perspectiva 

correta. Ele descobrirá que nem sequer uma das revoltas de trabalhadores da França e da 

Inglaterra teve um caráter tão teórico e consciente quanto a revolta de tecelões da Silésia” 

(MARX, 2010, p. 44). E a respeito da ação da revolta, temos a afirmação: 

 

O proletariado proclama de imediato a sua contrariedade com a sociedade da 

propriedade privada, e isto de maneira contundente, cortante, resoluta e violenta. A 

revolta silesiana começa justamente no ponto em que as revoltas dos trabalhadores 

da França e da Inglaterra terminam, ou seja, consciente da essência do proletariado. 

A própria ação possui esse caráter superior. Não são destruídas apenas as máquinas, 

essas rivais dos trabalhadores, mas também os livros contábeis, os títulos de 

propriedade, e, ao passo que todos os demais movimentos se voltaram apenas contra 

o industrial, o inimigo visível, este movimento se voltou simultaneamente contra o 

banqueiro, o inimigo oculto. Por fim, nenhuma revolta de trabalhadores da Inglaterra 

foi conduzida com tanta bravura, ponderação e persistência (MARX, 2010, p. 44). 

  

Vemos, então, que a própria ação dos trabalhadores tende a superar a política 

individualista, negativa, quando destrói elementos que são próprios dela, como os títulos de 

propriedade e os livros contábeis. Ficou claro que a “alma política” não estava ausente da 

revolta. Marx chama a atenção ainda para o fato de o proletariado alemão constituir o teórico 

do proletariado europeu, enquanto o proletariado inglês é seu economista político e o francês 

o político. Ele afirma ainda que “é preciso reconhecer que a Alemanha possui uma vocação 

clássica para a revolução social, que é do tamanho da sua incapacidade para a revolução 

política” (MARX, 2010, p. 45), ou seja, a impotência política da Alemanha equivale à 

impotência da burguesia alemã, enquanto que a predisposição social da Alemanha equivale à 

predisposição social do proletariado alemão, mesmo que abstraído da teoria alemã. Na 
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Alemanha, assim como o filósofo já tinha atestado na Crítica da filosofia do direito de Hegel 

– Introdução, havia um descompasso entre o desenvolvimento político e o desenvolvimento 

filosófico. Mas, para ele, esse descompasso não é nenhuma anormalidade, pois se trata de um 

descompasso necessário, já que “somente no socialismo um povo filosófico encontrará a 

práxis que lhe corresponde, ou seja, somente no proletariado encontrará o elemento ativo de 

sua libertação” (MARX, 2010, p. 45-6). Em outra passagem, podemos afirmar o objetivo da 

revolução social, onde caracterizamos essa ação com um aspecto positivo da política: 

 

Contudo, a comunidade, em relação à qual o trabalhador está isolado, possui 

uma realidade e uma dimensão bem diferentes daquelas que são próprias da 

comunidade política. Essa comunidade, da qual o seu próprio trabalho o 

separa, é a vida mesma, a vida física e espiritual, a moralidade humana, a 

atividade humana, o usufruto humana, a condição humana. A condição 

humana é a verdadeira comunidade dos humanos. O funesto isolamento em 

relação a essa condição é incomparavelmente mais abrangente, mais 

insuportável, mais terrível e mais contraditório do que o isolamento em 

relação à comunidade política; na mesma proporção, a eliminação desse 

isolamento e até mesmo uma relação parcial a ele, uma revolta contra ele, 

tem um alcance infinitamente maior do que o cidadão e a vida humana 

infinitamente maior do que a vida política. Em consequência, por mais 

parcial que seja, a revolta industrial comporta uma alma universal e, por 

mais universal que seja, a revolta política abriga, sob sua forma mais 

colossal, um espírito mesquinho (MARX, 2010, p. 50). 

  

O que essa ação social definida por Marx procura é restaurar a comunidade dos 

homens, e não a comunidade política na forma do Estado e daqueles Direitos que tratamos 

aqui. Nela se encontra a sociabilidade verdadeira e universal do homem. O humano é o 

concreto do homem, ao passo que o cidadão é uma construção abstrata do homem para 

fundamentar a comunidade política burguesa. A comunidade dos homens é a condição 

humana; é a sua vida física e espiritual. É claro para nós que quando Marx faz essa menção à 

política e ao cidadão, ele se refere a uma forma específica destes: a forma burguesa. 

Lembremo-nos da seção anterior, em que Marx afirma que é preciso o homem tomar para si o 

cidadão, realizá-lo, para alcançar a emancipação humana. Mas o homem não deve realizá-lo 

enquanto um ser abstrato, e sim enquanto algo genérico que está presente em todos os 

homens. Não se trata, entretanto, de uma reforma do Estado, mas de uma reforma social. 

Quanto à política, veremos adiante que a revolução social também tem característica nela. 
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 Ruge faz outra afirmação equivocada, qual seja, que “uma revolução social sem alma 

política (isto é, sem a noção organizadora da perspectiva do todo) é impossível”. Marx 

mostra o equívoco na seguinte passagem: “toda e qualquer revolução dissolve a antiga 

sociedade; nesse sentido ela é social. Toda e qualquer revolução derruba o antigo poder; 

nesse sentido ela é política” (MARX, 2010, p. 51). Essa emancipação social é também 

política, uma vez que ela procura o poder em nome da comunidade humana, em nome da 

igualdade. O importante é que uma revolução social 
33

– e podemos chamar essa revolução de 

ação política no seu caráter positivo – se encontra na perspectiva do todo, por ser, como frisa 

Marx: 

 

Um protesto do ser humano contra a vida desumanizada, por partir da perspectiva de 

cada indivíduo real, porque a comunidade contra cujo isolamento em relação a si o 

indivíduo se insurge é a verdadeira comunidade dos humanos, a saber, a condição 

humana (MARX, 2010, p. 50-51). 

  

A transformação social através da revolução procura não só a restauração da 

comunidade humana, mas também a restauração do próprio homem, uma vez que este não 

tem garantida sua realização no Estado burguês. Sua solução é a derrubada do antigo poder, e 

instaurar um novo poder que efetive uma vida humanizada, igualitária, em que os indivíduos 

não estejam isolados. Tal poder Marx define como socialismo, mas o autor ainda não 

identifica até aqui essa organização social enquanto poder, o que só vai acontecer no 

Manifesto do partido comunista. Nas Glosas críticas ele diz que  

 

A revolução como tal é um ato político. No entanto, sem revolução o socialismo não 

poderá se concretizar. Ele necessita desse ato político, já que necessita recorrer à 

destruição e à dissolução. Porém, quando tem início a sua atividade organizadora, 

quando se manifesta o seu próprio fim, quando se manifesta a sua alma, o socialismo 

se desfaz do seu invólucro político (MARX, 2010, p. 52). 
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 A respeito da relação entre a revolução social e a política, Chagas afirma que “para ele [Marx], a política tem 

significado de instrumento, de ferramenta para a revolução humano-social; ou seja, o fim dela não é a 

emancipação política, exercida por uns em nome dos outros, como na democracia representativo-burguesa, 

mas a emancipação humana, que compreende a extinção do Estado capitalista. Deve-se, sim, ter partidos: deve-

se, sim, fazer política, mas uma política como meio, instrumento, que não visa a tornar perfeito o Estado 

burguês, mas que se incumbirá das tarefas preparatórias para a transformação social” CHAGAS, E. F. A 

crítica à política em Marx. In. SOUSA, Adriana e S; OLIVEIRA, Elenice G. de; [ET. Ali.]. Trabalho, 

filosofia e educação no espectro da modernidade tardia. Fortaleza: Edições UFC, 2007, p. 80). 
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Aqui, é importante salientar que a política está restrita à atividade do Estado. Temos 

que ficar atentos para o fato de que quando Marx afirma acima que “quando se manifesta sua 

alma, o socialismo se desfaz do seu invólucro político”, devemos entender que o socialismo é 

uma forma de governo ainda do Estado onde ainda existe a utilização do poder sobre a 

sociedade. Portanto, podemos identificar essa política com a política no seu aspecto negativo, 

ainda que seja gerida pelos próprios trabalhadores. Mas não podemos ao certo afirmar que 

Marx nega totalmente a política, pelo menos não no âmbito da ação na organização da 

sociedade. Parece-nos que a transformação social através da revolução se encaixa, no 

pensamento de Marx, na forma positiva da política, uma vez que os trabalhadores lutam 

contra a exploração e contra sua situação de miséria, e reivindicam uma organização social 

justa. Sobre isso, Pogrebinschi (2009, p. 50-51) faz uma diferenciação entre as noções de 

política e do político: 

 

A revolução é um ato político com um fim social e é justamente por isso que 

consiste em ato verdadeiramente político e se define como um conceito que pertence 

propriamente ao vocabulário do político – tendo sempre parecido inadequado ao 

alfabeto da política. Um ato político deve ser simultaneamente político e social, pois 

o político não comporta a distinção entre essas duas esferas. A revolução é, aliás, o 

ato que propicia justamente o fim da contradição que coloca em antagonismo, entre 

outras coisas, o ‘político’ e o ‘civil’, o Estado e a sociedade, deixando o ‘social’ a 

vagar em uma eterna zona cinzenta constituída entre os dois. Revolução significa, 

portanto, destruição e dissolução do poder existente das antigas relações dele 

decorrentes. 

 

2.4 – Movimento operário e comunismo 

2.4.1 – A relação do trabalhador com o modo de produção e seu caráter revolucionário 

frente à sociedade burguesa 

 

Marx afirma que a burguesia forjou as armas que lhe trarão a morte, mas não só isso, 

ela também produziu os homens que empunharão essas armas: os operários modernos, os 

proletariados. Essa classe se desenvolve juntamente com o desenvolvimento da burguesia, 

mas a diferença é que os trabalhadores se desenvolvem enquanto mercadoria, pois é isso que 

o trabalho constitui no capital. Os trabalhadores só vivem enquanto trabalham, e a existência 

do trabalho depende do aumento do capital. Como os trabalhadores se encontram na condição 
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de mercadorias, eles vão sofrer todas as vicissitudes da concorrência e a todas as flutuações 

do mercado.  

O autor afirma que o operário chega à condição de trabalhar somente para sua 

subsistência e para sua procriação. Isso, segundo ele, se dá com o crescente número de 

máquinas empregadas na produção e com a divisão do trabalho. Ocorrendo isso, o trabalhador 

deixa de ser autônomo e agora passa a ser um apêndice da máquina, que requer dele o manejo 

mais simples, monótono e fácil de aprender. Assim, o custo do operário diminui, levando-o a 

situação descrita acima.  

 Essa situação com certeza degrada o trabalhador. Ela faz com que eles não sejam 

servos apenas “da classe burguesa, do Estado burguês, mas também dia a dia, hora a hora, 

escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do dono da fábrica” (MARX, 1998, p. 

46). Porém, o operário não sofre somente com a exploração no trabalho, mas também quando 

tem de adquirir o necessário para sobreviver, isto é, ele vira presa de outros burgueses como o 

senhorio, o varejista, o penhorista etc. 

 Mas o trabalhador não sofre passivamente os males da sociedade contra ele. Com o 

seu desenvolvimento, eles passam a lutar contra as condições de vida que lhes são impostas. 

“o proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia 

começa com a sua existência” (MARX, 1998, p. 47). A existência do proletariado de fato o 

obriga a lutar contra a burguesia, pois na cadeia social eles se encontram numa posição de 

miséria total impensável para seres humanos. 

No início eles se empenham na luta isoladamente, depois juntos com outros operários 

de uma mesma fábrica. Finalmente os operários de um mesmo ramo de indústria, de um 

mesmo local se juntam contra o burguês que os explora diretamente. É somente com o 

desenvolvimento da indústria que o proletariado se multiplica, se constitui em massas cada 

vez maiores, e sua força cresce justamente com a consciência dessa força. Os interesses e suas 

condições de existência se igualam cada vez mais com a extinção de toda diferença pela 

máquina de trabalho e com a redução do salário a um nível igualmente baixo. Todos esses 

fatores levam a choques entre o proletariado e a burguesia. Os operários, por isso, passam a 

constituir associações. 
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 Os trabalhadores, nos confrontos, podem não ter uma vitória imediata, mas o resultado 

de uma luta já constitui um avanço, pois se estabelece uma união entre os trabalhadores, que é 

facilitada pelos meios de comunicação criados pela grande indústria. Marx diz que “a união 

que os burgueses da Idade Média, com seus caminhos vicinais, levaram séculos a realizar, os 

proletários modernos realizam em poucos anos por meio das ferrovias” (1998, p. 48). O 

autor quer mostrar aqui – e vai ficar claro mais na frente – que toda luta do proletariado só 

tem grande êxito se as condições para se criar outra sociedade já existem. O comunismo, 

portanto, não é possível se não passarmos pela grande indústria, isto é, se não passarmos pela 

exploração do trabalho abstrato e por um certo desenvolvimento das condições materiais de 

vida.  

 Como a burguesia vive em choque contra a aristocracia e contra as frações da sua 

própria classe, ela se vê forçada a recorrer à ajuda do proletariado, o arrastando para o 

movimento político. Com isso “a burguesia fornece aos proletários os elementos de sua 

própria educação política, isto é, armas contra ela própria” (MARX, 1998, p. 48). Quando a 

hora decisiva das lutas de classes se aproxima da dissolução da sociedade capitalista, ela 

adquire um caráter tão “violento e agudo”, que uma pequena parte da burguesia se desliga 

dela para se aliar à classe revolucionaria, à classe que traz nas mãos o futuro da sociedade. 

