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7     APRESENTAÇÃO

Este livro reúne textos escritos entre 2008 e 2019 em torno do eixo 
de pesquisa “marxismo, história e política”. Originalmente motivada pela 
minha condição de professor da disciplina de História Contemporânea, 
primeiro na PUC-Goiás e depois na UFG, ao longo dos anos esta opção de 
pesquisa foi sendo reforçada pelo Grupo de Estudos “Marxismo e Histó-
ria”, do Núcleo de Pesquisas e Estudos em História Contemporânea (NE-
PHC/UFG) e do Grupo de Pesquisa “Capitalismo e História” (CNPq), no 
qual coordenei três projetos de extensão e cultura em torno do tema “His-
tória, Teoria e Método no Marxismo”, desenvolvidos entre os anos de 2010 
e 2015 junto aos meus alunos e orientandos. 

As pesquisas em torno deste tema também foram motivadas pela 
participação em diversos eventos acadêmicos e publicações neste período 
e, ainda, para responder questões que emergiram nas pesquisas que tam-
bém realizo sobre a história do Brasil Recente (Ditadura Militar, a transição 
política à Nova República, a hegemonia neoliberal no Brasil). Por conta 
disto, além de Marx e Engels, foram incorporados a este eixo de reflexão 
outros autores, como Lênin, Gramsci, Florestan Fernandes e Jacob Goren-
der; e outros temas, como a Revolução Russa e o processo da revolução 
burguesa no Brasil. 

Acima de tudo, este eixo de pesquisa foi motivado por minha 
insatisfação com certa visão predominante entre professores e estudantes 
de história e em parte da esquerda socialista acerca do marxismo e mais 
especificamente acerca da perspectiva de Marx e Engels. À direita e à 
esquerda desenvolveu-se um senso comum que, por caminhos diversos, 
e mesmo conflitantes, em linhas gerais cassa de Marx e do marxismo a 
capacidade de compreender a realidade social contemporânea, mas 
principalmente sua capacidade de nela intervir politicamente de maneira 
efetiva e emancipatória. 
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De um lado, há as correntes pós-modernas do culturalismo, do 
identitarismo e do pós-estruturalismo, que acusam o marxismo de ana-
cronismo explicativo e político por conta de sua pretensa teleologia, de 
suas intenções “metanarrativas”, de seu caráter determinista, sociologista 
e autoritário; frutos de seu economicismo intrínseco, da centralidade que 
confere a uma categoria explicativa tida como ultrapassada nas sociedades 
pós-industriais – classe social – e de uma concepção de poder restritiva, 
limitada ao plano puramente político-estatal, que não o percebe em suas 
manifestações cotidianas e microssociais. De outro lado, a crise combinada 
do chamado “Socialismo Real”, do Welfare State, dos partidos comunistas 
e social-democratas e o próprio avanço do autocratismo burguês, mesmo 
nos países de democracia representativa por conta da vitória acachapante 
do neoliberalismo, fortaleceu entre setores de esquerda perspectivas con-
traditórias entre si, mas convergentes na cassação da efetividade política do 
marxismo. 

Nesse campo a polarização se dá entre uma perspectiva em parte 
tributária da tradicional crítica anarquista ao marxismo – mas muito pre-
sente em correntes que se reivindicam marxistas – que nega a ação política 
e a própria necessidade de organização política por avaliar que estas pos-
suem um caráter intrinsecamente burocrático, reformista e apassivador; e 
um stalinismo redivivo, que abertamente reivindica a herança autoritária, 
burocrática e aparelhista dos regimes do Leste Europeu, busca revisar sua 
história numa notação acrítica e invocar fantasmas como o chamado “mar-
xismo-leninismo”. Em ambos os casos o marxismo é condenado à impotên-
cia como perspectiva capaz de orientar a ação política das massas trabalha-
doras num sentido emancipatório e contra-hegemônico, seja porque sua 
compreensão da luta política como instância privilegiada da luta de classes 
é anulada, seja porque ela é identificada com o substituísmo, o hegemo-
nismo e o aparelhismo sobre o movimento dos trabalhadores e suas lutas.

Este livro busca reagir a estas concepções retomando a perspectiva 
de história, de política e de revolução de Marx e Engels e seu próprio mé-
todo de análise resgatando o contexto histórico em que transcorreu sua 
trajetória como intelectuais orgânicos da classe trabalhadora e as respostas 
que deram às distintas situações que enfrentaram como tal, a partir de sua 
intervenção militante e de sua elaboração historiográfica, política e teórica. 
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Neste esforço, busca-se salientar e reafirmar como centrais na ela-
boração de Marx e Engels e em seu método as categorias de totalidade, 
que permite a compreensão da realidade social como síntese de múltiplas 
determinações, manifestas em esferas da vida social ao mesmo tempo cor-
respondentes, contraditórias e dotadas de temporalidades específicas, mas 
conectadas; de historicidade, entendida a partir da relação dialética entre 
liberdade e necessidade expressa no processo da luta de classes em sua 
dinâmica e temporalidade; de sujeito histórico, expresso na ação das classes 
sociais por meio de suas organizações, instrumentos de luta e dirigentes 
políticos e ideológicos; de revolução, como possibilidade inerente à própria 
historicidade da vida social. 

Procuramos, ainda, chamar a atenção para o fato de que para Marx 
e Engels o processo da luta de classes assume uma dimensão integral, ou 
seja, se manifesta em todas as instâncias da vida social: econômica, políti-
ca e ideológica. Portanto, se os trabalhadores pretendem se tornar classe 
dominante e viabilizar a emancipação social não há instância em que eles 
não devam disputar a supremacia social com as classes burguesas, desde 
que resguardada sua autonomia política, teórica e organizativa diante do 
capital e do Estado. Nas empresas, nas ruas, no parlamento, nas escolas, 
na imprensa etc., a luta dos trabalhadores pode e deve ser travada e de-
senvolvida em defesa dos seus interesses e de sua perspectiva societária e 
em conformidade com as condições reais. Isso significa a recusa tanto do 
economicismo, quanto do politicismo, mas também do voluntarismo ideo-
lógico e do teleologismo; erros que tantos problemas trouxeram à tradição 
marxista posterior e ao movimento dos trabalhadores. 

Por fim, a opção por relacionar a elaboração historiográfica, política 
e teórica de Marx e Engels ao seu contexto histórico e de militância e de as-
sim estruturar a disposição dos capítulos se justifica pela necessidade impe-
rativa de demonstrar o caráter “aberto” de seu “método das aproximações 
sucessivas”, em que os conceitos e formulações teóricas vão sendo elabo-
rados, adensados, revisados ou mesmo abandonados à luz da experiência 
histórica e do próprio avanço da pesquisa, como “concreto pensado”, não 
como abstrações instrumentais.
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O primeiro capítulo, “Marx e a Revolução Alemã de 1848-49”, abre 
o livro e procura resgatar o percurso teórico e político de Marx do neo-
-hegelianismo e do radicalismo democrático para o materialismo histórico 
e o comunismo, analisando suas principais obras e descrevendo sua ação 
político-prática no movimento operário e na revolução de 1848-49. Foi 
publicado com este mesmo título em 2008 no número 5 da revista Antíte-
se – Marxismo e Cultura Socialista, de Goiânia, por ocasião da publicação da 
primeira parte do Dossiê Marx (MACIEL, 2008). 

O capítulo 2, “A Revolução Permanente em Marx e Engels”, discute 
o principal resultado teórico da participação de Marx e Engels no processo 
revolucionário alemão em 1848-49 como dirigentes da Liga dos Comunis-
tas: o conceito de revolução permanente. Neste capítulo, discutimos como 
a revolução permanente emerge em seus estudos como uma categoria his-
toriográfica mobilizada para o estudo da Revolução Francesa e do governo 
Bonaparte e se transforma no núcleo da estratégia revolucionária da Liga 
dos Comunistas na revolução alemã. Avançamos, ainda que brevemente, 
e como hipótese de trabalho, na possibilidade de sua incorporação como 
fundamento da estratégia revolucionária também no processo de transição 
socialista à luz da formulação marx-engelsiana. Foi publicada uma versão 
ligeiramente reduzida deste capítulo, mas com o mesmo título, no livro 
Marx e a dialética da sociedade civil, organizado pelo professor Marcos Del 
Roio e publicado em coedição pela Oficina Universitária, de Marília, e pela 
Cultura Acadêmica, de São Paulo, em 2014 (MACIEL, 2014a). 

O terceiro capítulo, “Marx e a Associação Internacional dos Traba-
lhadores”, continua a análise e descrição da trajetória político-teórica de 
Marx a partir de sua participação como dirigente da Associação Interna-
cional dos Trabalhadores, quando retoma sua militância política e sua pro-
positura política revolucionária ganha contornos definitivos. Este capítulo 
foi produzido para apresentação no VI Seminário Internacional Teoria 
Política do Socialismo “Lênin, 90 anos depois: política, filosofia e revolu-
ção”, realizado pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Unesp, 
Campus Marília, em 2014, e foi publicado no volume 11 da revista Novos 
Temas, do Instituo Caio Prado Jr., no mesmo ano (MACIEL, 2014b). 
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O quarto capítulo, “Marx e a Comuna de Paris”, aprofunda um ele-
mento da propositura política de Marx discutida no capítulo 3: a descober-
ta do conteúdo político da revolução proletária e do conceito de ditadura 
do proletariado presente na análise da Comuna de Paris que apresentou 
na terceira Mensagem da AIT sobre a Guerra Franco-Prussiana e nos ras-
cunhos preparatórios que redigiu. A partir da experiência histórica da Co-
muna, Marx conclui que a tarefa da revolução proletária é a quebra, não 
a democratização, do Estado burguês, o que constitui elemento decisivo 
na caracterização da ditadura do proletariado. Ainda assim, Marx evitou 
definir a Comuna de Paris por este conceito, pelo fato de que não houve 
tempo para expropriar os expropriadores, a burguesia, também no pla-
no econômico, só no plano político. Uma versão menor deste capítulo foi 
apresentada no XXVI Simpósio Nacional de História da Anpuh, em 2011, 
e publicada no volume 16 da História Revista, revista da Faculdade de His-
tória da UFG, também no mesmo ano (MACIEL, 2011b).

O quinto capítulo, “Engels e a revolução burguesa na Alemanha: 
história e teoria”, discute a produção historiográfica e a conceituação teó-
rica de Engels sobre a revolução burguesa na Alemanha, abordando seus 
trabalhos sobre a história alemã entre as décadas de 1850 e 1880. Aqui se 
busca não só ressaltar o trabalho de Engels como historiador, mas mos-
trar a aplicação prática da concepção e do método de análise histórica do 
materialismo histórico conforme praticado por um de seus fundadores. 
A categoria de “revolução pelo alto” emerge como principal contribuição 
teórica destes trabalhos, abrindo caminho para se pensar outras variantes 
de revolução burguesa. Este capítulo apresenta formulações e desdobra-
mentos analíticos que não estão presentes em sua primeira versão, publica-
da em 2010 no número 9 da revista Antítese – Marxismo e Cultura Socialista, 
por ocasião da publicação do Dossiê Engels com o título “Engels e o proble-
ma da revolução burguesa na Alemanha” (MACIEL, 2010). 

O livro termina com o capítulo 6, “História e Materialismo Histórico: 
notas curtas”, que apresenta e analisa o que consideramos serem os ele-
mentos constituidores da concepção de história do materialismo histórico, 
desde a relação entre necessidade e liberdade, até a noção de tempo, pas-
sando pela definição de materialismo, práxis, totalidade, sujeito histórico 
etc. Apesar de relativamente curto em relação aos outros, este capítulo é 
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uma espécie de síntese da problemática sobre teoria, história e método que 
aparece nos outros capítulos, particularmente no capítulo 5, que procura 
avançar na trilha aberta por Gramsci acerca do caráter historicista do mar-
xismo. Este capítulo é completamente inédito e foi originalmente escrito 
para subsidiar minha participação na mesa redonda “Marxismo e Histó-
ria” do III Simpósio Internacional de História da UEG – América Latina: 
História e Desafio, ocorrido na cidade de Quirinópolis (GO) em novembro 
de 2019. 

Conforme o leitor perceberá, o debate polêmico com as concepções 
das quais discordamos é na maioria das vezes indireto, manifestando-se 
mais de maneira afirmativa, do que propriamente contestatória. Na verda-
de fizemos a opção por uma estrutura expositiva mais direta e concentrada 
em nosso objeto, evitando desvios polêmicos muitas vezes desnecessários. 
O que não quer dizer que este não seja um livro de combate em defesa 
do marxismo como a mais abrangente e radical crítica ao capitalismo e à 
ordem social burguesa e como concepção teórica e político-prática central 
para a perspectiva de emancipação social nos dias de hoje.

* * *
 
Finalmente, gostaria de agradecer aos amigos e camaradas de armas 

João Alberto da Costa Pinto (UFG, Edições Gárgula), pelo total apoio à pu-
blicação deste livro, e Eurelino Coelho (UEFS, GT “História e Marxismo”), 
pela pronta disposição em atender meu convite para escrever o prefácio 
em pleno período de fechamento de semestre e com o prazo contado no 
relógio! Além de cumprir a “tarefa” à risca, Eurelino problematiza de ma-
neira fecunda a interpretação apresentada no trabalho e sugere um roteiro 
de leitura que abre diversas possibilidades de reflexão e debate. Agradeço, 
ainda, aos alunos e orientandos que participaram do Grupo de Estudos 
“Marxismo e História”, com quem pude discutir algumas das ideias aqui 
apresentadas.

 David Maciel
Goiânia, dezembro de 2020



PREFÁCIO
Eurelino Coelho1
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1

Peço paciência ao leitor para começar com uma ideia gasta, ao menos 
entre marxistas: a obra de Marx e Engels é indispensável para qualquer 
tentativa de compreender, em perspectiva crítica, este mundo em que a 
reprodução da vida humana é cada vez mais subordinada à reprodução do 
capital. Isso porque foram seus esforços de pesquisa que abriram caminho 
para o desvendamento das formas enfeitiçadas da mercadoria, essa másca-
ra que, hoje ainda mais do que no século XIX, reveste o fruto do trabalho 
social com um brilho que ofusca e esconde as marcas de sua origem per-
versa. Devemos a eles a possibilidade de seguir acompanhando a história 
dos modos sempre violentos pelos quais o trabalho, que é a força criadora 
do mundo, é posto em situação de disponibilidade irrestrita para ser ex-
plorado pelo capital e das formas mutantes dessa exploração, uma histó-
ria cujos hediondos capítulos atuais aparecem deformados em narrativas 
como as que falam sobre o fim (?) do trabalho. Seu método dialético é o 
único capaz de lidar com uma realidade social constituída por contradições 
que são hoje ainda mais agudas do que eram em seu tempo, e pelo movi-
mento incontrolável para expandir infinitamente as bases desta forma de 
vida social, isto é, expandir e aprofundar suas próprias contradições sem 
qualquer limite, mesmo que isso signifique o risco de inviabilizar a vida no 
planeta. As ilusões dos que desejam um capitalismo humanizado e limpo 
apenas contribuem para a perpetuação de uma forma de produção social 
que “só se desenvolve […] na medida em que solapa os mananciais de toda 
a riqueza: a terra e o trabalhador” (MARX, 2017, p. 574).

1 Professor da UEFS, coordenador do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das 
Lutas Sociais (Labelu).
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Peço ainda para lembrar – e sei que se trata de outra ideia antiga 
e muito conhecida – que a obra de Marx e Engels é inseparável de seus 
envolvimentos em espaços de luta social e política nos quais eles viram 
aparecer e dar seus primeiros passos o sujeito coletivo capaz de transfor-
mar aquele mundo – o proletariado – e compreenderam o modo como ele 
poderia fazê-lo – a revolução. Se a lista acima é um aligeirado e incompleto 
sumário de desafios ao nosso entendimento do mundo atual, esta outra 
lembrança repõe as inquietantes interrogações políticas de cujas respostas 
dependem o presente e o futuro. O solapamento contínuo e acelerado dos 
“mananciais” geradores de toda riqueza, isto é, geradores dos frutos do 
trabalho dos quais depende a vida humana – a natureza e os trabalhadores 
(a “terra e o trabalho” nos termos de Marx) – é tão gigantesco que não 
pode ser escondido. A construção da força política capaz de realizar a supe-
ração radical (= desde as raízes) dessa “forma de produção social”, tarefa 
que, em nossos tempos, recobre-se de uma urgência avassaladora, reabre e 
atualiza a mesma problemática enfrentada por Marx e Engels: que forças 
sociais podem ser mobilizadas e que formas pode assumir a revolução hoje? 