Isso tanto é verdade que na Comuna de Paris a pequena burguesia se aliou aos trabalhadores 

contra a classe burguesa.  

 O proletariado é a autêntica classe revolucionária da sociedade capitalista, pois sua 

luta não é para um melhoramento ou conservação do sistema como fazem os comerciantes, os 

pequenos fabricantes, os artesãos etc., contra a burguesia, mas sim para uma transformação 

social, para a criação de uma nova sociedade. Por isso, “as condições de existência da velha 

sociedade já estão destruídas nas condições de existência do proletariado. O proletário não 

tem propriedade” (MARX, 1998, p. 49).  

 Marx descreve como deve ser a revolução proletária. Os proletários não podem se 

apropriar das forças produtivas sociais senão abolindo o modo de apropriação a elas 

correspondentes e, como consequência, abolindo todo modo de apropriação existente, ou seja, 

mudando o caráter privado de toda propriedade. Nas revoluções anteriores, todas as classes da 

sociedade foram submetidas às condições de apropriação da classe que conquistou o poder. 
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Na revolução proletária esse caráter não pode persistir. Somente pela força pode a minoria da 

sociedade impor seus interesses à maioria. É claro que os interesses dos proletários devem ser 

impostos também pela força, mas, ao contrário, “o movimento proletário é o movimento 

autônomo da imensa maioria em proveito da imensa maioria” (MARX, 1998, p. 50). Num 

primeiro momento, essa luta toma um caráter de luta nacional, luta contra a burguesia de 

determinado país, apesar de que essa luta em sua essência é universal.  

 Em todas as sociedades passadas, os oprimidos tinham pelos menos condições para 

garantir sua existência servil. O operário moderno, longe disso, não consegue um elevação 

com o progresso da indústria. Ao contrário, ele cai abaixo das condições de sua própria classe, 

torna-se um indigente. Por esse motivo, o domínio da burguesia sobre a maioria da sociedade 

não pode ser aceitável. Portanto, é preciso uma teoria e uma ação revolucionária voltada para 

o bem da classe trabalhadora e de toda a sociedade, que Marx identifica com o comunismo. 

 

2.4.2 – O comunismo 
34

 como ideologia e ação da classe trabalhadora 

 

Marx especifica qual relação existe entre os comunistas e os proletários. Os 

comunistas não formam um partido contrário aos partidos dos trabalhadores, nem têm 

interesses contrários dos interesses deles. Também não procuram moldar o movimento 

operário segundo interesses individuais. Há apenas dois pontos, segundo Marx, em que os 

comunistas se distinguem dos partidos operários. O primeiro é que nas lutas nacionais dos 

trabalhadores, eles destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado 

independente da nacionalidade. O segundo é que eles representam os interesses do movimento 

em seu conjunto nas diversas fases de desenvolvimento da luta entre proletários e burgueses.  

Segundo o autor, os comunistas impulsionam as demais frações de partidos operários, 

e teoricamente têm uma melhor compreensão das condições, do curso e dos fins do 

movimento proletário. O objetivo dos comunistas é o mesmo dos outros partidos proletários: a 

                                                           
34

 O comunismo se trata de uma ideologia revolucionária que busca a emancipação do trabalhador através da 

apropriação comum dos meios de produção e da apropriação do poder político. O comunismo não pode ser 

uma sociedade totalmente nova, pois, segundo o próprio Marx, ele só pode surgir através das condições 

materiais da sociedade, ou seja, de condições já existentes. É importante salientar isso porque essa 

característica é o que diferencia o pensamento de Marx do Socialismo utópico, que veremos na próxima seção. 
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constituição do proletariado em classe, a derrubada da supremacia burguesa e a conquista do 

poder político pelo proletariado.  

As proposições teóricas comunistas não são propostas inventadas ou descobertas. Elas 

são a expressão geral das condições efetivas das lutas de classes existente. Portanto, “a 

abolição das relações de propriedade que até hoje existiram não é uma característica 

peculiar e exclusiva do comunismo” (MARX, 1998, p. 52). Marx mostra que em cada 

desenvolvimento social, houve uma abolição das relações de propriedade existente. A 

Revolução Francesa aboliu a propriedade feudal em proveito da propriedade burguesa, só para 

exemplificar. Dessa forma, o comunismo não é a abolição geral da propriedade, mas a 

abolição da propriedade burguesa. Mas, especificamente, os comunistas querem a abolição da 

propriedade privada burguesa, pois ela é a expressão do modo de produção e de apropriação 

baseada nos antagonismos de classes, na exploração de uma classe sobre outra.  

Os comunistas não podem ser acusados de querer abolir a propriedade fruto do 

trabalho individual, pois esse tipo de propriedade já é gradualmente abolida pelo sistema 

capitalista. Essa propriedade é a propriedade do comerciante, do pequeno camponês etc. que 

são abolidas com o progresso da grande indústria. Além do mais, a atividade do trabalhador 

não cria propriedade para ele, mas apenas capital, ou seja, a propriedade que explora o 

trabalho assalariado. Esse capital só pode aumentar se gerar novo trabalho assalariado para 

explorá-lo. Por isso, Marx afirma que a propriedade privada se move entre dois termos 

antagônicos: capital e trabalho.  

O capital é um produto coletivo que só pode ser movimentado pelos esforços 

combinados de muitos membros da sociedade ou até por todos os membros. Por isso o 

capitalista não é somente uma posição individual, mas também social na produção. O capital é 

um poder social. Quando o capital se transforma em propriedade comum, que é a defesa dos 

comunistas, o que muda é o caráter social da propriedade, ou seja, ela perde seu caráter de 

classe.  

Quanto ao trabalho assalariado, ele é o mínimo de salário. Isso quer dizer que seu 

preço equivale à soma dos meios de subsistência para que o operário viva como operário, o 

necessário para a conservação e reprodução da sua existência. Marx deixa claro que os 

comunistas não pretendem abolir a apropriação pessoal dos produtos do trabalho 



73 

 

 

 

indispensáveis à manutenção e reprodução da vida humana, pois essa não dá nenhum lucro e 

nenhum poder sobre o trabalho alheio. Eles querem abolir o caráter miserável dessa 

apropriação, onde o operário só aumenta o capital. Nesse modelo social, ou seja, burguês, “o 

trabalho vivo é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado” (MARX, 1998, p. 53). 

Já na sociedade comunista, o trabalho acumulado é um meio de ampliar, enriquecer e 

promover a existência dos trabalhadores. O capital é independente e pessoal e o indivíduo, ao 

contrário, é dependente e impessoal. A supressão dessa situação é chamada pela burguesia de 

supressão da liberdade e da individualidade. De fato é uma supressão, pois se trata de abolir a 

individualidade e liberdade burguesas.  

Marx deixa claro também que a acusação de que os comunistas querem a abolição da 

propriedade privada é infundada, pois na sociedade burguesa, 

 

A propriedade privada está suprimida para nove décimos de seus membros. E é 

precisamente porque não existe para estes nove décimos que ela existe para vós 

[burgueses]. Censurai-nos, portanto, por querermos abolir uma forma de propriedade 

que pressupõe como condição necessária que a imensa maioria da sociedade não 

possua propriedade (1998, p. 54).  

 

 Em seguida, Marx faz uma menção à forma de poder que seria praticada no 

comunismo, que seria o poder de se apropriar de sua parte nos produtos produzidos 

socialmente: “o comunismo não priva ninguém do poder de se apropriar de sua parte nos 

produtos sociais; apenas suprime o poder de subjugar o trabalho de outros por meio dessa 

apropriação” (MARX, 1998, p. 54). Sobre isso, ele discorre de forma abrangente na Crítica 

do programa de Gotha. 

 Com a relação à abolição da nacionalidade, Marx afirma que os trabalhadores não têm 

pátria. Portanto, não pode tirar deles aquilo que não têm. O trabalhador torna-se nação na 

medida em que ele conquista o poder político e eleva-se a classe dirigente da nação. A 

burguesia já abole as diferenças entre nações e povos por meio do mercado mundial, do livre 

comércio e da produção industrial. Os trabalhadores só vão acelerar esse desaparecimento. 

Marx destaca que é preciso uma ação comum da classe trabalhadora, ao menos nos países 

civilizados, como condição para sua emancipação. 
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 Contra a acusação de que os comunistas querem abolir as ideias tradicionais e as 

verdades eternas como a liberdade e justiça comuns a todos os regimes sociais, Marx afirma 

que “a revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de 

propriedade; não admira, portanto, que no curso de seu desenvolvimento se rompa, do modo 

mais radical, com as ideias tradicionais” (1998, p. 57). Esse caráter não é exclusivo dos 

comunistas. A história de todas as sociedades se moveu pelos antagonismos de classes, onde 

as ideias da antiga organização social foram substituídas pelas ideias da classe revolucionária, 

como vimos no primeiro capítulo. 

 A primeira fase da revolução proletária é a elevação dos trabalhadores à classe 

dominante, a verdadeira conquista da democracia. Sua supremacia política será usada para 

arrancar pouco a pouco todo capital da burguesia, para que os instrumentos de produção 

fiquem centralizados no Estado enquanto o trabalhador como classe dominante, e para 

aumentar o mais rápido o total das forças produtivas. Isso deverá ser realizado por 

intervenções despóticas ou aplicação de medidas.  

Nos países mais adiantados, estão entre essas medidas a expropriação da propriedade 

fundiária e emprego da renda da terra para despesas do Estado, abolição do direito de herança, 

centralização do credito pelo Estado por meio de um banco nacional e monopólio exclusivo, 

centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado, multiplicação das 

fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, melhoramento das terras cultivadas, 

unificação do trabalho obrigatório, organização de exércitos industriais e agrícolas, abolição 

da diferença entre cidade e campo por meio da distribuição mais igualitária da população pelo 

país, educação pública e gratuita, abolição do trabalho das crianças nas fábricas e combinação 

da educação com a produção material
35

. 

                                                           
35

 Todas essas medidas são indicadas por Marx na página 58 da edição utilizada por nós. No entanto, o autor faz 

uma ressalva no Prefácio à edição alemã de 1872, dele e de Engels: “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 demasiada às medidas revolucionárias propostas no final da seção II”. Marx afirma ainda 

nesse Prefácio que “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 adquirida, 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” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: 

Ed. boitempo, 1ª ed.,1998, p. 72). Essa correção se faz necessária para demonstrar mais uma vez que a 
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 Quando os antagonismos de classes desaparecerem e “toda a produção for 

concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter 

político. O poder político é o poder organizado de uma classe para opressão de outra” 

(MARX, 1998, p. 59). No lugar da organização social vigente, a saber, a sociedade burguesa 

capitalista, “surge uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição 

para o livre desenvolvimento de todos” (MARX, 1998, p. 59) 
36

. Observe que a política aqui 

tem uma base determinada, que é a sociedade civil burguesa. Nela, é indiscutível a utilização 

da política como dominação do social, e não como poder de organização. 

 

2.4.3 – O socialismo burguês e a ação política do trabalhador como alternativa 

emancipatória 

   

 Analisando o Socialismo conservador ou burguês, Marx afirma que uma parte da 

burguesia procura remediar os males sociais para a existência da sociedade burguesa. Entre os 

que defendem essa ideia, estão os economistas, os filantropos, os humanitários, os protetores 

dos animais etc. Um dos principais representantes da literatura desse socialismo é Proudhon. 

Os socialistas burgueses querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os 

perigos que dela decorrem, sem o elemento revolucionário que a modificará e dissolverá. 

Com esse pensamento, 

 

A burguesia, naturalmente, concebe o mundo em que domina como o melhor dos 

mundos. O socialismo burguês elabora em um sistema mais ou menos completo essa 

concepção consoladora. Quando convida o proletariado a realizar esses sistemas e 

entrar na nova Jerusalém, no fundo o que pretende é induzi-lo a manter-se na 

sociedade atual, desembaraçando-se, porém, do ódio que sente por essa sociedade 

(MARX, 1998, p. 65). 

                                                                                                                                                                                     
ascensão política da classe operária depende do desenvolvimento dos meios de produção de vida e da 

sociedade. 
36

 Com relação a esse ponto Pogrebinschi assinala que “a origem do político desvela-se da própria liberdade 

humana e consubstancia-se na associação. Fundação material e ontológica do político, a associação é aquilo 

que propicia que o livre desenvolvimento de cada um seja a condição para o livre desenvolvimento de todos, 

como Marx anunciara, entre outros textos, no Manifesto Comunista”. Afirma ainda que “Uma vez fundado o 

político na base material da associação, seu lugar consolida-se sob uma nova forma política: a comunidade. 

Conceito que permite a Marx superar o antagonismo entre Estado e sociedade civil, a comunidade real 

organiza o político por meio dos princípios da autodeterminação e do autogoverno” (POGREBINSCHI, 

Thamy. O enigma do político: Marx contra a política moderna. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 2009, p. 115). 
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 Outra forma menos sistemática desse socialismo 

 

Procura fazer com que os operários se afastem de qualquer movimento 

revolucionário, demonstrando-lhes que não será tal ou qual mudança política, mas 

somente uma transformação das condições de vida material e das relações 

econômicas, que poderá ser proveitosa para eles (MARX, 1998, p. 65). 