A resposta a uma pergunta sobre por que ler Marx e Engels hoje pode-
ria ser dada nos termos acima, desenvolvidos, decerto, com mais acuidade 
e amplitude. Seria, em todo caso, uma resposta com a óbvia intenção de 
atrair o interesse do eventual leitor para a obra daqueles pensadores. É 
uma intenção política, não pretendo esconder. Textos como os deste livro 
ou os de Marx e Engels, que desenvolvem e sustentam hipóteses, são es-
truturados a partir do objetivo explícito de convencer. Ora, se alguém é 
convencido pelos argumentos de Marx e Engels, dá um passo importante 
na direção de compartilhar com os marxistas tanto o entendimento do 
mundo quanto a disposição política para contribuir com sua transforma-
ção radical. Convidar à leitura, neste caso, é convidar simultaneamente à 
ciência e à práxis. O convite é parte de um combate: pelo marxismo, pelo 
seu desenvolvimento e aprofundamento, por sua difusão e pelo fortaleci-
mento de sua presença como referência teórica e prática para segmentos 
sociais estratégicos, combate que se mescla com a luta anticapitalista e pela 
emancipação da humanidade.

Este projeto de ganhar leitores, porém, tem lá suas dificuldades. 
Uma delas decorre do caráter hermético que podem ter textos escritos 
por intelectuais alemães do século XIX quando lidos por jovens brasileiros 
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do século XXI – digamos que seja esse o perfil dos leitores que queremos 
conquistar. A dificuldade principal não é com a linguagem, por mais que 
características como a estrutura de frases longas, a erudição ou a ampli-
dão do vocabulário, para não falar em problemas eventuais de tradução, 
exijam esforços consideráveis do leitor, sobretudo se iniciante. Há, porém, 
dois outros obstáculos que me parecem ainda mais desafiadores para quem 
começa a ler Marx e Engels: (1) a complexidade dos conceitos e de seu 
enredamento pelo método dialético, também pouco familiar; e (2) o desco-
nhecimento histórico sobre personagens, acontecimentos e lugares que são 
mencionados com frequência em textos que foram escritos não para leito-
res do nosso tempo, mas para um público familiarizado com todas aquelas 
referências.

Aqui aparece o primeiro, que não é o menor, dos méritos deste li-
vro de David Maciel. Ao lado de sua contribuição em questões históricas 
e teóricas específicas, às quais ainda farei referência, sua visita a algumas 
das elaborações centrais de Marx e Engels sobre temas políticos e teórico-
-metodológicos termina por abrir portas, facilitar o acesso de novos leitores 
a um universo intelectual fascinante, mas complexo. Abrir portas e dar 
acesso não significa simplificar, diluir a complexidade das matérias trata-
das. Quem tentasse trapacear para escapar do esforço intelectual sério, do 
“paciente trabalho do conceito” a que se referia Hegel, descobriria, no fim, 
que enganou a si mesmo. Não se espere algo assim de David Maciel, pois 
o que se vai encontrar nas páginas a seguir é o exato oposto: ele agrega, 
extraídos de sua própria lavra, elementos que ampliam e enriquecem as 
possibilidades interpretativas a respeito de questões formuladas por Marx 
e Engels em um conjunto extenso de obras. Este livro não é um atalho, é 
uma montanha de onde se pode ver o território em ângulo aberto, o que 
permite traçar mapas e rotas que facilitarão sua exploração. Mas, como 
qualquer outra, esta montanha precisa ser escalada.

O que faz do texto de David Maciel uma plataforma privilegiada 
para a observação de uma determinada zona temática do marxismo é seu 
método expositivo, a síntese refinada da análise conceitual com a narrativa 
histórica. Os conceitos, o método, as elaborações teóricas mais abrangen-
tes, as interpretações históricas ou as avaliações políticas de Marx e Engels 
são remetidos ao contexto histórico de sua elaboração, são apresentados 
como respostas para problemas que os perturbavam por razões morais, 
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intelectuais ou políticas, são lidos como descobertas, engenhos, hipóteses 
por verificar, concepção, montagem e uso de procedimentos de verificação. 
Aparecem como produtos de um trabalho intelectual realizado por sujeitos 
imersos em condições históricas determinadas, são vistos a partir de sua 
historicidade. O século XIX europeu: expansão e  desenvolvimento do 
capitalismo, as classes e as lutas sociais, as crises políticas e seus desfechos, 
a política internacional, os embates intelectuais, as disputas dentro do mo-
vimento operário, os problemas comezinhos que afetam a vida privada… 
os conceitos e o método marxistas nascem nesse mundo e assim são apre-
sentados aqui. Referido ao chão histórico concreto em que foi concebido, 
o pensamento de Marx e Engels é visto como obra humana, construto. 
Entrega-se, assim, uma chave que concederá acesso a áreas internas do edi-
fício intelectual marxiano (porque também no âmago do marxismo está, 
afinal, a práxis), o que equipa o leitor para acompanhar ativamente os 
momentos de discussão técnica dos aspectos estruturais e arquitetônicos do 
prédio, a dimensão analítica da exposição. A análise conceitual e metodoló-
gica vertical é iluminada e ventilada pelas janelas abertas ao horizonte his-
tórico, ou seja, são atacadas simultaneamente ambas as dificuldades postas 
para leitores iniciantes, que mencionei acima.

Os textos aqui reunidos nasceram do envolvimento do autor não 
apenas com a pesquisa, mas também com os desafios da docência univer-
sitária e de projetos de extensão que ele desenvolvia quando os concebeu. 
Significa que em sua gênese está presente o cuidado pedagógico, a pre-
ocupação com a formação intelectual e política de estudantes e ouvintes 
de seus cursos, muitos dos quais militantes de movimentos sociais e de 
organizações de esquerda. Insisto em destacar este aspecto da obra porque 
estou com David em várias trincheiras em que combatemos pelo marxismo 
e porque estou convencido de que este nosso combate só terá viabilidade 
se conseguirmos assegurar a formação de novos marxistas. Para Marx e 
Engels, nos diz David no último capítulo deste livro, a “produção intelec-
tual nunca teve uma finalidade propriamente ‘científico-acadêmica’, mas 
diretamente voltada para a luta política e ideológica”. Creio que podemos 
assumir que deve ser assim também para os marxistas de hoje. Ora, uma 
das batalhas mais importantes dessa luta se passa no terreno da formação 
de quem possa contribuir para renovar e ampliar o marxismo como campo 
intelectual livre e criativo, organicamente comprometido com as lutas que 
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continuam emergindo em resposta à proliferação de novas e velhas formas 
de exploração e opressão. Abrir caminho para leituras críticas e apuradas, 
como faz aqui David Maciel, é cuidar do presente e semear o futuro do 
marxismo.

Uma das primeiras escolhas que temos de fazer ao adquirir um livro 
é qual o lugar da estante em que o poremos. Numa biblioteca organizada 
por critérios temáticos, este livro ficará ao lado de obras como as de Mi-
chael Löwy, Valério Arcari, Daniel Bensaïd, Jacques Texier, Hal Draper, 
Eric Hobsbawm... a lista vai longe, é uma extensa prateleira mesmo se a 
reservarmos apenas ao que está publicado em português. Ou seja, estamos 
falando de uma obra que se inscreve num campo de estudos já visitado 
por grandes intelectuais marxistas e que dialoga abertamente com vários 
deles. A rigor, David não inaugura a reflexão sobre nenhuma das questões 
que extrai das obras de Marx e Engels, mas em todas elas sua abordagem 
explora alternativas de interpretação que expandem e atualizam a discus-
são e produzem respostas a objeções lançadas mais recentemente contra o 
marxismo a partir das casamatas do pós-modernismo, do identitarismo e 
tais, e que também confrontam duramente leituras dogmáticas e esterili-
zantes feitas por correntes identificadas como marxistas, como o stalinismo.

Certos tópicos, no entanto, receberam até agora relativamente pou-
ca atenção entre os que estudaram o problema da revolução nos escritos 
marxianos. É o caso do conceito de revolução permanente que, reelabo-
rado a partir de outras determinações, viria a se tornar um dos pomos de 
discórdia entre os marxistas russos no início do século XX, o que talvez 
explique o pesado silêncio que caiu sobre ele. Guiado pela valorização me-
todológica da história no estudo dos conceitos, David retoma nos capítulos 
1 e 2 os chamados “escritos de juventude” de Marx para observar a ela-
boração progressiva de sua concepção de emancipação, formulada inicial-
mente em parâmetros hegelianos e amadurecida até se definir nos termos 
celebrizados pelo Manifesto Comunista e em trabalhos posteriores. Aquele 
amadurecimento não foi um fato puramente intelectual, foi também a sis-
tematização, no plano teórico, da interação daquele autor com o caldeirão 
posto em fervura pelas marchas e contramarchas da revolução real em 
curso na Europa e, especialmente, na Alemanha. 

Foi naquele caldeirão que se fez o cozimento do conceito de revolu-
ção permanente. Inicialmente empregado nos estudos da Revolução Fran-
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cesa, através dele Marx deu a conhecer, por um lado, os segredos de outra 
revolução burguesa, a da Alemanha, que se distinguia da que fora vivencia-
da na Inglaterra e na França por seu retardo histórico e por vários outros 
aspectos, o mais importante dos quais era a posição ambígua, mas essen-
cialmente antirrevolucionária da burguesia alemã. Por outro, o conceito 
lançava os fundamentos para o que deveria ser a estratégia revolucionária 
do proletariado em face de situações históricas nas quais a velha ordem 
não chegara a ser derrotada no plano político, embora relações burguesas 
se desenvolvessem, mesmo que lentamente, na sociedade civil. A interdi-
ção da via clássica da revolução burguesa transferia para o proletariado o 
protagonismo na luta contra a velha ordem mas, com isso, punha-se em 
movimento a força social antagônica à própria ordem burguesa. Revolução 
política e revolução social se engatariam, suprimindo o hiato histórico en-
tre o que seriam duas revoluções distintas, a burguesa e a proletária. 

Deixemos ao leitor o prazer de conhecer os consistentes argumentos 
que David elaborou a partir de obras relativamente pouco estudadas, mas 
todas disponíveis ao leitor brasileiro. De todo modo, quer concordemos 
ou não com ele sobre a revolução permanente constituir o núcleo da es-
tratégia revolucionária marxista, o que ele recupera daqueles escritos de 
Marx dá bases sólidas à contestação do etapismo, que prevaleceu nas ela-
borações estratégicas dos comunistas ligados à Terceira Internacional, e do 
reformismo que, via de regra, foi seu corolário. Este, aliás, está longe de 
ser um dilema superado. O estudo do conceito de revolução permanente 
pode inflamar feridas mal curadas da esquerda contemporânea que, em 
sua maioria absoluta, simplesmente abandonou qualquer preocupação em 
conectar, sequer no plano da teoria, as lutas cotidianas e parciais com a 
problemática mais geral da revolução.

Gramsci, um autor com muita influência na abordagem de David, 
fez uma avaliação negativa sobre a validade da estratégia de revolução per-
manente como eixo do programa dos comunistas no século XX. Segundo 
ele, as condições da luta revolucionária se alteraram quando o capitalismo 
atingiu a fase imperialista, a sociedade civil se complexificou e adensou e 
as democracias de massas se tornaram a forma estatal predominante no 
ocidente. Era o que criava a necessidade de “atualizar/superar” a teoria 
da revolução permanente elaborada por Marx. A nova estratégia da luta 
socialista, que Gramsci chama algumas vezes de “teoria da hegemonia”, 
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foi elaborada por Lenin e tem como eixos o papel decisivo do partido e a 
aliança operário-camponesa. O “movimento”, que “antes constituía toda 
a guerra” torna-se agora um “elemento parcial” (mas não desaparece, ao 
contrário do que afirmam alguns leitores de Gramsci), enquanto a “guerra 
de posição” adquire importância cada vez maior.2 A objeção de Gramsci é 
firme, aparece mais de uma vez em seus escritos do cárcere e é diretamente 
associada por ele às polêmicas no partido bolchevique, mas precisa ser exa-
minada com cuidado para que se possa verificar a que, exatamente, ele se 
opõe – exame cujo resultado tende a contrariar leituras mais apressadas de 
suas anotações. Este assunto não é – e nada demandava que fosse – tratado 
no livro, mas não é por acaso que levanto a lebre.

Além de considerar o conceito de revolução permanente como com-
ponente fundamental da teoria da revolução de Marx, David identifica 
em alguns daqueles mesmos textos formulações embrionárias da teoria da 
hegemonia. Olhando para a Revolução Francesa, Marx percebeu que a 
burguesia se tornara força dirigente de um processo revolucionário so-
mente porque e na medida em que conseguia concentrar em seu programa 
os interesses de todas as classes em oposição ao Antigo Regime. A situação 
era reposta, em outras bases, no quadro da revolução socialista: segundo 
Marx, somente o proletariado está em condições de integrar aos seus os 
interesses das demais classes submetidas ao jugo do capital que são, prin-
cipalmente, a pequena-burguesia e o campesinato. Se na Alemanha esta 
possibilidade parecia nunca se abrir, ela se confirmou, ainda que breve-
mente, na Comuna de Paris (que é a cena histórica do capítulo 4 do livro): 
o proletariado esteve à frente de uma aliança popular que tomou o poder 
em suas mãos. Na análise do caráter eminentemente político da construção 
dessa aliança Marx antecipava, como se pode ver, elementos que seriam 
desenvolvidos e amadurecidos pelo debate entre marxistas a respeito do 
conceito de hegemonia, que tem em Gramsci um de seus mais geniais ela-
boradores. Aceitar essa hipótese, no entanto, aparentemente nos coloca 
em dificuldades diante da oposição feita pelo próprio Gramsci entre as 
estratégias de revolução permanente e de hegemonia, pois elas estariam 
presentes (mesmo que uma delas em germe) nas mesmas obras de Marx. A 

2 Cf. GRAMSCI, 2000, pp. 24 e 39-40.
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questão extrapola os objetivos de David, mas a hipótese que ele enunciou 
carrega indícios de que pode haver mais entre a revolução permanente e a 
hegemonia do que imaginam alguns marxistas.

Tomemos emprestada uma de suas fontes. Entre 1845 e 1846, em 
Bruxelas, Marx e Engels trabalharam juntos numa obra que jamais che-
garia a ser finalizada e que só foi publicada em 1932: A Ideologia Alemã. 
Não apenas a interpretação desse livro é alvo de controvérsias, a própria 
história de suas edições não é simples e interfere significativamente no con-
teúdo que cada uma delas oferece aos leitores, mas não vamos tratar disso 
agora.3 Confirmando a hipótese de David, encontramos ali várias formu-
lações que podem ser consideradas como embrionárias da teoria da hege-
monia, sobretudo em trechos dedicados às problemáticas do Estado e da 
revolução. Numa nota à margem do manuscrito, Marx caracteriza o Estado 
como comunidade ilusória que se apresenta como encarnação do interesse 
coletivo em oposição aos interesses particulares de cada classe quando, de 
fato, apenas dá ao interesse de uma determinada classe (a classe dominan-
te) a forma de interesse coletivo ou geral. Daqui ele conclui, numa passa-
gem bastante citada:

[...] toda classe que almeje à dominação, ainda que sua dominação, 
como é o caso do proletariado, exija a superação de toda a antiga forma 
de sociedade e a superação da dominação em geral, deve primeiramen-
te conquistar o poder político, para apresentar seu interesse como o 
interesse geral. (MARX & ENGELS, p. 37, nota a)

O trabalho político para dar ao interesse particular de classe o caráter 
de interesse geral continuará sendo, em Gramsci, o elemento central não 
só da hegemonia como estratégia revolucionária, mas da própria teoria da 
hegemonia como forma efetiva de dominação de classe, como sabemos. Por 
outro lado, “primeiramente conquistar o poder” aparece como a condição 
prévia para que esse trabalho político se realize o que, a priori, retiraria da 
hegemonia o papel de estratégia para a revolução e limitaria sua operacio-