 

 Entenda-se que essa transformação não inclui a abolição das relações burguesas de 

produção, inclui apenas reformas administrativas nas bases de relações de produção burguesa, 

que abdica de qualquer revolução. Essas transformações não afetam a relação de capital e 

trabalho assalariado. No máximo, diminui os gastos da burguesia com sua dominação e 

simplifica o trabalho administrativo do Estado. Já falamos a respeito dessas reformas 

administrativas no comentário sobre as Glosas críticas. 

 A respeito do socialismo e comunismo crítico-utópicos, Marx afirma que ele se iniciou 

com as primeiras tentativas do trabalhador de fazer prevalecer seus interesses de classe na 

derrubada da sociedade feudal, que fracassaram porque eles estavam em estágio de 

surgimento e não tinham as condições materiais necessárias para sua emancipação, que só 

apareceram com o advento da sociedade burguesa. A literatura revolucionária dessa época 

tinha um conteúdo reacionário: 

 

Os fundadores desses sistemas compreenderam bem o antagonismo das classes, 

assim como a ação dos elementos dissolventes na própria sociedade dominante. Mas 

não percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento 

político que lhes seja peculiar (MARX, 1998, p. 66). 

 

 Entre esses críticos estão Saint-Simon, Fourier e Owen 
37

. Segundo Marx, eles se 

aventuraram na procura de uma ciência social e de leis sociais que permitam criar as 

condições de emancipação do proletariado, mas tais condições só podem ser encontradas com 

                                                           
37

 O Socialismo utópico tinha como ideia principal uma sociedade ideal com nova organização econômica e 

política mais justa. Nos modelos sociais desses teóricos, todos os homens teriam que participar da organização, 

da produção, enfim, tinham que participar de alguma forma da organização da sociedade. No entanto, os 

socialistas utópicos não levaram em conta as vias necessárias para realizar tais modelos sociais. Esse erro Marx 

evitou com o socialismo científico, que considera inevitável o advento da sociedade socialista como 

consequência do desenvolvimento da sociedade capitalista. 
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o desenvolvimento dos antagonismos, que acompanham o desenvolvimento da indústria. Eles 

procuraram e criaram modelos de organização social, não reconhecendo a atividade social, as 

condições históricas da emancipação e a organização do trabalhador em classe. A pretensão 

deles nas criações imaginárias de modelos de organização social é a de melhorar as condições 

materiais de vida de todos os membros da sociedade. Mas como se realiza essa ideia? Marx 

afirma que eles “não cessam de apelar indistintamente à sociedade inteira, e de preferência à 

classe dominante” (1998, p. 66) para tais ideias se realizarem. Marx reflete que, dessa forma, 

eles “rejeitam, portanto, toda ação política e, sobretudo, toda ação revolucionária” (1998, p. 

67). Aqui vemos a importância que o autor dá à política. Vemos que ela, aqui tratada, não se 

identifica com a política enquanto ação do Estado. Aqui a política é um adjetivo, um 

predicado da ação do trabalhador. E não de uma ação qualquer, uma ação revolucionária do 

proletariado que procura a destruição do Estado, que é a esfera que realiza o dualismo do 

homem (tratada n’A questão judaica e nas Glosas críticas), para estabelecer uma sociedade 

comum e igualitária a todos, de associação livre do homem para a manutenção dos seus meios 

de vida.  

 Marx reconhece que esses críticos tiveram relevância para a compreensão dos 

operários sobre suas condições, pois eles atacaram as bases da sociedade. Eles também 

propõem coisas positivas para a sociedade futura, como a supressão da diferença entre cidade 

e campo, a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado, a harmonia social e 

a transformação do Estado numa simples administração da produção. Tais coisas exprimem o 

desaparecimento do antagonismo de classes. Como na época que escreveram eles conheciam 

apenas formas imprecisas desses antagonismos, esses críticos se caracterizaram como 

utópicos. 

 No ponto IV do Manifesto comunista, Marx descreve a relação dos comunistas com 

os demais partidos de oposição. Não descreveremos as relações do partido comunista com os 

outros partidos nos diversos países, como faz o autor, mas nos limitaremos a ressaltar algumas 

afirmações que ele faz com relação ao comunismo. Podemos começar com a seguinte citação: 

“os comunistas lutam pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao 

mesmo tempo, defendem e representam, no movimento atual, o futuro do movimento” 

(MARX, 1998, p. 68). Fica clara aqui a relação estreita entre a ideologia comunista e a classe 
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operária. Os comunistas não são necessariamente proletários, e também o contrário: os 

proletários não são necessariamente comunistas. Mas eles têm em comum o interesse da 

elevação da classe operária, o fim da propriedade privada e uma reforma social visando a 

emancipação do homem juntamente com a abolição do Estado.  

 No caso da relação dos comunistas com os demais partidos na Alemanha, o filósofo 

sugere que o partido comunista deveria lutar junto com a burguesia sempre que ela agisse 

revolucionariamente contra a monarquia e a aristocracia. Marx ressalta, no entanto, que  

 

Em nenhum momento esse Partido [o Comunista] se descuida de despertar nos 

operários uma consciência clara e nítida do violento antagonismo que existe entre a 

burguesia e o proletariado, para que, na hora precisa, os operários alemães saibam 

converter as condições sociais e políticas, criadas pelo regime burguês, em outras 

tantas armas contra a burguesia, para que logo após terem sido destruídas as classes 

reacionárias da Alemanha possa ser travada a luta contra a própria burguesia (1998, 

p. 69). 
38

 

 

 Nessa citação, temos o exemplo que a elevação da classe operária depende do 

desenvolvimento das condições materiais. Como na Alemanha ainda não existia o Estado nas 

condições modernas, como na França e Inglaterra, os operários – como tática de ação – 

deveriam se aliar à burguesia para a transformação da sociedade. No entanto, como ressalta o 

autor no início da citação, o trabalhador tem que ter uma consciência clara da sua situação na 

sociedade e do antagonismo em que sua classe se encontra em relação à burguesia. 

Em outra passagem, podemos atestar mais uma vez a importância da política para a 

construção de uma nova sociedade: “os comunistas apoiam em toda parte qualquer 

movimento revolucionário contra a ordem social e política existente” (MARX, 1998, p. 69). 

Essa passagem ressalta que esse movimento revolucionário criará uma nova ordem social e 

política totalmente diferentes das atuais, uma vez que procura destruí-las. Percebemos aqui 

que a ordem social e política existente têm características peculiares, que lhes são próprias. 

Tais características são imprimidas pela classe burguesa, que é a atual classe com o domínio 

sobre toda a sociedade. Vale lembrar que o movimento revolucionário não abole a ordem 

social, mas a transforma, revolucionando-a. No mesmo raciocínio podemos incluir a política. 
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 Grifo nosso. 
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A forma como ela se organiza na sociedade burguesa está disposta para a burguesia oprimir a 

classe trabalhadora, para defender seus interesses de classe. Além disso, ela, como já 

dissemos antes, está organizada na sociedade capitalista como uma atividade exclusiva do 

Estado e dos seus representantes, ficando essa atividade ausente aos membros da sociedade. 

 Os comunistas, portanto,  

 

Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada 

violenta de toda ordem social existente. Que as classes dominantes tremam à ideia 

de uma revolução comunista! Nela os proletários nada têm a perder a não ser os seus 

grilhões. Têm um mundo a ganhar (MARX, 1998, p. 69). 

 

 Relembramos, aos pacifistas, que todas as revoluções até hoje existentes se utilizaram 

de violência, inclusive a revolução que colocou a classe burguesa no domínio do Estado e da 

sociedade. Isso porque não só a revolução, mas o Estado e a sociedade civil também são 

violentos. E eles precisam dessa violência para manter seu sistema. Fausto (1987, p. 302), 

analisando A ideologia alemã, esclarece que 

 

O Estado é assim igualmente violência, quer ela seja dissuasiva ou repressiva. [...] 

mas, por outro lado, a violência do Estado “reflete” a violência da sociedade civil, 

isto é, a violência do capital. A primeira coisa a observar é precisamente que o 

Estado é aqui violência. Portanto, a violência que se encontra na essência da 

sociedade civil se manifesta 
39

. 

 

Mas perguntam: “Por que não dialogar? Por que não chegar a termos comuns através 

do diálogo?”. Ora, mas o que podemos fazer quando não cabe mais o diálogo? O que fazer 

quando seu inimigo está no poder e os únicos termos que serão aceitos são os dele? Em 

revoltas, revoluções, manifestações etc., talvez seja possível chegar a termos comuns, mas 

isso não é regra. Sempre há a repressão da polícia ou do exército que, vale lembrar, é violenta. 

Como reagir à violência senão com violência? Alguns podem citar contra essa tese o exemplo 

de Gandhi, que pregava a não-violência: “mas creio que a não-violência é infinitamente 

superior à violência, o perdão é mais nobre que a punição” 
40

. Mas em um campo de batalha 
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 Ele afirma ainda que “há uma ilusão da sociedade civil que consiste em apresentar a violência e a desigualdade 

como não-violência e igualdade. Esta ilusão é posta no nível do primeiro momento [na Lei] do Estado”. 

(FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política, Tomo II. 1ª ed. Brasília: Ed Brasiliense, 1987, p. 304). 
40

 GANDHI, Mahatma. Disponível em: <http:// http://pensador.uol.com.br/gandhi_textos/>. Acesso em 30 de 

janeiro de 2014. 

http://pensador.uol.com.br/gandhi_textos/
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entre manifestantes ou revolucionários e a repressão do Estado não se pode ter esse tipo de 

atitude. Quando você está ali – não só em espírito, mas também em corpo – se sente 

efetivamente a violência. Quando falamos “se sente”, é em todos os sentidos mesmo (falamos 

por experiência): audição, visão, olfato, tato e paladar. A violência do Estado não vai para 

dialogar quando tem uma manifestação. Nessas horas é que sentimos: sentimos balas de 

borracha, bomba de efeito moral (e aqui me lembro de um questionamento de um colega de 

curso: “Por que bomba de efeito moral atinge o corpo?”), spray de pimenta, bomba de gás 

lacrimogêneo, cassetetes, chutes de coturno, chicote dos policiais da cavalaria etc.  

 Por isso Marx diz na que na revolução comunista os trabalhadores não têm nada a 

perder a não ser seus grilhões. Bem, o que fazer quando em uma sociedade o homem não tem 

o direito de ser homem (relembremos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e 

veremos que na realidade nenhum homem goza dos direitos lá prescritos), não pode se 

apropriar daquilo que ele produz, está privado dos meios de produção e reprodução da vida? 

Certamente quem vive nessa situação tem necessidade de uma transformação imediata e o 

diálogo já não entra em questão. Com a violência voltada à transformação da sociedade, onde 

nessa alternativa o homem possa ser enquanto tal, seja realmente livre, possua o direito de se 

apropriar do que é produzido, não seja privado da produção material da sociedade, certamente 

eles “têm um mundo a ganhar!” 
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3 – A atividade política e sua relação com a emancipação humana 

3.1 – Modelo político para uma nova sociedade 

3.1.1 – Os acontecimentos que levaram à Comuna de Paris e à sua queda na guerra civil 

francesa de 1871  

 

 No capítulo anterior, vimos que Marx defende a emancipação humana e a revolução 

social, e tais ações têm caráter político positivo, uma vez que buscam a realização de uma 

nova organização social e política voltadas para a realização da liberdade do homem e para o 

fim da exploração do trabalho. Essas características são encontradas na análise de Marx sobre 

a Comuna de Paris, que ele mesmo intitulou de “forma política da emancipação social do 

povo” (MARX, 2011, p. 129). Começaremos vendo os acontecimentos que antecederam a 

revolução.  

Em 19 de julho de 1870 o monarca Luís Bonaparte (Napoleão III) declarou guerra à 

Prússia, depois de uma batalha diplomática onde essa pretendia tomar o trono espanhol. 

Houve grande comoção por parte dos trabalhadores da Alemanha e França contra a guerra, o 

que foi reforçado pelas mensagens da Associação Internacional dos Trabalhadores - AIT para 

seus associados da Europa e Estados Unidos da América contra tal acontecimento. Apesar 

disso, a guerra aconteceu. Em agosto do mesmo ano, os franceses foram derrotados em várias 

batalhas e, como consequência, perderam vários territórios. Em 1º de setembro, Napoleão III 

e seu marechal MacMahon capitulam com mais 83 mil soldados.  

Mas em 4 de setembro ocorreu um novo fato: os operários de Paris forçam a 

Assembléia Legislativa a proclamar a República, que foi aclamada por toda a França. Naquele 

mesmo instante, Thiers e o general Trochu conspiraram para se apoderar do Hôtel de Ville (o 

prédio da administração) e se fizeram representantes de Paris e da República com o fim de 

compor o Governo da Defesa Nacional. Paris, porém, não podia ser defendida sem a classe 

trabalhadora, o que para os capitalistas representava um grande risco, pois “Paris armada era 

a revolução armada” (MARX, 2011, p. 35). Porém, os trabalhadores foram armados e 

treinados para a defesa na Guarda Nacional. Thiers foi enviado por toda Europa com o intuito 

de implorar mediação dos outros países na guerra. Com os exércitos alemães cercando Paris, 

o Governo da Defesa Nacional decidiu negociar com a Prússia e, com essa notícia, os 
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trabalhadores da Guarda Nacional se sublevaram liderados por Blanqui, tomaram o Hôtel de 

Ville e instalaram o Governo Revolucionário em 31 de outubro de 1870. Mas no outro dia o 

Governo da Defesa Nacional toma o hotel e prende Blanqui. 