3 Menciono apenas para alertar o leitor de que a informação bibliográfica, num caso desses, é 
de máxima importância. Manuseio uma edição brasileira supervisionada por Leandro Konder 
para a qual Rubens Enderle coordenou o trabalho de tradução (MARX & ENGELS, 2007).
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nalidade política ao momento posterior. Mas vejamos como reaparece a 
mesma ideia alguns parágrafos depois, agora no corpo do texto:

[...] toda nova classe que toma o lugar de outra que dominava ante-
riormente é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interes-
se como o interesse comum de todos os membros da sociedade, quer 
dizer, expresso na forma ideal: é obrigada a dar às suas ideias a forma 
da universalidade, a apresentá-las como as únicas racionais, universal-
mente válidas. A classe revolucionária, por se defrontar desde o início 
com uma 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. (ibidem, pp. 48-49)

Aqui, a definição sobre o que vem primeiro ou depois já não é tão 
nítida. A classe revolucionária “desde o início” já é “representante de toda 
a sociedade”, já aparece assim “diante da única classe dominante”. Ao invés 
de confinar-se ao tempo posterior à tomada do poder, o texto agora fala 
também em “desde o início” e emprega verbos como “surge” e “aparece” 
diante de outra classe que ainda é a “dominante”. São frestas por onde se 
insinuam alusões a um tempo que é anterior à tomada do poder, mas no 
qual já estaria posto, mesmo que de forma incipiente, o problema da hege-
monia. O que pretendo com isso é apontar indícios, pois não são mais que 
meros indícios à espera de uma investigação, de que o eixo central da pro-
blemática da hegemonia estava aberto nas análises de Marx e Engels em 
1845-6, como propõe David, e de que, ao menos na Ideologia Alemã, ela 
não se mostra necessariamente incompatível com a concepção de revolução 
que, naqueles mesmos anos, era elaborada por eles. Uma constatação, po-
rém, é inevitável e, de resto, pouco contestada: a iniciativa para a tomada 
do poder, que Gramsci denomina de “movimento”, era um momento es-
sencial da estratégia revolucionária que estava sendo construída por Marx 
e Engels naqueles anos, e assim permaneceu. Não vejo nisso, porém, uma 
incompatibilidade com o programa revolucionário gramsciano que, como 
vimos, segue incorporando o elemento “movimento”, mesmo assinalando 
que ele é parcial e não a estratégia como um todo.

É certo que não encontraremos n’A Ideologia Alemã ou em qualquer 
outro texto de Marx e Engels um desenvolvimento mais extenso da pro-
blemática da hegemonia, exatamente como indicado por David ao salien-
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tar em sua hipótese o caráter embrionário daquelas formulações. Ficariam 
ainda por muitos anos sem resposta questões decisivas, a começar pelas 
formas a serem construídas pela prática política da classe revolucionária na 
luta para dar caráter universal ao seu interesse ou, nos termos ampliados 
de Gramsci, para a elaboração e difusão de sua própria visão de mundo. 
Mesmo assim vale a pena registrar, ainda que de passagem, que Marx e 
Engels já haviam desvelado naquela obra o segredo por detrás do fato de 
que a classe dominante consegue que suas ideias sejam ideias dominantes: 

A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe 
também dos meios da produção espiritual. [...] Os indivíduos que compõem 
a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência e, 
por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e determi-
nam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem 
em toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam 
também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a 
distribuição de ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são 
as ideias dominantes de uma época. (ibidem, p. 47, grifos meus)

Dominação de classe, então, não é um fato puramente econômico, 
ocorre também, e necessariamente, no plano das ideias. Por seu turno, 
ideias não brotam como cogumelos nem se tornam politicamente pode-
rosas por acaso. É o comando sobre os “meios de produção espiritual” 
(manejados por profissionais que trabalham com certa autonomia, como 
os autores acrescentam logo depois) que garante o controle sobre a “pro-
dução e a distribuição de ideias de seu tempo”. Nada além de um embrião, 
de fato, mas me parece bastante evidente a ligação entre esta passagem, 
especialmente nos trechos que grifei, e a reflexão de Gramsci sobre o papel 
dos aparelhos de hegemonia.

Além de mostrarem a fertilidade da mencionada hipótese de David, 
os fragmentos que acabo de citar servem também a outro propósito. Eles 
juntam alguma força à refutação veemente que faz o nosso autor às impu-
tações de economicismo, monismo ou mecanicismo que costumam ser lan-
çadas contra o marxismo. Nem era preciso qualquer acréscimo de minha 
parte porque em quase todos os capítulos, mas especialmente no último, 
o leitor encontrará sólidas contestações a tais acusações. Acompanhando 
o marxismo pelo prisma histórico, David fica em excelente posição para 
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expor inúmeras evidências de que a aposta na política, um cristal nunca 
quebrado por Marx e Engels, afirma a possibilidade real de interferência 
humana na dinâmica econômica e social e desautoriza (o termo é dele) in-
térpretes que reduzem o marxismo a uma ingênua teoria do reflexo. 

Serão muitos os momentos em que o leitor vai se deparar com tex-
tos sobre revolução e política nos quais se destacam provas documentais 
de uma concepção dialética em desenvolvimento, o materialismo históri-
co. Em várias situações históricas descritas ao longo dos capítulos, Marx e 
Engels aparecem exercitando o método de análise de situações e relações 
de força. No caso de Engels, que costuma ser secundarizado quando se 
estuda o marxismo, há um capítulo que é inteiramente dedicado a suas 
elaborações sobre a revolução alemã. Análise de situações e relações de for-
ça, expressão várias vezes empregada por Gramsci, denomina um roteiro 
analítico que combina a pesquisa e o sopesamento das limitações e pressões 
que, “legadas e transmitidas pelo passado”, constituem as circunstâncias 
objetivas em que se dá toda ação humana com a identificação das contradi-
ções e rachaduras que abrem possibilidades reais a intervenções potencial-
mente transformadoras. Para esses espaços de contradição Marx e Engels 
propõem que se voltem as forças em oposição à ordem social e política 
burguesa, mas trata-se, é preciso sublinhar, de uma proposta que, como 
qualquer outra, tem de ser vitoriosa nos confrontos políticos. A importân-
cia crucial da política, quer dizer, da luta pela prevalência de sua concepção 
e sua estratégia, é posta em evidência ao longo de todo o livro, mas talvez 
sobressaia ainda mais no capítulo 3, que segue os passos de Marx na Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores em conflito com outras correntes 
socialistas, isto é, outras propostas políticas. A AIT é uma arena na qual 
Marx obtém vitórias, faz acordos, recua, sofre derrotas. Nenhum determi-
nismo, econômico ou não, pode garantir de antemão a vitória ou evitar os 
riscos inerentes a qualquer luta. 

Acontece que a luta é intrínseca ao marxismo. O materialismo de 
Marx e Engels não é a descrição de uma supostamente serena e inquebran-
tável dominação de classe assegurada pela determinação econômica, ele é 
a tomada de consciência crítica dessa dominação e de seus mecanismos, 
consciência que só existe porque a dominação, atravessada por contradi-
ções que lhe são inerentes, gera sua própria negação, gera a luta de classes. 
A tessitura contraditória da dominação de classe tem a ver com a presen-
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ça necessária do trabalho humano no próprio desenvolvimento das forças 
produtivas que, sendo assim, não se constituem numa esfera apartada, mas 
numa das dimensões da história humana. Onde há trabalho humano há 
sujeitos cuja existência não se reduz a um fato econômico, sujeitos cuja 
disposição para a rebelião e a luta contra as condições que os oprime foi 
demonstrada inúmeras vezes na história. É a compreensão dessas lutas do 
passado e do presente e sua assunção nos planos teórico e prático/político, 
e não a mera dominação tomada unilateralmente, que faz ser histórico o 
materialismo marxista. 

Na análise vertical de alguns dos mais importantes postulados do 
materialismo histórico, feita no capítulo 6, David Maciel sistematiza as co-
ordenadas teórico-metodológicas que, nos capítulos anteriores, ele já havia 
identificado e comentado a partir dos textos. É quando ele expõe, mais 
detidamente, sua leitura do marxismo como dialética entre a necessidade 
e a liberdade. Não anteciparei o argumento percorrido pelo autor para re-
afirmar que no marxismo o homem, como ser social, é sujeito e não objeto 
da história, para remover graves mal-entendidos e recuperar a importân-
cia da categoria de totalidade na dialética marxista e para esclarecer por-
que, no materialismo histórico, o tempo é uma categoria social e o trabalho 
humano é seu índice. Basta enunciá-los para que esses tópicos exerçam 
seu poder de atração sobre inteligências dispostas ao exercício de dialogar 
sobre o marxismo com um intérprete altamente qualificado.