Apesar de afirmarem que não capitulariam e que não cederiam nenhum palmo do 

território e nenhuma pedra das fortificações, em 28 de janeiro de 1871 o Governo de Defesa 

Nacional capitulou. Uma das exigências de Otto Von Bismarck foi o pagamento de 5 bilhões 

de francos e 5% sobre as prestações não pagas, além de ceder a Alsácia e a parte oriental da 

Lorena à Alemanha. 

Com a capitulação, foi estipulado que a Assembléia Nacional – que após a tomada de 

Paris pelos trabalhadores foi instalada em Bordeaux e conhecida por Assembléia dos rurais – 

devia ser eleita no prazo de oito dias com o único propósito de decidir sobre a guerra ou a paz. 

Antes disso, Thiers saiu por toda a França a fim de reviver o partido legitimista, que era 

composto pelos rurais para obter apoio contra uma possível revolução. O que Thiers 

intencionava era uma guerra contra a República e a Paris dos trabalhadores, pois só com a 

derrubada da República ele poderia jogar os custos da guerra para a classe trabalhadora. Para 

tanto, Paris precisava ser desarmada, e Thiers a intimou a entregar suas armas. Para ele e seu 

grupo, enquanto Paris estivesse armada era impossível a contrarrevolução. A Guarda Nacional 

se mobilizou e elegeu um Comitê Central para o governo da cidade e esse, com a entrada dos 

prussianos em Paris, decidiu transferir os canhões e as metralhadoras para Montmartre, 

Belleville e La Villette. 

A partir desse episódio, Thiers fugiu para Versalhes e deu inicio à guerra civil 

enviando Vinoy com o comando de alguns homens à Montmartre para apoderar-se das armas 

da Guarda Nacional, o que foi um fracasso frente à bravura dos trabalhadores. Thiers desistiu 

de atacar a cidade, certo de que, com um chamado, a maioria da Guarda Nacional se uniria 

contra o governo rebelde. Mas a revolução operária tinha seu apoio da população e da Guarda, 

e dos 300 mil homens que a compunham, apenas 300 responderam ao chamado de Thiers. A 

força da revolução era tamanha, que Marx afirma o seguinte: 

 

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 militar era algo real ou 

sonhos de um passado longínquo (MARX, 2011, p. 48). 
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Em 26 de março de 1871 foi o dia da eleição do conselho municipal da Comuna de 

Paris. No início de abril do mesmo ano, Thiers abriu uma segunda campanha contra Paris e 

deu-se o início do fuzilamento de prisioneiros da revolução em Versalhes. Após isso, 

seguiram-se vários episódios de atrocidades por parte da contrarrevolução, como o incêndio, 

provocado pelos gendarmes
41

, em uma casa onde se refugiavam guardas nacionais e o 

fuzilamento de quatro guardas por um capitão de tropa em Belle Epine no final de abril. 

 

3.1.2 – A queda da Comuna de Paris 

 

A primeira tentativa de subjugar Paris, como vimos anteriormente, se deu por meio da 

tentativa da ocupação prussiana aclamada pelos escravistas, onde Bismarck não cedeu ao 

pedido. A segunda se deu em 18 de março de 1871 com a derrota do exército e a fuga do 

governo para Versalhes. A terceira vez, agora com sucesso, aconteceu em uma guerra civil. 

Thiers conseguiu reunir um exército com os guardas imperiais que haviam sido presos na 

guerra contra a Prússia por meio de um acordo com Bismarck, onde Versalhes declarava mais 

ainda sua dependência do inimigo estrangeiro. Além desse contingente, uma pequena parcela 

era de marinheiros, fuzileiros navais, guardas papais etc.  

 As províncias, porém, não aprovavam a guerra contra a Comuna e enviavam 

mensagens à Versalhes pedindo a conciliação. Thiers tentou outra manobra, que foi a 

convocação de eleições municipais em todo o país, a fim de obter força o suficiente para usar 

contra Paris. O que aconteceu foi uma derrota nas urnas. Dos 700 mil conselheiros 

municipais, a coligação dos legitimistas, orleanistas e bonapartistas, a qual Thiers fazia parte, 

não chegou a obter 8 mil. E ainda foi criada, pelos conselheiros municipais eleitos, uma 

contra-assembleia abertamente contraria à Assembléia de Versalhes instalada em Bordeaux. 

 Ao final desses acontecimentos, Bismarck ordenou a Thiers que enviasse a Frankfurt, 

plenipotenciários para estabelecer a paz definitiva. Bismarck deu duas opções: o Império ou a 

aceitação incondicional dos seus termos de paz. Tais termos consistiam na redução dos prazos 

                                                           
41

 Policiais franceses. 
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de pagamentos da reparação de guerra e a ocupação continuada dos fortes de Paris pelas 

tropas prussianas até que ele estivesse satisfeito com o estado de coisas na França. Em troca 

ele libertava o exército bonapartista e colocaria à disposição as assistências das tropas do 

imperador Guilherme para derrotar Paris. Thiers assinou o tratado em 10 de maio, e no dia 18 

do mesmo mês o ratificou na Assembléia de Versalhes junto com os seus aliados.  

 Em 21 de maio, quando Thiers já estava assegurado quanto à preparação das tropas, se 

deu o início do ataque à Paris, e no dia 22 ele próprio deu a notícia aos seus ruralistas que sua 

meta foi atingida, ou seja, a investida contra os trabalhadores se iniciava. Os trabalhadores, 

porém, lutaram bravamente. Marx nos revela o quão valiosa era a causa dos trabalhadores:  

 

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 inato da 

civilização da qual eles são os mercenários defensores (MARX, 2011, p. 73). 

 

 Apesar de seus esforços, a Comuna de Paris e seus trabalhadores foram derrotados 

com um cerco à cidade pelo exército de Thiers no dia 29 de maio de 1871, com duração de 72 

dias. As penas para os trabalhadores, que lutaram em sua defesa e foram presos, se deram com 

processos, execuções e deportações 

 

3.1.3 – A Comuna de Paris e seu caráter político 

 

A Comuna de Paris teve seu início em 18 de março de 1871 pela classe operária 

integrante da Guarda Nacional em meio a guerra contra a Prússia, como constatamos acima. 

Segundo o Comitê Central em seu manifesto, os proletários de Paris,  

 

Em meio a fracassos e às traições das classes dominantes, compreenderam que é 

chegada a hora de salvar a situação, tomando em suas próprias mãos a direção dos 

negócios públicos (...) Compreenderam que é seu dever imperioso e seu direito 

absoluto tornar-se donos de seus próprios destinos, tomando o poder 

governamental
42

 (1871 apud MARX, 2011, p. 54). 
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 O início da Comuna, portanto, já tem esse caráter de ser um governo dos trabalhadores 

explorados pelos capitalistas, de ser um governo do povo e para ele. Assim Marx reafirma 

também no Primeiro rascunho: “ela [a Comuna] é o povo agindo para si mesmo, por si 

mesmo” (MARX, 2011, p. 108) 
43

. Isso, de início, já esclarece que o povo agindo, sua ação, a 

práxis, é um aspecto positivo da Comuna de Paris que, como veremos adiante, é a forma 

política da emancipação social. Esse aspecto é defendido por Pogrebinschi (2009, p. 146) 

como “uma forma de governo, ou melhor, de autogoverno. Enquanto forma de autogoverno, 

a comuna é a forma de organização do político”. 

O filósofo acentua, no entanto, que a classe operária não pode tomar a máquina do 

Estado da forma como ela se apresenta e servir-se dela para seus próprios fins, pois tal 

máquina tem um caráter monárquico, uma vez que seu poder é centralizado com seus órgãos, 

como o exército, a burocracia, a magistratura etc., que ao mesmo tempo são divididos e 

organizados por um sistema e hierarquia do trabalho. Ele até acrescenta no Segundo 

rascunho que “o instrumento político de sua escravização não pode servir como o 

instrumento político de sua emancipação” (MARX, 2011, p. 169), o que demonstra que o 

Estado não tem que ser melhorado ou conservado, mas eliminado. Podemos inferir aqui e pelo 

que já foi dito antes que o instrumento político da emancipação dos trabalhadores é a forma 

política da Comuna de Paris; mas vamos discorrer mais sobre o assunto para que tal afirmação 

se esclareça mais. Tal concepção de Estado não se diferencia das afirmações sobre o Estado 

nas obras do Marx da juventude. Desde seu início, o Estado serviu como um instrumento de 

dominação das classes proprietárias sobre a classe trabalhadora ou mesmo outras classes com 

posses, como os pequeno-burgueses.  

 Marx aponta também para o fato de o caráter político do Estado mudar juntamente 

com as mudanças econômicas ocorridas na sociedade:  

 

No mesmo passo em que o progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e 

intensificava o antagonismo de classe entre capital e trabalho, o poder do Estado foi 

assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, de 

uma força pública organizada para a escravização social, de uma máquina de 

despotismo de classe (MARX, 2011, p. 55). 
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E mais: após revoluções em que há avanços e uma progressão das lutas de classes, o 

poder do Estado se torna cada vez mais nítido, como ocorreu na revolução de 1830 na França, 

onde os latifundiários deram lugar aos capitalistas, e os antagonismos da classe operária se 

tornaram mais próximos. Essa revolução colocou na presidência Luís Bonaparte, que logo 

depois deu um golpe de Estado e instaurou o Segundo Império, apoiado nos camponeses. O 

Império professava salvar cada classe de seus inimigos, como o trabalhador das classes 

proprietárias, os proprietários dos trabalhadores, os ruralistas dos industriais etc., e ele foi 

aclamado como o salvador da sociedade. 

Marx afirma que a antítese desse Império foi a Comuna, pois: 

 

O brado de “República Social” com que a Revolução de Fevereiro foi anunciada 

pelo proletariado de Paris não expressava senão a vaga aspiração de uma república 

que viesse não para suprimir a forma monárquica de dominação de classe, mas a 

dominação de classe ela mesma. A Comuna era a forma positiva dessa república 

(MARX, 2011, p. 56).
44

 

 

 A classe operária, uma vez que Paris foi tomada, decretou a substituição do exército 

por uma Guarda Nacional com o principal contingente de operários, e, por esse decreto, 

ordenava ao mesmo tempo a substituição do exército pelo povo armado. A organização da 

Comuna se dava pela formação de conselhos municipais escolhidos por sufrágio universal nos 

distritos da cidade, onde seus mandatos eram revogáveis a qualquer momento. Sua formação 

era ou de operários, ou de representantes incontestáveis da classe operária. Mas ela não se 

restringia somente ao Executivo ou ao Legislativo. Como afirma Marx, ela “devia ser não um 

corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho, Executivo e Legislativo ao mesmo tempo” 
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 Ainda sobre a Revolução dos proletários de Paris, Marx deixa as seguintes afirmações: “o único poder 

legítimo na França, portanto, é a própria Revolução, cujo centro é Paris. Essa revolução não foi feita contra 

Napoleão, o Pequeno, mas contra as condições sociais e políticas que engendram o Segundo Império, as quais 

receberam seu acabamento final em meio à sua agitação, e que, como o revelou claramente a guerra contra a 

Prússia, transformariam a França em um cadáver não tivessem elas sido eliminadas pelas forças regeneradoras 

da revolução da classe operária francesa”; “foi uma revolução contra o Estado mesmo, este aborto sobrenatural 

da sociedade, uma reassunção, pelo povo e para o povo, de sua própria vida social. Não foi uma revolução feita 

para transferi-lo de uma fração das classes dominantes para outra, mas para destruir essa horrenda maquinaria 

da dominação de classe ela mesma. Não foi uma dessas lutas insignificantes entre as formas executiva e 

parlamentar da dominação de classe, mas uma revolta contra ambas essas formas, integrando uma à outra, e da 

qual a forma parlamentar era apenas uma apêndice defeituoso do Executivo. O Segundo Império foi a forma 

final dessa usurpação estatal. A Comuna foi sua direta negação e, assim, o início da Revolução Social do 

século XIX” (MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: ed. Boitempo, 2011, p. 127). 
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(MARX, 2011, p. 57). Nesse sentido, Pogrebinschi (2009, p. 194) afirma que “o sentido do 

termo Gemeinwesen [comunidade] enquanto corpo político, de que se vale Marx, é, portanto, 

aquele que se marca pela autonomia materializada em autodeterminação e autogoverno”. A 

polícia e outros funcionários da administração se tornaram agentes da Comuna e todos, dos 

membros da Comuna até os postos inferiores, tinham de ser remunerados com salários de 

operários.  

 Quanto à força espiritual de repressão, o “poder paroquial”, a Comuna decretou sua 

desoficialização e expropriação de todas as igrejas. Os padres retornaram ao retiro da vida 

privada para viver de esmolas, e não mais da exploração dos adeptos. As instituições de 

ensino foram abertas ao povo gratuitamente e sem a interferência da Igreja e do Estado. A 

Educação
45

 e a Ciência se tornaram, dessa forma, acessível a todos. Os funcionários do 

judiciário passaram a ser, também eles, eleitos, responsáveis e demissíveis pelo povo. 

 Depois de caracterizada a organização do movimento, Marx afirma que: 

 

No singelo esboço de organização nacional que [...] não teve tempo de desenvolver, 

consta claramente que a Comuna deveria ser a forma política até mesmo das 

menores aldeias do país e que nos distritos rurais o exército permanente deveria ser 

substituído por uma milícia popular, com um tempo de serviço extremamente curto. 

Às comunidades rurais de cada distrito caberia administrar seus assuntos coletivos 

por meio de uma assembléia de delegados com assento na cidade central do distrito, 

e essas assembléias, por sua vez, enviariam deputados à delegação nacional em 

Paris, sendo cada um desses delegados substituível a qualquer momento e vinculado 

por instruções formais de seus eleitores (MARX, 2011, p. 57-58). 

 

 As poucas funções governamentais não seriam suprimidas, mas desempenhadas por 

agentes comunais. A unidade da nação seria organizada por uma Constituição comunal e 

tornada realidade pela destruição do poder estatal. As funções do poder estatal seriam, 

portanto, arrancadas de uma autoridade e restituídas aos agentes responsáveis da sociedade 
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 Com relação à Educação, Marx faz a seguinte consideração no Primeiro rascunho: “não houve tempo, é 

claro, para reorganizar a instrução pública (educação); mas ao remover dela o elemento religioso e clerical, a 

Comuna tomou a iniciativa da emancipação mental do povo” (MARX, Karl. A guerra civil na França. São 

Paulo: ed. Boitempo, 2011, p. 117). Tal afirmação se torna importante para reforçar que não se deve modificar 

somente as condições materiais dos meios de produção para se alcançar a emancipação humana social, mas 

também as formas de consciência influenciadas pela educação na sociedade capitalista, que reforça a ideologia 

do Capital e nos adestra para a dominação. Marx discorre de forma ampla sobre esse assunto em MARX, Karl. 

A Ideologia Alemã. São Paulo: ed. Boitempo, 2007. 
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comunal, ao povo. Com o sufrágio universal, qualquer funcionário responsável por uma 

função poderia ser substituído assim que ele não satisfizesse os deveres do seu cargo.  

 O autor chama a atenção para que não se confunda a Comuna
46

 com as comunas 

medievais, ou em uma federação de pequenos Estados, pois o caráter do regime comunal é 

que ele “teria restaurado ao corpo social todas as forças até então absorvidas pelo parasita 

estatal, que se alimentava da sociedade e obstrui seu livre movimento” (MARX, 2011, p. 59), 

o que não ocorre com essas outras formas. Com a Comuna, ao município era garantida sua 

autonomia, mas agora não como um contrapeso supérfluo ao poder estatal, mas sim como 

instância auto-suficiente do povo. Marx afirma que a Comuna realizou o lema das revoluções 

burguesas, que é o governo barato, quando destruiu o exercito e o funcionalismo estatal, e 

que:  

 

Sua própria existência pressupunha a inexistência da monarquia, que, ao menos na 

Europa, é o suporte normal e o véu indispensável da dominação de classe. A 

Comuna dotou a República de uma base de instituições realmente democráticas. 

Mas nem o governo barato nem a “verdadeira República” constituíam sua finalidade 

última. Eles eram apenas suas consequências (MARX, 2011, p. 59). 

 

 Há que se diferenciar a Comuna de outras formas de governo. Enquanto ela era uma 

forma política totalmente flexível, os outros governos eram fundamentalmente repressivos. 

Assim fica claro nessa passagem do Primeiro Rascunho: “a Comuna, a forma política de [do 

povo] sua emancipação social, no lugar da força artificial da sociedade erguida por seus 

inimigos para sua opressão” (MARX, 2011, p. 129). 

O segredo da Comuna está no fato de que ela “era essencialmente 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 econômica do trabalho” 

(MARX, 2011, p. 59). A Comuna devia servir como meio (alavanca) para suprimir o 

fundamento econômico que perpetua a existência de classes e da dominação de classe. Marx 

quer deixar claro que com a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora a 
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 Uma definição da Comuna de Paris pode ser encontrada no Segundo rascunho: “o que é a Comuna, essa 

esfinge que atormenta o espírito burguês? Em sua mais simples concepção, [ela é] a forma sob a qual a classe 

trabalhadora assume o poder político em seus baluartes sociais, Paris e outros centros industriais” (MARX, 

Karl. A guerra civil na França. São Paulo: ed. Boitempo, 2011, p. 168-9). Isto é, ela é um movimento do 

povo para se apropriar do poder com o intuito de gerir a sociedade através dos meios de produção. 
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sociedade devia encontrar uma forma de organização onde todos participassem da produção e 

no gozo proporcional do que é produzido segundo as necessidades de cada um. Por isso ele 

afirma que “com o trabalho emancipado, todo homem se converte em trabalhador e o 

trabalho produtivo deixa de ser um atributo de classe” (MARX, 2011, p. 59). 

 Quanto às afirmações dos defensores do capitalismo, que diziam que a Comuna 

pretendia abolir a propriedade, a base de toda civilização, Marx responde que sim, pois essa 

propriedade de classe faz do trabalho de muitos a riqueza de poucos. A Comuna queria fazer 

dessa propriedade individual um simples instrumentos de trabalho livre e associado, uma vez 

que no capitalismo os meios de produção, a terra e o capital são nesse sistema meios de 

exploração e escravização do trabalho. Dizem os capitalistas: isso é o comunismo 

“irrealizável”. O autor chama a atenção que muitos indivíduos da classe dominante se 

tornaram defensores da produção cooperativa, que devia substituir o capitalismo, que as 

sociedades cooperativas unidas deviam regular a produção nacional seguindo um plano 

comum, tomando dessa forma o controle e pondo fim às fatalidades da produção capitalista. 

Marx pergunta: “o que seria isso, cavalheiros, senão comunismo, comunismo “realizável”?” 

(MARX, 2011, p. 60). 

Após isso, Marx destaca a importância da classe trabalhadora para a emancipação 

social
47

. Ela, diz ele, não tem nenhuma utopia pronta para introduzir por decreto do povo. Ele 

diz ainda que 

 

Para atingir sua própria emancipação, e com ela essa forma superior de vida para a 

qual a sociedade atual, por seu próprio desenvolvimento econômico, tende 

irresistivelmente, terão de passar por longas lutas, por uma série de processos 

históricos que transformaram as circunstâncias e os homens (MARX, 2011, p. 60)
48

. 
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 Ele afirma, no Primeiro rascunho, que “somente os proletários, inflamados por uma nova missão social a ser 

cumprida em nome de toda a sociedade, a missão de eliminar todas as classes e a dominação de classe, eram os 

homens que podiam quebrar o instrumento dessa dominação de classe: o Estado, o poder governamental 

centralizado e organizado, a usurpar a posição de senhor ao invés de ser o servo da sociedade” (MARX, Karl. 

A guerra civil na França. São Paulo: ed. Boitempo,2011, p. 128). 
48

 Outra demonstração da importância da classe trabalhadora se encontra na seguinte passagem do Primeiro 

rascunho: “mas elas [as classes trabalhadoras] sabem, ao mesmo tempo, que grandes passos podem ser dados 

desde já pela forma comunal de organização política e que é chegada a hora de iniciar esse movimento para 

elas mesmas e para o gênero humano” (MARX, 2011, p. 132). 
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 Marx afirma ainda que a revolução de 1870 foi a primeira em que a classe 

trabalhadora foi abertamente reconhecida como a única classe capaz de iniciativa social. E 

ainda que a Comuna estava certa quando dizia aos camponeses que a vitória dela era a única 

esperança deles. Ele chega até a afirmar no Primeiro rascunho d’A guerra civil na França 

que “a Comuna o reconduzirá [o camponês] à vida independente, social e política!” 

(MARX, 2011, p. 133)
49

. Em outra passagem, nos é mostrado o caráter universal da Comuna 

de Paris: 

 

Se a Comuna era a verdadeira representante de todos os elementos saudáveis da 

sociedade francesa e, portanto, o verdadeiro governo nacional, ela era, ao mesmo 

tempo, como governo operário e paladino audaz da emancipação do trabalho, um 

governo enfaticamente internacional. Sob a mira do mesmo exército prussiano que 

havia anexada à Alemanha duas províncias francesas, a Comuna anexou à França os 

trabalhadores do mundo inteiro (MARX, 2011, p. 63). 

 

 Tal era o caráter universal da Comuna que foi escolhido para ministro do Trabalho o 

operário alemão Leo Frankel e para a defesa de Paris os poloneses J. Dombrowski e W. 

Wróblewski. Outro aspecto importante da Comuna foram suas medidas especiais que, 

segundo Marx, “não podiam senão exprimir a tendência de um governo do povo pelo povo” 

(MARX, 2011, p. 64). Foram elas a extinção do trabalho noturno para os padeiros, a proibição 

de ônus ao trabalhador, que muitas vezes sofriam redução de salário de seu empregador que o 

fazia como bem entendia, e a entrega de oficinas e fábricas às organizações operárias. Nas 

finanças, confiscou os bens das companhias financeiras, que roubavam os cofres de Paris. 

Relata-se também na obra que enquanto Paris era uma Comuna, não havia crimes por 

assassinato nem assaltos noturnos, e os furtos eram raros. Tudo isso sem nenhuma polícia.  

Ao fim do folhetim, Marx mais uma vez exalta a Comuna como o modelo social que 

deve ser seguido: “a Paris dos trabalhadores, com sua Comuna, será eternamente celebrada 

como a gloriosa precursora de uma nova sociedade” (MARX, 2011, p. 79). A respeito dessa 

obra, Pogrebinschi (2009, p. 166) que “Marx parece definitivamente convencer-se a partir de 

uma base empírica a respeito das formas reais de persistência do político sem o Estado. A 

Comuna, afinal, provara isso; provara que é possível organizar a política por formas outras 

que não a estatal”. 
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 Grifo nosso. 
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3.2 – Transformações necessárias para uma nova organização social e política 

3.2.1 – O trabalho e a produção social no capitalismo: Marx contra lassalleanos 

 

As ideias de Marx defendidas na análise da Comuna de Paris, será defendida também 

na Crítica do programa de Gotha. Nela, vemos que Marx apresenta teorias e ações a serem 

tomadas para uma nova organização social. A obra foi escrita no ano de 1875 após a 

ocorrência, na cidade de Gotha, de um congresso para unificar a Associação Geral dos 

Trabalhadores Alemães, dirigido por Ferdinand Lassalle, e do Partido Social-Democrata, 

dirigido por Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke e Auguste Bebel, que eram próximos a 

Marx. O projeto do programa proposto no congresso privilegiava claramente as teses de 

Lassalle, teses bastante limitadas no que tange à compreensão do Estado, da justiça, da 

distribuição do que é produzido socialmente etc., o que gerou a crítica de Marx através da 

referida obra. No entanto, Marx não era contra a unificação dos dois partidos, mas faz uma 

ressalva, como prova em uma carta a Bracke: “cada passo do movimento real é mais 

importante do que uma dúzia de programas. Se, portanto, não se podia – e as circunstâncias 

do momento não o permitiam – ir além do Programa de Eisenach
50

, então era melhor ter 

firmado um acordo para ação contra o inimigo comum” (2012, p. 20). Aqui fica claro que a 

ação do proletariado para melhorar ou reverter sua situação na sociedade, uma ação em que é 

afirmado o homem enquanto sujeito político, tem superioridade frente um programa de 

princípios. 

 Marx fez essa obra analisando vários pontos do programa que foi aprovado no 

congresso e mostrando os equívocos cometidos. Os lassalleanos mostram no programa, por 

exemplo, a compreensão de que “o trabalho é a fonte de toda a riqueza e toda cultura, e 

como o trabalho útil só é possível na sociedade e por meio da sociedade, o fruto do trabalho 

pertence inteiramente, com igual direito, a todos os membros da sociedade” (MARX, 2012, 

p. 23). Marx desmistifica essa afirmação demonstrando, primeiro, que o trabalho não é a fonte 

                                                           
50

 Esse foi o estatuto adotado no Congresso de Fundação do Partido Operário Social-Democrata, realizado na 

cidade de Eisenach de 7 a 9 de agosto de 1869. Auguste Bebel e Wilhelm Liebknecht, uns dos fundadores do 

partido, deram uma orientação marxista a ele, segundo o tradutor da edição utilizada por nós, Rubens Enderle 

na nota ** da página 20. 
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de toda a riqueza, mas sim que a natureza é a fonte dos valores de uso, e tais valores 

consistem na riqueza material.  O trabalho também é natural, mas ele é uma demonstração 

exterior da força natural, da força de trabalho humana. O trabalho se torna a fonte de toda a 

riqueza porque o homem tem uma relação de proprietário perante a natureza, e esta sim é a 

fonte de todos os meios e objetos do trabalho. Ademais, esse discurso do trabalho como fonte 

de riqueza é ideologicamente utilizado pelos burgueses para escravizar os trabalhadores, pois 

estes não têm nenhuma propriedade a não ser sua força de trabalho, e para ficar “ricos” são 

obrigados a vendê-la. O trabalhador só trabalha e vive, portanto, com a permissão do 

proprietário, que é o detentor da propriedade que cria os meios de vida.  

 Se até aqui vemos no programa defendido pelos lassalleanos que o trabalho útil é 

anterior à sociedade, na continuação do parágrafo do programa vemos que o trabalho útil não 

é possível sem a sociedade. Bem, mas lá no programa não se define o que é trabalho útil. 