Termino assinalando algo que, a essa altura, deve ter ficado óbvio 
para os leitores. Neste livro David entrega mais que o conteúdo de suas 
reflexões sobre história, política e revolução no pensamento de Marx e 
Engels. O método dialético, de que ele se ocupa várias vezes ao longo do 
texto mesmo antes do capítulo final, não está aqui somente como objeto 
a ser pensado, mas como modo de pensar. Ao imbricar história e análise 
conceitual em seu próprio pensamento, do modo como faz, o autor proce-
de através do método marxista, realiza-o. Mais do que explicar o método 
e mostrar nos documentos seu emprego por Marx e Engels, David o ma-
nuseia na construção e exposição de suas próprias sínteses. Dentre muitos 
outros méritos deste trabalho, a maioria dos quais não consegui mencionar 
neste prefácio, este sobressai por ser de outra natureza: é um exemplo, 
uma demonstração prática. David faz funcionar, com isso, outro mecanis-
mo de aprendizagem e formação para além das ideias que expõe, mais 
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raro e talvez ainda mais eficiente se o que queremos é capacitar marxistas 
que façam como ele, pensem com a própria cabeça ao invés de acostumar-
-se a repetir mantras. 

Diante da necessidade premente de qualificar e difundir o pensa-
mento revolucionário e também de formar pensadores revolucionários crí-
ticos, este livro contribui duplamente: ele compartilha as descobertas feitas 
pelo autor e também o caminho através do qual (μέθοδος) ele as produziu. 
Voltamos, de propósito, ao ponto de onde partimos: está nas mãos do leitor 
não apenas um exercício sério e profundo de estudo dos temas seleciona-
dos, mas também um recurso extremamente eficiente para orientar na cir-
culação pelo interior do marxismo – a visão do alto da montanha. Sinta-se 
convidado e boa escalada!
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Neste capítulo, temos por objeto o processo de elaboração teórica 
desenvolvido por Marx entre os anos de 1842 e 1850 sobre a realidade 
social da Alemanha e as implicações disto na sua ação político-prática. Par-
timos da tese de que a ação política e teórica de Marx durante a revolução 
alemã de 1848-49 está diretamente informada por sua leitura da realidade 
alemã como “caso particular” do processo político-social em curso na Eu-
ropa desde a Revolução Francesa.

Particularidade derivada de uma situação extremamente contradi-
tória, em que à impossibilidade de realização de uma revolução burguesa 
clássica no país, que instaurasse o Estado e a sociedade modernos nos mol-
des do que fez a Revolução Francesa, contrapõe-se o potencial de realiza-
ção de uma revolução proletária, capaz de promover não só a emancipação 
política e social dos trabalhadores, mas a emancipação humana da socieda-
de alemã. A compreensão da “miséria alemã” (CHASIN, 1987, pp. 11-32) 
teve por fio condutor a passagem de Marx do radicalismo democrático 
e do neo-hegelianismo de esquerda para o comunismo e o materialismo 
dialético, e é esta trajetória, que culmina com sua intervenção prática no 
processo revolucionário alemão, que abordaremos aqui.

Ressalvamos, de antemão, que no tratamento dos textos desde perí-
odo não discutiremos as formulações concernentes à questão da alienação, 
ao fundamento ontológico do trabalho ou, ainda, à primeira crítica da eco-
nomia política, também presentes nas formulações de Marx. Devido aos 
limites deste trabalho, só o faremos na medida em que estiverem relaciona-
das à problemática da “questão alemã”.  

1. Colônia: a Gazeta Renana e a emergência da “questão alemã” 

As origens da crítica da “miséria alemã” estão ligadas à ação polí-
tico-teórica de Marx entre os anos de 1842 e 1850. Após a defesa de sua 
tese de doutorado, ocorrida em abril de 1841 na Universidade de Jena, na 
Turíngia, Marx passa a desenvolver uma intensa atividade jornalística, que 
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o coloca em contato e em confronto com as principais concepções políticas 
e filosóficas que animavam o debate sobre o “destino alemão”.

A primeira iniciativa de envergadura neste campo foi sua interven-
ção no jornal Gazeta Renana. A Gazeta Renana era um jornal de Colônia, a 
principal cidade da Prússia Renana (Prússia Ocidental), de perfil liberal 
e articulado a partir da experiência do “Círculo de Colônia”, fórum de 
debates composto por intelectuais e burgueses progressistas que discutiam 
o futuro político e econômico da Alemanha. Financiado pelos burgueses 
progressistas da cidade, o jornal colocava-se numa perspectiva de oposição 
moderada ao Estado absolutista prussiano, defendendo as teses liberais do 
Código Napoleônico, a igualdade política e a unificação política e econô-
mica da Alemanha a partir da perspectiva criada com o Zollverein, acordo 
firmado por iniciativa da Prússia em 1834, que possibilitou a união adua-
neira entre parte dos Estados alemães.

No entanto, apesar do oposicionismo reformista de seus liberais, o 
jornal também atraiu a colaboração de intelectuais identificados com as 
mais diversas correntes do pensamento crítico; do radicalismo democrático 
ao comunismo utópico, passando pelo idealismo crítico dos “Jovens Hege-
lianos”, criando uma aliança antiabsolutista bastante comum neste período 
em outros países da Europa. 

Inicialmente, Marx se insere neste ambiente devido aos seus vínculos 
com os “Jovens Hegelianos”, a quem esteve ligado nos anos de formação 
acadêmica. Porém, afasta-se progressivamente de suas posições, adotando 
uma postura cada vez mais independente, identificada com o radicalismo 
democrático e com a crítica política da realidade alemã. Já nessa época, 
para Marx a crítica filosófica só poderia se realizar por meio da ação po-
lítica, e não da simples denúncia do status quo, à maneira dos “Jovens He-
gelianos”. A colaboração dos neo-hegelianos, liderados por Edgar Bauer 
em Berlim, foi fruto das relações pessoais de seus membros com os jovens 
intelectuais que dirigiam o jornal e da sua posição crítica diante do Es-
tado prussiano como um “Estado cristão”. Na direção do jornal estavam 
democratas e liberais identificados com as posições da burguesia alemã e 
que defendiam seu programa político; porém, com base numa perspectiva 
reformista e não revolucionária. 

A experiência de Marx na Gazeta Renana, primeiro como colabora-
dor e depois como editor-chefe, foi crucial na sua definição da “miséria 
alemã”. Dividida em quase 40 entidades políticas independentes, desde 
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cidades livres, ducados e principados até grandes reinos, a Alemanha não 
existia como Estado nacional. A perspectiva de unificação e de instalação 
de uma institucionalidade moderna, surgida durante o Período Napole-
ônico (1799-1815) foi sufocada com o Congresso de Viena (1815) e a res-
tauração absolutista que lhe seguiu, fazendo prevalecer o princípio da le-
gitimidade dinástica em vez do princípio nacional. A Confederação Alemã, 
criada em 1815 para contentar superficialmente os desejos nacionalistas, 
não passava de um simulacro de unidade, impotente diante da autonomia 
de cada Estado alemão. Na Confederação pontuavam os reinos da Áustria 
e da Prússia. O primeiro era a parte alemã do Império Habsburgo, que 
também abrangia territórios não alemães, como a Hungria, a Boêmia, a 
Sérvia e a Croácia. Atrasado economicamente, o Império Habsburgo era 
um dos pivôs da restauração absolutista na Europa. Já o Reino da Prússia 
se dividia em duas partes: a Prússia Oriental, núcleo original do país, que 
também abrangia a Polônia e também incorporava a Silésia, industrialmen-
te bastante desenvolvida para padrões alemães; e a Prússia Ocidental (Re-
nânia), que esteve sob domínio francês durante a Era Napoleônica, mas foi 
anexada pela Prússia em 1815. Nesta região, onde Marx nasceu (em 1818, 
na cidade de Trier), havia o maior desenvolvimento industrial do país e o 
Código Napoleônico vigorava parcialmente, apesar do domínio prussiano, 
permitindo maior liberdade de ação à oposição liberal.