Marx afirma que o trabalho útil é um trabalho que gera um efeito útil visado. Nesse sentido, 

qualquer animal que não vive em sociedade ou até mesmo o homem selvagem que abate um 

animal ou colhe frutos realiza trabalho útil. Na conclusão do parágrafo é defendido que o 

fruto do trabalho útil gerado na sociedade é pertencente a todos os membros da sociedade. 

Mas não é isso o que acontece na realidade fora do programa. O que retorna ao trabalhador da 

sua força de trabalho empregada em uma atividade é o mínimo para ele se conservar na 

condição de trabalhador assalariado, portanto, o mínimo para ele continuar nas suas condições 

de vida degradada. Se tivessem escrito que “o trabalho só se torna fonte da riqueza e da 

cultura como trabalho social” (MARX, 2012, p. 25), não estariam errados, pois o trabalho 

social tal como se encontra na sociedade capitalista realmente gera riqueza e cultura para o 

não trabalhador, e gera ao mesmo tempo pobreza e abandono para o trabalhador. Para 

finalizar a analise desse parágrafo, Marx diz que  

 

Em vez de lançar frases feitas sobre “o trabalho” e “a sociedade”, dever-se-ia 

demonstrar com precisão de que modo, na atual sociedade capitalista, são finalmente 

criadas as condições matérias etc. que habilitam e obrigam os trabalhadores a 

romper essa maldição histórica (2012, p. 25). 

 

 Marx demonstra, ainda, o engano dos lassalleanos na crença deles de que “na 

sociedade atual, os meios de trabalho constituem o monopólio da classe capitalista”. Na 
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verdade, o monopólio dos meios de trabalho pertence à classe fundiária e também à classe 

capitalista. O autor dá o exemplo da Inglaterra à época do escrito, onde na maioria das vezes o 

capitalista não era dono do terreno onde sua fábrica se encontrava.  

  

3.2.2 – A distribuição da produção social e sua relação com a justiça 

 

Aqui, Marx inicia uma discussão a respeito da distribuição justa do fruto do trabalho 

defendido por Lassalle
51

. Quanto à noção de fruto do trabalho, Marx indaga o que é essa 

ideia: “o que é “fruto do trabalho”? o produto do trabalho ou seu valor? E, no último caso, é 

o valor total do produto ou somente a nova fração do valor que o trabalho acrescentou ao 

valor dos meios de produção consumidos?” (2012, p. 27). Para Marx, essa ideia é vazia e não 

revela seu conteúdo. E quanto à distribuição justa desse fruto do trabalho, Marx lembra que os 

burgueses consideram que a distribuição já se dá dessa forma. Além do mais, as relações 

econômicas não são reguladas pelas relações jurídicas, mas o contrário, as relações jurídicas 

se regulam pelas relações econômicas. O fruto do trabalho como algo que pertence a todos os 

membros da sociedade também traz um problema, pois não é esclarecido se ele é distribuído 

aos que não trabalham. Se fosse distribuído a eles, o fruto integral do trabalho e o igual direito 

não existiriam. 

 Marx esclarece que se pegarmos o termo fruto do trabalho no sentido de produto do 

trabalho, veremos que o fruto do trabalho coletivo é o produto social total, e dele é preciso 

deduzir “os recursos para a substituição dos meios de produção consumidos”, “a parte 

adicional para a expansão da produção” e “um fundo de reserva ou segurança contra 

acidentes, prejuízos causados por fenômenos naturais etc.” (2012, p. 28). Esclarece ainda que 

essas deduções “são uma necessidade econômica e sua grandeza deve ser determinada de 

acordo com os meios e as forças disponíveis, em parte por cálculo de probabilidade, porém 

elas não podem de modo algum ser calculadas com base na justiça” (2012, p. 28). 
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 No programa para a fusão dos dois partidos, é defendido que “a libertação do trabalho requer a elevação dos 

meios de trabalho a patrimônio comum da sociedade e a regulação cooperativa do trabalho total, com 

distribuição justa do fruto do trabalho” (MARX, Karl. Crítica do programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. 

São Paulo: Ed. boitempo, 2012, p. 27).  
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Quanto à parte que é destinada ao consumo dos indivíduos, deve ser ainda deduzido os 

custos gerais da administração, que não entram diretamente na produção. Quanto a essa 

parcela, ela será reduzida na mesma medida em que a nova sociedade se desenvolver. A 

segunda dedução é aquela que atende a satisfação das necessidades coletivas, como escolas, 

serviços de saúde etc. Já nessa parte, deve acontecer um aumento em comparação com a 

sociedade atual (capitalista) e continuará aumentando conforme o desenvolvimento da nova 

sociedade. E a terceira parte se destina aos “fundos para os incapacitados para o trabalho 

etc., em suma, para o que hoje forma a assim chamada assistência pública à população 

carente” (2012, p. 29). Aqui temos a distribuição para uma nova sociedade, que no programa 

é contemplado de modo isolado e limitado. O fruto integral, portanto, se converte em fruto 

parcial, uma vez que uma parcela é deduzida para os itens mencionados. Porém, o que é tirado 

do produtor individual reverte-se direta ou indiretamente em seu proveito na qualidade de 

membro da sociedade cooperativa, uma vez que é devolvida em serviços sociais necessários 

para a manutenção não só de sua vida, mas da vida dos outros e da sociedade. 

Marx completa esse modelo de organização econômica da nova sociedade, da 

sociedade cooperativa, com a seguinte afirmação: 

 

No interior da sociedade cooperativa, fundada na propriedade comum dos meios de 

produção, os produtores não trocam seus produtos; do mesmo modo, o trabalho 

transformado em produtos não aparece aqui como valor desses produtos, como uma 

qualidade material que eles possuem, pois agora, em oposição à sociedade 

capitalista, os trabalhos individuais existem não mais como desvio, mas 

imediatamente como parte integrante do trabalho total. A expressão “fruto do 

trabalho”, que hoje já é condenável por sua ambiguidade, perde assim todo sentido 

(2012, p. 29). 

 

E, em seguida, afirma que 

 

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 cujo ventre ela saiu (2012, p. 29). 

 

 Portanto, o produtor individual recebe de volta da sociedade o que lhe deu, isto é, sua 

quantidade individual de trabalho, a parte individual da jornada social de trabalho. Para retirar 
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sua parte dos estoques sociais de meios de consumo, o trabalhador recebe um certificado de 

que cumpriu x horas, que equivaleriam a uma quantidade y de produtos. Esse é o mesmo 

princípio da troca de mercadorias enquanto troca de equivalentes. No entanto, o conteúdo e a 

forma são alterados, pois ninguém, na nova sociedade, pode dar nada além de seu trabalho e 

“nada pode ser apropriado pelos indivíduos fora dos meios individuais de consumo” 

(MARX, 2012, p. 30).  

O igual direito, nesse tipo de organização social, no seu princípio é o direito burguês, 

pois aqui se considera uma quantidade individual e se recebe o equivalente do que foi onerado 

em trabalho. Não é levado em consideração, nesse igual direito, que um trabalhador pode 

superar outro física e mentalmente e, como consequência, pode produzir mais. A apropriação 

dos meios produzidos, por ser medida segundo a quantidade de trabalho expendida, deixa de 

ser um direito igualitário, mas desigual para um trabalho desigual. O indivíduo, aqui, é apenas 

trabalhador sem nenhuma distinção, assim como no Estado somos cidadãos sem nenhuma 

distinção. Só se reconhece aqui a desigualdade dos talentos individuais como privilégios 

naturais.  

 Outras características ainda devem ser levadas em consideração. Um trabalhador pode 

ser casado, tendo filhos, e outros podem não estar nessas condições. Por esse motivo, uns, por 

receberem mais do que outros nos consumo do fundo social, podem ser considerados 

portadores de riqueza. O direito, portanto, deve ser mesmo desigual, e não igual. Marx afirma 

que “essas distorções são inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como ela 

surge, depois de um longo trabalho de parto, da sociedade capitalista” (2012, p. 31). Isso 

porque o direito é condicionado pela forma econômica e pelo desenvolvimento cultural da 

sociedade. Se vemos, por exemplo, um indivíduo na nossa sociedade que realiza um trabalho 

de grande esforço físico, que tem uma grande família e recebe mais que um indivíduo que 

realiza um trabalho intelectual, pensamos imediatamente que isso se trata de uma injustiça. 

Isso ocorre pela cultura a qual estamos condicionados. 

 Marx (2012, p. 31-32) deixa claro que o direito burguês poderá ser plenamente 

superado quando 

 

Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a 

subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a 
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oposição entre trabalho intelectual e manual, quando o trabalho tiver deixado de ser 

mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital; quando, 

juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças 

produtivas também tiverem crescido e todas as fontes de riqueza coletiva jorrarem 

em abundância 

 

 Dessa superação surge a fórmula de direito da nova sociedade: “de cada um segundo 

suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades!” (MARX, 2012, p. 32). Mas Marx 

deixa claro que colocar a discussão sobre a distribuição em voga e atribuir central importância 

a ela no programa do partido é um erro, pois em cada época, a distribuição dos meios de 

consumo é a consequência das condições de produção, que por sua vez se caracteriza pelo 

modo de produção. No capitalismo, por exemplo, as condições de produção pertencem aos 

não trabalhadores sob a forma de propriedade do capital e propriedade fundiária. Os 

trabalhadores, nesse modo de produção, são proprietários somente de sua força de trabalho. 

“Se as condições materiais de produção fossem propriedade coletiva dos próprios 

trabalhadores, então o resultado seria uma distribuição dos meios de consumo diferente da 

atual” (MARX, 2012, p. 32-33).  

 

3.2.3 – A ação revolucionária do proletariado perante as condições materiais históricas 

 

No programa influenciado por Lassalle, defende-se que “a libertação do trabalho tem 

de ser obra da classe trabalhadora, diante da qual todas as outras classes são uma só massa 

reacionária” (MARX, 2012, p. 33). Marx mostra o equívoco recorrendo ao Manifesto do 

Partido Comunista 
52

, no qual é afirmado que a burguesia, em determinada época, foi uma 

classe revolucionária enquanto protetora da indústria frente à aristocracia feudal e as classes 
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 A passagem em questão é a seguinte: “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 proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autentico”. Essa 

passagem não deixa bastante claro o aspecto revolucionário da burguesia em determinada época, mas em outro 

local da mesma obra Marx explica: “a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os 

instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais” 

(MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Ed. 

boitempo, 1ª ed.,1998, p. 43). Nessa citação fica latente que a burguesia é revolucionária enquanto protetora 

dos meios de produção, isto é, a indústria frente à aristocracia e às camadas médias da sociedade.  
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médias que queriam perpetuar os modos de produção antigos. O trabalhador é revolucionário 

frente à burguesia porque, “sendo ele mesmo fruto do solo da grande indústria, busca 

eliminar da produção seu caráter capitalista, o qual a burguesia procura perpetuar” 

(MARX, 2012, p. 34). Além disso, as classes médias podem se tornar revolucionárias quando 

passam a condição de proletariado. Por isso é um erro dizer que burguesia, classe média e 

aristocracia, juntas, formam uma só massa reacionária.  

 A respeito da libertação da classe trabalhadora a nível nacional e internacional, Marx 

(2012. p. 35) afirma que  

 

Para poder lutar em geral, a classe trabalhadora tem de se organizar internamente 

como classe, e a esfera nacional é o terreno imediato de sua luta. Nesse sentido, sua 

luta de classe é nacional não segundo o conteúdo, mas, como diz o Manifesto 

Comunista, “segundo a forma”. 

 

Isso quer dizer que o conteúdo é o mesmo em qualquer nação, qual seja, há uma luta 

de classes entre opressores e oprimidos, mas em uma nação específica esse conteúdo toma 

formas diferentes. Porém, é importante que a ação de qualquer partido operário não se dê 

somente de forma nacional, pois a burguesia se une internacionalmente contra a classe 

operária, já que o sistema capitalista tem uma conexão mundial.  

 

3.2.4 – O surgimento de uma nova organização social e política 

 

Em outro parágrafo do programa, Lassalle reivindica “a eliminação de toda 

desigualdade social e política” (MARX, 2012, p. 39). Marx corrige-o afirmando que “com a 

abolição de classes, desaparece por si mesma toda desigualdade social e política delas 

derivada” (2012, p. 39). Note que Marx não fala que com a abolição de classes desaparecem 

também a sociedade e a política, ou somente a política. Ao contrário, elas persistem sob outra 

forma de organização social. O que desaparece, segundo o próprio autor, é a desigualdade 

social e política existentes no seio da sociedade capitalista, na sociedade de classes. Esse 

desaparecimento, como ficou claro na análise de obras anteriores à Crítica do Programa de 

Gotha, se dá por meio de uma revolução, por uma transformação social, onde não existirá 

mais classes após ela, onde a propriedade dos meios de produção será comum, e não mais 
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privada, e todos os membros da sociedade se associarão em torno da produção do meios de 

vida de forma livre, sem serem coagidos pelo poder de opressão do Estado e da classe 

apropriadora da riqueza gerada socialmente. 

 O programa exigia ainda a subvenção do Estado para as cooperativas de produção, 

com o controle democrático do povo trabalhador. Marx (2012, p. 40), utilizando sua refinada 

ironia contra essa exigência, diz que  

 

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 cooperativas de produção “criadas” por ele, e 

não pelos trabalhadores. É algo digno da presunção de Lassalle imaginar que, por 

meio de subvenção estatal, seja possível construir uma nova sociedade da mesma 

forma que se constrói uma nova ferrovia! 

 

 Mais uma vez em sua obra, Marx deixa claro que os trabalhadores têm de ser os 

sujeitos, os realizadores da revolução social. O movimento da classe trabalhadora não deve 

depender do aparelho estatal para agir revolucionariamente. Ele tem que ter uma autonomia 

perante o Estado, pois uma nova sociedade não será construída por esse último, mais por um 

movimento revolucionário de transformação política e social, que é próprio da classe 

trabalhadora. Aqui, não se pretende reafirmar o Estado, nem conservá-lo ou melhorá-lo, mas 

destruí-lo, aboli-lo. Ademais, na Alemanha o povo trabalhador era constituído de camponeses, 

e não de proletários. Na Alemanha, ainda se tinha o significado de democrático como governo 

do povo. Mas como o controle dessas cooperativas pode ser democrático? Se o povo 

trabalhador, “ao apresentar essas exigências ao Estado, expressa sua plena consciência de 

que não só não está no poder, como não está maduro para ele!” (MARX, 2012, p. 40). 

 Essas cooperativas, finalmente, têm o intuito de subverter as atuais condições de 

produção: 

 

O fato de que os trabalhadores queiram criar as condições da produção coletiva em 

escala social e, de início, em seu próprio país, portanto, em escala nacional, significa 

apenas que eles trabalham para subverter as atuais condições de produção e não têm 

nenhuma relação com a fundação de sociedades cooperativas subvencionadas pelo 

Estado! (MARX, 2012, p. 41) 
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 Marx passa então a discussão sobre “a base livre do Estado” e esclarece que esse não é 

o objetivo de trabalhadores já libertos da estreita consciência de súdito. E mais: a liberdade do 

Estado consiste em ele estar subordinado à sociedade. E no que diz respeito às palavras 

“Estado atual” e “sociedade atual”, recorrentemente utilizadas no programa, o filósofo deixa 

claro que é importante salientar que essa “sociedade atual”, assim como a nossa sociedade, se 

refere à sociedade capitalista, modificada pelo desenvolvimento histórico de cada país. O que 

há de comum nos Estados existentes é o fato de a maioria deles estar assentado sobre a 

sociedade moderna burguesa, e nesse sentido pode-se falar de “atual ordenamento estatal” em 

contraste com o futuro.  

 Após essa explanação, Marx lança a seguinte pergunta: “pergunta-se, então, por que 

transformações passará o ordenamento estatal numa sociedade comunista?” e responde que  

 

Entre a sociedade capitalista e a comunista, 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 revolucionária do proletariado 

(MARX, 2012, p. 43). 

 

 O programa, no entanto, não se refere em nenhum momento à ditadura do proletariado 

e ao ordenamento estatal da sociedade comunista. Esse Estado futuro velado no programa nas 

reivindicações contra o Estado atual, não existia na Alemanha, claro, mas ele já era o Estado 

atual em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Por fim, Marx diz que se não tinha 

coragem de reivindicar a república democrática, não se deveria exigir coisas que só teriam 

sentido em uma república democrática. E essa ainda tem seus defeitos, pois é “um despotismo 

militar com armação burocrática e blindagem policial, enfeitado de formas parlamentares, 

misturado com ingredientes feudais e, ao mesmo tempo, já influenciado pela burguesia” 

(MARX, 2012, p. 44). 

 

3.2.5 – A educação e a consciência na nova sociedade 

 

Sobre uma “educação popular universal e igual sob incumbência do Estado. 

Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita” (MARX, 2012, p. 45), Marx indaga 

se se crê realmente que essa educação, na sociedade capitalista, pode ser igual para todas as 
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classes ou se as classes altas deverão ter a mesma educação que o Estado oferece ao 

camponês e ao trabalhador assalariado. Marx faz ainda um comentário importante, 

demonstrando a preocupação de um ensino voltado para o conhecimento da produção 

combinado com a instrução normal: “o parágrafo sobre as escolas devia ao menos ter 

exigido escolas técnicas (teóricas e práticas) combinadas com a escola pública” (2012, p. 

46). Mas o problema maior desse parágrafo do programa do Partido Operário Alemão é 

incumbir ao Estado a educação popular. Para o autor, governo e igreja devem ser excluídos de 

qualquer influência sobre a escola.  

 No que diz respeito à liberdade de consciência, o partido deveria declarar a pretensão 

de ultrapassar esse direito burguês, pois, antes, se quer libertar a consciência de qualquer 

“assombração religiosa”.  

 A respeito do ponto que exige a “jornada normal de trabalho”, Marx (2012, p. 47) 

afirma que “em nenhum outro país o partido operário limita-se a uma reivindicação tão 

vaga, mas sempre fixa a duração da jornada de trabalho que, em dadas circunstâncias, 

considera normal”. Se exige ainda, no programa lassalleano, a limitação do trabalho das 

mulheres e a proibição do trabalho infantil, mas não se determina, nessa exigência, quais 

atividades são nocivas ao sexo feminino e nem o limite da idade da criança que não deve 

trabalhar. Marx (2012, p. 47-48) afirma, quanto a isso, que “a combinação de trabalho 

produtivo com instrução, desde a tenra idade, é um dos mais poderosos meios de 

transformação da sociedade atual”. Numa leitura rápida, alguém pode pensar que Marx 

defende o trabalho infantil, mas é preciso ter uma maior atenção nessa passagem para ver que 

não é isso. Na verdade, o que está defendido nela é que a criança, em outra sociedade, deve 

ser educada para a produção dos meios de vida e para o aprendizado de diversas atividades 

para que uma nova relação entre o trabalhador e o trabalho seja criada, onde o primeiro não se 

limite somente a uma atividade. Esse é um dos males da sociedade capitalista que se quer 

combater, porque essa característica do trabalho não permite ao trabalhador o 

desenvolvimento de suas capacidades físicas e intelectuais. Marx já havia defendido a 

polivalência no trabalho em A Ideologia Alemã: 

 

Na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade exclusivo, 

mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam, a sociedade regula a 
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produção e me confere, assim, a possibilidade de hoje fazer isto, amanhã aquilo, de 

caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me à criação de gado, criticar após 

o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, sem que eu jamais me torne 

caçador, pescador, pastor ou crítico (MARX, 2007, p. 38). 

 

Em outro estágio social, portanto, ao homem não é imposta uma atividade exclusiva, 

mas sim uma possibilidade de se aperfeiçoar em vários campos que lhe agradar. 

 

3.3 – Em defesa do movimento político dos trabalhadores 

 

 A constituição da classe trabalhadora em partido e a sua atuação no movimento 

político abordados na seção 3.2.3 será também discorrido nessa seção, onde faremos uma 

análise do texto Apoliticismo, de Marx. Nele encontraremos uma defesa da política enquanto 

ação da classe trabalhadora. Esse texto foi redigido como crítica a Mikhail Bakunin, um dos 

expoentes do Anarquismo 
53

, em 1873 e publicado em italiano no Almanaque Republicano 

para 1874, segundo o editor da edição utilizada por nós. Marx não dá a referência da obra de 

Bakunin que é criticada aqui, mas as afirmações dele são bastante elucidadoras em relação à 

política.  

 Ele inicia o texto com uma enorme citação de Bakunin onde, em linhas gerais, esse 

defende que o trabalhador não deve formar partido político, ter atividades políticas, declarar 

greves, lutar por um limite legal da jornada de trabalho, lutar pela proibição do trabalho para 

menores de 10 anos, exigir que o Estado dê instrução primária aos seus filhos. O trabalhador 

não deve, ainda, tomar o poder do Estado e instaurar uma ditadura revolucionária, não deve 

formar sindicatos ou sociedades etc. Os operários, nas palavras de Bakunin, “devem cruzar os 

braços e não perder seu tempo em movimentos políticos e econômicos. Estes movimentos não 

lhes podem dar mais do que resultados imediatos” (MARX, 1987, p. 68). Bakunin defendia 

isso afirmando que combater o Estado é reconhecê-lo; que lhe arrancando concessões, os 

trabalhadores estavam aceitando compromissos com o Estado e com os patrões e, ainda, 

                                                           
53

 O Anarquismo é uma teoria que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência dos seres humanos é 

determinada pela vontade e pela razão, não sendo preciso algo que organize essa convivência. Essa doutrina 

recusa uma reforma se utilizando do desenvolvimento pelo Estado. Por isso, uma sociedade anárquica só é 

possível com a destruição total do poder estatal. As ideias de Marx se afastam do Anarquismo porque para ele 

o poder do Estado deve ser apropriado pelos trabalhadores para o desenvolvimento de uma ordem social 

igualitária. 
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perpetuariam a divisão do trabalho. E mais: tudo isso ia contra a pureza dos princípios 

eternos, que ele não esclarece o que são estes.  

 Marx, após as afirmações de Bakunin, se manifesta da seguinte forma: 

 

Ninguém negará que, se os apóstolos do apoliticismo expressaram-se de um modo 

tão claro, a classe operária os mandaria passear e se sentiria insultada por esses 

burgueses doutrinários e fidalgos descarreirados, que são bastante tolos ou ingênuos 

para proibir-lhe qualquer meio real de luta porque todas as armas para o combate 

precisam ser tomadas da sociedade atual e porque as condições fatais desta luta têm 

a desgraça de não se adaptar às suas fantasias idealistas; fantasias que estes doutores 

em ciência social elevaram à divindade, sob os nomes de Liberdade, Autonomia e 

Anarquia (MARX, 1987, p. 68-69). 

 

 

 Aqui fica claro que Marx de modo algum nega a política. Pelo contrário: ele a afirma 

como uma forma de ação necessária para a luta dos trabalhadores. O movimento político, 

portanto, se torna uma chave de combate ao Estado e à organização social capitalista. Os 

trabalhadores só podem almejar à sociedade comunista – a uma forma de associação livre – 

por meio da política, pois para essa luta é imprescindível a ação dos trabalhadores de forma 

revolucionária. 

 Após isso, o filósofo faz uma análise da tradição da Filosofia Política, a fim de ver se 

ela pode ser invocada. Os primeiros socialistas (Fourier, Owen, Saint-Simon etc.) sonhavam 

com uma sociedade modelo e condenavam qualquer greve ou movimento político dos 

operários para aliviar sua desgraça porque as condições sociais ainda não estavam 

suficientemente desenvolvidas. Mais tarde, Bray, na sua obra Os males e os remédios do 

trabalho, condena os movimentos políticos e econômicos dos trabalhadores porque, segundo 

ele, ao invés de abolir o estado social atual, esses movimentos retêm-nos nele e intensifica os 

antagonismos. Já Proudhon se pronunciava contra os movimentos econômicos, mas nos seus 

escritos estimulava o movimento político, segundo Marx. Mas em obras como As 

contradições econômicas e Da capacidade política das classes operárias, ele se manifestou 

contra o movimento político dos trabalhadores. 

 Marx mostra quais são os princípios eternos de Proudhon, os quais ele usa contra o 

movimento da classe operária. O primeiro deles é que “o nível dos salários determina o preço 

das mercadorias” (1987, p. 70), o qual Ricardo já havia refutado de “uma vez para sempre” 
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na sua obra Princípios de economia política. O segundo princípio é que “a lei que autoriza as 

coligações é altamente antijurídica, antieconômica, contrária a toda sociedade e a toda 

ordem”, ou seja, “contrária ao Direito econômico da livre concorrência” (MARX, 1987, p. 

71). Esse princípio não pode ser aplicado, pois a Inglaterra, segundo Marx, havia aprovado 40 

anos antes do escrito de Proudhon uma lei contrária a ele, o que demonstrava a defasagem do 

“princípio”. Além do mais, na proporção em que a indústria se desenvolvia com a livre 

concorrência, aquela lei citada nesse princípio eterno se torna necessária até nos Estados 

burgueses. No terceiro princípio temos:  

 

Por conseguinte, sob o pretexto de tirar a classe operária de uma chamada 

inferioridade social, será preciso começar a denunciar toda uma classe de cidadãos: a 

classe dos senhores, dos empresários, dos patrões e dos burgueses terá que incitar a 

democracia operária ao desprezo e ao ódio para com estes execráveis e indignos 

elementos da classe média coligados contra ela; terá que se preferir a guerra 

mercantil e industrial à repressão legal, o antagonismo de classes à polícia do Estado 

(MARX, 1987, p. 71). 

 

 Proudhon, portanto, defendia que os operários não entrassem em antagonismo com a 

classe dos empresários, patrões e burgueses, pois restava a eles a liberdade de concorrência, 

sua única garantia. Ele defendia o indiferentismo econômico e político para colocar a salvo a 

liberdade de concorrência e a liberdade burguesas. Em seguida, Marx se pronuncia mais uma 

vez com sua ironia:  

 

Se os primeiros cristãos, que também predicavam o apoliticismo, precisaram do 

braço de um imperador para se converterem de oprimidos em opressores, os 

modernos apóstolos do apoliticismo não acreditam que seus princípios eternos lhes 

imponham a abstinência dos prazeres mundanos e dos privilégios temporais da 

sociedade burguesa. E, no entanto, temos de reconhecer que suportam com um 

estoicismo digno dos mártires cristãos as 14 ou 16 horas de trabalho com que são 

sobrecarregados os operários das fábricas! (1987, p. 71-71). 