Atuando na Gazeta Renana, Marx tinha, de um lado, o despotismo 
político e o obscurantismo religioso do governo prussiano, que tudo fazia 
para desfazer as conquistas do Código Napoleônico; e de outro, o radicalis-
mo crítico; porém, meramente especulativo e vazio de conteúdo social dos 
“Jovens Hegelianos” de Berlim, grupo ao qual Engels pertencia na época. 
Para Marx, no meio disso havia a fraqueza e a pusilanimidade da burguesia 
liberal alemã, incapaz de adotar uma postura revolucionária consequen-
te, sempre oscilando entre a defesa dos seus interesses particulares, cujo 
marco definidor são o Zollverein e a perspectiva de uma unificação política 
liderada pela Prússia, e a covardia diante do governo. Na verdade, esta 
postura da burguesia liberal alemã revela a intenção de se constituir como 
uma oposição meramente institucional nos marcos do regime monárquico 
prussiano. Desde o começo, a intervenção de Marx no jornal foi centrada 
na busca do consenso entre as diversas correntes oposicionistas e orientada 
para a transformação da luta ideológica travada pelo jornal num elemento 
da luta política concreta, pois, segundo ele,
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[...] tentativas práticas perigosas, mesmo aquelas em larga escala, po-
dem ser respondidas com canhão, mas as ideias conseguidas por nossa 
inteligência, incorporadas em nosso modo de ver, e forjadas em nossa 
consciência, são correntes que nós mesmos não podemos romper sem 
partir nossos corações; elas são demônios, que não podemos vencer 
sem nos submetermos a eles. (apud MCLELLAN, 1990, p. 67)1

Esta primeira compreensão da articulação entre teoria e práxis e 
da importância transformadora do processo de conscientização explica o 
conteúdo de suas principais contribuições como jornalista e sua crítica aos 
“Jovens Hegelianos”, que para Marx, se limitavam a vociferar especulati-
vamente contra o atual estado de coisas, sem qualquer finalidade prática. 
Os principais artigos publicados por Marx na Gazeta Renana tratavam de 
questões cotidianas que possuíam um imediato conteúdo político, como a 
defesa da liberdade de imprensa, a crítica à lei do divórcio adotada pelo 
governo prussiano, a crítica à legislação repressiva contra o tradicional di-
reito dos camponeses à coleta de madeira nas florestas renanas e a análise 
da situação social dos viticultores do Vale do Rio Mosela, bastante agravada 
após a adoção do Zollverein.

Numa atmosfera de crescente repressão às forças oposicionistas, mo-
tivada pela orientação reacionária do novo rei, Frederico Guilherme IV; 
somada ao aumento da circulação do jornal; aos ataques dos “Jovens He-
gelianos” à religião e ao teocratismo do Estado prussiano, além dos pró-
prios artigos de Marx, levaram o governo a intensificar a censura também 
sobre a Gazeta Renana. Para evitar a proibição do jornal o próprio Marx, 
já como editor-chefe, intensificou suas críticas ao radicalismo especulativo 
dos “Jovens Hegelianos”, condenando cada vez mais sua postura volunta-
rista e descomprometida com a luta política concreta. Mais tarde chegou a 
renunciar à editoria para evitar o pior. No entanto, diante das pressões do 
governo os burgueses progressistas que financiavam o jornal passaram a 
recuar ainda mais, aceitando as crescentes restrições até a supressão final, 
em março de 1843.

Para Marx, esta situação evidenciou claramente os limites que a si-
tuação alemã impunha a uma perspectiva revolucionária mais consequen-

1 Esclarecemos que, em todas as citações de Marx que transcrevemos aqui, os destaques em itálico 
são dele mesmo. Quando uma palavra ou frase aparecer sob colchetes, são de nossa autoria. 
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te, pois às vacilações políticas da burguesia alemã somava-se a impotência 
prática da filosofia crítica, incapaz de ir além do teoricismo e da oposição 
“especulativa”. Por outro lado, para ele as concepções socialistas e comunis-
tas em voga na Alemanha também padeciam de um forte utopismo, sendo 
muitas vezes vítimas de uma leitura ingênua da realidade, embasada no 
moralismo religioso e numa visão idílica da futura sociedade igualitária. 
Deste modo, com o fechamento do jornal, em março de 1843, Marx deci-
de abandonar a Alemanha, por considerar que, nas condições imperantes 
no país, era impossível começar algo novo sem se “falsificar”. Assim, após 
o casamento e a lua de mel em Kreuznach, sul da Prússia Renana, Marx 
instala-se em Paris.

Sobre este momento de redefinição teórica e pessoal, Marx afirmaria 
anos mais tarde, no famoso e autobiográfico “Prefácio” ao Para a crítica da 
economia política:

Nos anos de 1842-43, como redator da Gazeta Renana, vi-me pela pri-
meira vez em apuros por ter que tomar parte na discussão sobre os 
chamado interesses materiais. [...] Além do mais, naquele tempo em 
que a boa vontade de “ir à frente” ocupava muitas vezes o lugar do 
conhecimento do assunto, fez-se ouvir na Gazeta Renana um eco de fra-
co matiz filosófico do socialismo e comunismo francês. Eu me declarei 
contra esta remendagem, mas ao mesmo tempo, em uma controvérsia 
com o Jornal Geral de Augsburgo confessei francamente que os meus 
estudos feitos até então não me permitiam ousar qualquer julgamento 
sobre o conteúdo das correntes francesas. Agarrei-me às ilusões dos 
gerentes da Gazeta Renana, que acreditavam que através de uma atitude 
mais vacilante do jornal conseguiriam anular a condenação de morte 
que fora decretada contra ele, para me retirar do cenário público para 
o gabinete de estudos. (MARX, 1978c, pp. 128-129)

2. Kreuznach e Paris: da democracia revolucionária ao comunismo

Em Kreuznach, a fim de capturar teoricamente a particularidade da 
“miséria alemã” – capacidade de atualização e autopreservação do Esta-
do prussiano, pusilanimidade da burguesia alemã e impotência prática da 
crítica filosófica –, Marx empreende um amplo programa de estudos, que 
incluiu as obras de pensadores como Maquiavel, Montesquieu e Rousseau; 
obras sobre história, principalmente da França, da Inglaterra, dos Estados 
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Unidos e da Alemanha; a Filosofia do Direito de Hegel e obras sobre direito; 
as Teses preliminares para a reforma da Filosofia, de Feuerbach e as interven-
ções de Bruno Bauer na imprensa sobre o papel dos judeus na sociedade 
alemã. Este trabalho deu origem a diversos Cadernos de História, com notas 
de leitura, resumos e transcrições de outros autores; à Crítica da Filosofia 
do Direito de Hegel e à Questão Judaica, esta última concluída já em Paris, no 
final de 1843.

Este esforço combinado de estudo e reflexão visava estabelecer uma 
análise comparativa entre a Alemanha e os países da “revolução dupla” 
(Revolução Industrial Inglesa e Revolução Francesa), procurando compre-
ender suas particularidade e os limites de uma revolução política alemã. 
Neste aspecto, a crítica da filosofia política hegeliana, particularmente da 
questão do Estado, cumpria duas finalidades. Em primeiro lugar revelar o 
caráter arcaico do Estado prussiano, cuja burocracia era nada mais que a 
expressão da fragilidade da sociedade civil alemã, esta incapaz de garantir 
sua liberdade política e econômica diante do Estado, e não a manifestação 
superior da racionalidade do “espírito absoluto”, como afirmava Hegel. 
Em segundo lugar, empreender a crítica da concepção liberal acerca do 
Estado moderno, cuja manifestação mais elaborada era a própria filosofia 
política de Hegel.

Por outro lado, na análise da chamada “questão judaica”, Marx re-
toma a crítica do politicismo liberal através da crítica do neo-hegelianismo 
e reafirma a ligação inseparável entre política e sociedade ao demonstrar 
a impossibilidade da emancipação política dos judeus sem a emancipação 
geral da sociedade alemã. Aqui Marx critica os limites da crítica neo-hege-
liana representada por Bruno Bauer, principalmente sua visão abstrata e 
dogmática do processo revolucionário. Aqui também aparece uma elabora-
ção importante na concepção marxiana posterior sobre a revolução alemã: 
a de que a verdadeira revolução alemã só pode ser uma revolução integral, 
social, pois a mera revolução política é impossível nos marcos da situação 
vigente.