 

 Vemos aqui que a política não deve ser negada à classe trabalhadora. Ela se torna 

totalmente necessária para a derrubada da atual organização social e do Estado, como foi 

defendida nas obras da juventude do autor. O escrito Apoliticismo é um texto de maturidade, 

como os pesquisadores de Marx costumam dividir suas obras. Observamos que não há um 

corte epistemológico com relação à política no que diz respeito aos seus escritos. A política, 
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portanto, não deve ser negada, mas afirmada como momento necessário para a emancipação 

dos trabalhadores. 
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CONCLUSÃO 

 

 Partindo de tudo o que foi exposto, chegamos à seguinte conclusão: 1. A política 

moderna burguesa, ou seja, a política praticada no âmbito do Estado moderno, constitui um 

momento negativo, segundo Marx, pois é uma forma de política praticada para a manutenção 

do modo de produção capitalista, para a defesa da propriedade privada e para separar os 

indivíduos da organização da sociedade. Tal forma política não se diferencia da política 

praticada na maioria dos países chamados “livres”, ou seja, dos países democráticos e dos 

países que não têm um regime totalitário; 2. A emancipação humana, universal, buscada na 

revolução social, tem também um caráter político, uma vez que procura a realização do 

cidadão, ser genérico do homem, que no Estado é uma abstração, e, 3. Para a constituição de 

uma nova ordem social, é preciso uma práxis política, que é negada ao homem pelo Estado na 

forma de representação. Nessa nova sociedade, os homens têm a capacidade e o poder de 

governar e regrar suas vidas e de gerir a produção dos meios de vida. 

Vimos que a emancipação política é uma emancipação parcial, ou seja, não realiza o 

homem em sua totalidade. Parafraseando Marx, ela deixa de pé os pilares do edifício. Ela 

apenas muda o caráter do Estado, tornando-o político e não mais ligado a preceitos religiosos, 

de forma que a sociedade permanece com seus antigos preconceitos. Assim, o Estado pode se 

libertar de vários constrangimentos sem que o homem se encontre liberto deles. A liberdade, 

nessa emancipação, se torna também incompleta. Vamos dizer o porquê.  

A emancipação política gera uma duplicidade da vida do indivíduo, separando-o em 

público e privado, em pessoa no Estado – cidadão – e pessoa na sociedade – o burguês. O 

homem só se encontra liberto, no Estado moderno, na forma do cidadão (enquanto ser 

político). O cidadão, no entanto, se caracteriza no Estado burguês como um ser abstrato que 

não expressa o homem em sua realidade plena, pois na esfera estatal ele constitui um ideal. É 

por isso que Marx afirma que o Estado político pleno é vida genérica do homem em oposição 

à sua vida material. A vida material do homem se caracteriza por um egoísmo latente próprio 

de qualquer dominação. Esse é um dos pilares que continuam de pé com a emancipação 

política. O Estado não tem a capacidade de realizar o homem no seu ser genérico, isto é, no 
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cidadão. Dessa forma, homem vive também uma vida religiosa, uma vez que o cidadão não 

está ao seu alcance na vida material. 

Isso ocorre porque o Estado e a sociedade civil são duas esferas opostas. A 

emancipação política realizou a emancipação da sociedade em relação à política, coisa que 

não era separada no feudalismo e na sociedade antiga. Essa cisão de Estado e sociedade, 

homem público e homem privado, portanto, não constitui um estágio da emancipação política, 

mas a sua forma plena. Isso pode ser provado, por exemplo, se pegarmos os Direitos 

Humanos e as Constituições, onde no primeiro é afirmado o homem privado, o burguês, e no 

segundo o cidadão, a pessoa moral. Mas até nesse último se manifesta o homem privado. 

Constatamos também a incapacidade do Estado, mesmo ele não estando inserido na 

forma das nações modernas, para a resolução dos problemas sociais, como a pobreza. Busca-

se as causas desses problemas afirmando que eles são provenientes de uma má administração 

ou de causas naturais. Na política praticada no Estado, esses problemas se tornam joguete dos 

partidos para alcançar o poder. Esses partidos procuram vender uma imagem de salvação para 

os problemas sociais, mas na realidade não têm a capacidade para tal, pois o Estado encontra-

se assentado em uma contradição com a sociedade civil, o que já foi afirmado acima. O 

próprio Estado é incapaz de resolver esses problemas, pois ele tem sua base na sociedade e 

procura organizá-la, mas não modificá-la. Se ele procurasse modificar as condições da 

pobreza, ele teria que se autosuprimir, o que nunca ocorrerá. Essas condições são as condições 

da sociedade, uma vez que ela é a base do Estado. Se a nossa sociedade é a sociedade da 

propriedade privada e o Estado existe para representá-la, como pode esse mesmo Estado 

procurar a causa da pobreza nessa característica social? Isso nunca acontecerá. 

Esse problema não terá solução porque o Estado tem uma base material determinada, 

que é a sociedade civil. Essa sociedade, como afirmado acima, é a sociedade da propriedade 

privada. Mas essa não é uma característica somente do Estado moderno. Todas as sociedades 

se estabeleceram através do intercâmbio dos meios de vida. Nessas relações, claro, há um 

elemento necessário para a produção desses meios de vida, que é o trabalho. Esse elemento, 

junto com a sociedade, se desenvolveu sob a exploração dos trabalhadores, pois eles não 

possuíam os meios de produção, mas somente sua força de trabalho. Toda riqueza produzida, 
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portanto, fica nas mãos da classe opressora, proprietária de terra, capital, instrumentos de 

trabalho etc. 

Esse domínio sobre a produção não se dá somente de forma material, mas também 

intelectual. Marx afirma que aqueles que dominam materialmente também dominam 

intelectualmente, de forma que os despossuidores da sociedade são dominados pelas ideias da 

classe dominante. Mas ideias revolucionárias podem surgir desde que surja um elemento 

revolucionário na realidade (essa é uma condição imprescindível). 

Esse elemento revolucionário sempre existiu, pois sem ele as sociedades não se 

desenvolveriam. Cada sociedade em cada momento histórico se desenvolveu revolucionando 

os meios de produção e no embate entre opressores e oprimidos. Esses dois não estão 

separados. Se pegarmos, por exemplo, a produção na Idade Média, temos que ela era 

desenvolvida através das oficinas de artesãos. Essa forma de produção foi substituída 

posteriormente pela manufatura e mais adiante pela indústria, na qual a produção foi 

aumentada através substituição do trabalho manual por máquinas. Para sair da produção 

artesanal para a industrial, o domínio da sociedade teve que mudar de mãos, saindo, portanto, 

das mãos da aristocracia para as mãos da burguesia. Mas isso de forma revolucionária e 

violenta, pois a classe dominante se reconhece como a melhor classe para se gerir a sociedade 

e, por isso, não se desfaz do poder facilmente senão por uma revolução social.  

Por isso Marx afirma que a história de todas as sociedades é a história das lutas de 

classes. Dessa forma, o Estado moderno tem sua fundação na característica da sociedade, que 

é burguesa. Esta classe alcançou o poder através dos desenvolvimentos realizados no modo de 

produção e pela derrubada da aristocracia. Mas seu poder político exclusivo no Estado só se 

deu com a mundialização do mercado. Até aqui, tentamos demonstrar que a política no Estado 

é negativa, pois ela é uma prática voltada para o interesse privado, para o egoísmo, para a 

dominação da sociedade, para exploração do trabalho etc. Ela, portanto, tem uma base 

material que é a propriedade privada, a característica principal da sociedade civil burguesa. 

A saída desse estágio político tem um aspecto dialético 
54

. Isto quer dizer que a 

política não será totalmente negada ou eliminada, mas que ela será também resguardada. Não 

                                                           
54

 Quanto ao método dialético de Marx, Chagas afirma que “a analise marxiana é, na qualidade de 

conhecimento da realidade social em sua totalidade, como crítica às contradições internas da totalidade da 
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se trata de afirmar que a política tem um lado positivo e outro negativo e sua solução seria a 

eliminação do lado negativo (essa é a dialética de Proudhon), mas da suprasunção de um 

momento da política – do Estado moderno – para uma elevação do conceito – a política agora 

como atividade própria dos homens em comunidade, associados, superando seu caráter 

privado de classe e as desigualdades sociais e econômicas.  

Assim encontramos exposto no pensamento de Marx, como vemos no final do artigo 

A questão judaica:  

 

A emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual 

real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na 

qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 

suas relações individuais (MARX, 2010, p. 54). 

 

 O cidadão, como já afirmado, é o homem enquanto membro da comunidade política, 

de forma que a realização da emancipação humana é a realização do aspecto político do 

homem. A realização do político do homem, do seu ser genérico, deve ser na própria 

realidade, nas suas relações individuais. Posteriormente, Marx afirma a importância da 

filosofia como tomada de consciência para a realização da emancipação humana. A filosofia 

já havia desmascarado a alienação humana na forma sagrada, com o pensamento de 

Feuerbach, por exemplo. Agora sua tarefa é desmascarar a alienação humana nas formas não-

sagradas, ou seja, no trabalho, no Estado, no direito etc. O problema da filosofia, para Marx, é 

seu caráter idealista. A modificação de estado só pode ser com a abolição da Filosofia, mas só 

se abole a filosofia realizando-a (com a afirmação da passagem supracitada d’A questão 

judaica, não poderíamos afirma que a abolição da política se daria realizando-a? 
55

). Sua 

realização, no entanto, só se dará com a existência de um elemento material. E a aqui surge o 

                                                                                                                                                                                     
sociedade burguesa, marcada pelo antagonismo entre as forças de produção e as relações de produção, entre o 

capital e o trabalho, um método emancipatório, um veículo necessário à transformação dessa totalidade (tanto 

político, quanto civil), como condição fundamental para a edificação de uma outra forma de sociabilidade 

humana, determinada, sim, pelas diferenças, mas não pelas desigualdades econômico-sociais entre os homens” 

(CHAGAS, E. F. O método dialético de Marx: investigação e exposição crítica do objeto In. Síntese – 

revista de filosofia. Belo Horizonte, v. 38, n. 120, 2011, p. 70). 
55

 Dessa forma pensa também Pogrebinschi: “Assim como a filosofia só poderia ser realizada pela negação da 

filosofia, a política só pode ser compreendida – e realizada – pela negação da política” (POGREBINSCHI, 

Thamy. O enigma do político: Marx contra a política moderna. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 2009, p. 19. 
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trabalhador como esse elemento, pois ele representa a classe subjugada, explorada e oprimida 

pela burguesia, que é a classe proprietária dos meios de produção.  

Esses princípios de modificação da realidade dependem necessariamente da ação. Tal 

ação será identificada por Marx com a revolução social. Esta revolução é também política, 

pois modifica o poder na forma do Estado. Mas a característica da política, aqui, já não é a 

mesma do Estado burguês, pois o que tem em vista é a emancipação humana e a realização da 

comunidade onde os interesses públicos predominam sobre os interesses privados. 

Nessa configuração da política, a revolução enquanto ação do trabalhador para a 

transformação social constitui um movimento autônomo da imensa maioria em proveito dela 

mesma. Nesse sentido, podemos afirmar que ela se alinha aos preceitos comunistas, uma vez 

que procura a abolição da propriedade privada, essa que proporciona a exploração do homem 

pelo homem e a alienação do trabalho. Assim Marx afirma a respeito da Comuna de Paris, o 

povo agindo para si mesmo, por si mesmo. Ainda sobre ela, ele também afirma que era a 

forma política da emancipação econômica do trabalho enquanto atividade de alienação do 

homem, e ainda a forma da emancipação social. 

A ação política, na Comuna, consistia em se autogovernar e autolegislar, ou seja, o 

povo envolvido nesse movimento tinha a capacidade e o poder de executar as ações 

necessárias para a organização dessa nova sociedade que surgia e a incumbência de regular 

suas ações. Isto tanto é verdade que Marx demonstrou inúmeras decisões da Comuna a 

respeito do trabalho, da defesa, da educação e da propriedade no seu território. 

Na Crítica do programa de Gotha, o filósofo se aprofundou melhor no modelo de 

organização para uma nova ordem social. Nela, todos os membros devem contribuir na 

produção segundo suas capacidades. Mas, nem por isso, um membro menos capacitado 

receberá menos da sociedade para sua sobrevivência, pois será levada em consideração suas 

necessidades. Essa é a fórmula da associação dos trabalhadores tendo em vista a emancipação 

humana. Nesse sentido, o direito que prevalece aqui não é o direito burguês, aquele que 

afirma que o homem deve receber o equivalente ao que foi produzido. A apropriação dos 

meios de produção nessa associação se dá de forma coletiva, dispensando as regras da 

apropriação individual.  
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É claro que Marx se refere aqui ao comunismo, onde se estabelece a abolição de 

classes. Nele, toda desigualdade social e política que deriva das classes é suprimida, uma vez 

que se instaura uma nova sociedade e uma nova política, agora ambas voltadas para a 

realização do homem em seu aspecto genérico.  

Por fim, vimos no texto Apoliticismo, não a negação da política, mas a sua afirmação 

enquanto movimento necessário de suprasunção da sociedade capitalista. Não se trata, pois, 

de suprimi-la, mas de revolucionar suas características burguesas, como a alienação do 

trabalho, a dualidade homem-cidadão, público-privado, a apropriação privada dos meios de 

produção etc. A política na revolução social ou na sociedade comunista é, a nosso ver, a 

realização do seu conceito, momento indispensável da dialética marxiana. 
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