Na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx faz o acerto de contas 
com a doutrina política hegeliana, da qual ainda era partidário, e inicia o 
processo de elaboração de sua concepção materialista dialética. Partindo da 
concepção hegeliana sobre a separação e o antagonismo entre Estado e so-
ciedade civil, mas seguindo Feuerbach, Marx inverte a relação entre ambas, 
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adotando a metáfora feuerbachiana do sujeito e do predicado. Para Hegel, 
o Estado é o sujeito e a sociedade civil, o predicado; pois como síntese das 
forças atomizadas e dos interesses conflitantes presentes na sociedade civil, 
o Estado exerce uma função racionalizadora e progressista, pois supera o 
egoísmo e o individualismo nela presentes, evitando o esgarçamento e a 
desagregação social e conferindo sentido à evolução histórica da sociedade. 

Para Marx, ao contrário, a sociedade civil é o sujeito, pois determina 
e configura o Estado por ser a instância das forças econômicas e sociais, 
onde a luta de classes se origina, configurando o Estado como um aparelho 
particularista, mobilizado pelo conflito social. Ou seja, ao invés de ser uma 
síntese racional do antagonismo presente na sociedade civil, superando-o; 
o Estado está a serviço de determinadas forças sociais, atuando em sua 
defesa no processo da luta de classes. Assim, o Estado é um instrumento 
particularista, e não totalizante e universal, cuja essência político-social é 
derivada da sociedade civil, e não o contrário. Marx, então, subverte a 
relação proposta por Hegel, definindo a sociedade civil como a matriz da 
vida social e da luta de classes, e não o contrário, demonstrando a ligação 
orgânica, em vez da separação, entre ambos.

Podemos afirmar que, com esta formulação, na Crítica Marx aban-
dona sua visão, ainda hegeliana, da época da Gazeta Renana, quando 
considera que o Estado encarna a racionalidade humana por expressar a 
universalidade, o “espírito humano”, em contraposição à mesquinhez e ir-
racionalidade da sociedade civil. Nesta fase anterior, a “miséria” do Estado 
prussiano se expressa no fato deste ser uma monarquia absolutista, em que 
o direito e a burocracia são encimados pela vontade pessoal do monarca. 
Por isso, por não ser uma república democrática, o Estado prussiano e sua 
burocracia não encarnam a vocação universal e racional típicas do Estado 
moderno. O erro de Hegel consistia em achar que a monarquia prussia-
na era a encarnação racional do Espírito Absoluto e, portanto, o ápice do 
Estado moderno (burguês). No entanto, as vicissitudes da oposição antia-
bsolutista diante do autoritarismo do governo, manifesto na repressão à 
imprensa liberal, além das medidas concretas em favor de interesses par-
ticularistas dominantes (legislação contra o roubo de lenha, ações preju-
diciais aos viticultores do Mosela, censura à imprensa e lei do divórcio), 
fazem com que Marx passe da crítica do Estado prussiano, como na época 
da Gazeta Renana, para a crítica do Estado moderno.



35     CAPÍTULO 1  |  MARX E A REVOLUÇÃO ALEMÃ DE 1848-1849  

Neste ponto, o acerto de contas com a filosofia política hegeliana, e 
em certa medida com sua própria concepção política anterior, colocava-se 
para Marx como necessária. Na crítica do Estado moderno, lateralmente 
Marx condena as posições da burguesia alemã, que pretendia justamente 
instalar a institucionalidade moderna na Alemanha, para ele já nesta época 
uma medida limitada em termos de emancipação humana, e, o que é pior, 
sem realizar uma revolução, mas por meio de reformas.

Na Questão Judaica, Marx dá mais um passo em relação à sua nova 
concepção sobre a problemática alemã ao criticar Bruno Bauer por tratar 
a questão dos judeus a partir da crítica religiosa e não da crítica política. 
Partindo da problemática tipicamente neo-hegeliana, Bruno Bauer aborda 
o problema dos judeus na Alemanha, que eram destituídos de direitos po-
líticos, apesar de totalmente inseridos economicamente, a partir da crítica 
filosófica da religião. Para ele, a emancipação política dos judeus pressupu-
nha a abolição do caráter cristão do Estado prussiano, abolindo a religião 
como fundamento do Estado. 

Marx critica esta tese ressaltando que a alienação religiosa nada mais 
é do que expressão da alienação presente nas próprias relações sociais, 
de modo que a emancipação política como simples superação da religião 
e conquista da cidadania era essencialmente limitada. Além disso, mesmo 
nos Estados laicos, onde ocorreu a separação entre política e religião, a re-
ligião não foi abolida, chegando a assumir uma vitalidade social maior ain-
da, como nos Estados Unidos. Mais do que isso, como consequência supre-
ma da emancipação política a alienação fundamentada na religião passou 
a ser fundamentada no Estado, pois este passou a assumir a aparência de 
generalidade e universalidade em relação à vida civil que antes pertencia 
à religião, pois isto é uma premissa da própria sociedade burguesa que o 
constitui. Como o próprio Marx afirma: 

Onde o Estado político já atingiu seu verdadeiro desenvolvimento, 
o homem leva, não só no plano do pensamento, da consciência, mas 
também no plano da realidade, da vida, uma dupla vida: uma celestial 
e outra terrena, a vida na comunidade política, na qual ele se considera 
um ser coletivo, e a vida na sociedade civil, em que atua como particular; 
considera outros homens como meios, degrada-se a si próprio 
como meio e converte-se em joguete de poderes estranhos. (MARX,                        
1969a, p. 26) 
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E mais adiante conclui: 

A cisão do homem na vida pública e na vida privada, o deslocamento da 
religião em relação ao Estado, para transferi-la à sociedade burguesa, 
não constitui uma fase, mas a consagração da emancipação política, a 
qual por isso mesmo, não suprime nem tem por objetivo suprimir a 
religiosidade real do homem. (ibidem, p. 29)

Ao contrário, a emancipação dos judeus pressupunha uma eman-
cipação social completa, uma emancipação humana, em que sua emanci-
pação seria a emancipação do gênero humano, e não de um grupo social 
específico nem especificamente na esfera política. Aqui Marx avança em 
uma primeira distinção entre revolução política (burguesa), que ele chama-
rá parcial, e revolução social, que ele chamará radical, estabelecendo a con-
traposição entre o conceito de cidadão e o conceito de homem. Segundo ele:

A desintegração do homem no judeu e no cidadão, no protestante e no 
cidadão, no homem religioso e no cidadão não é uma mentira contra a 
cidadania, não é a evasão da emancipação política; representa, isto sim, 
a própria emancipação política, o modo político de emancipação da religião. 
(idem, ibidem)

Esta emancipação política pode anunciar em sua radicalidade a 
emancipação humana, como na Revolução Francesa durante o “Terror Ja-
cobino”, mas sua fundamentação burguesa a impede de ir adiante, de ser 
permanente, restaurando a alienação entre vida pública e vida civil, entre 
Estado e sociedade civil, conforme Marx dá a entender nesta passagem:

É certo que nas épocas em que o Estado político nasce violentamente, 
como tal, no seio da sociedade burguesa, quando a autoemancipação 
humana aspira realizar-se sob a forma da emancipação política, o 
Estado pode e deve ir à abolição da religião, até sua destruição, assim 
como vai à abolição da propriedade privada, das taxas exorbitantes, do 
confisco, do imposto progressivo, à abolição da vida, à guilhotina. A vida 
política trata de esmagar – nos momentos de seu amor próprio especial 
– aquilo que é sua premissa, a sociedade burguesa e seus elementos, e 
a constituir-se na vida genérica real do homem, isenta de contradições. 
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Só pode consegui-lo, todavia, mediante contradições violentas com suas 
próprias condições de vida, declarando permanente a revolução; o dra-
ma político termina, por conseguinte, não menos necessariamente, com 
a restauração da religião, da propriedade privada, de todos os elemen-
tos da sociedade burguesa, do mesmo modo que a guerra termina com 
a paz. (idem, pp. 29-30)

Toda esta discussão sobre o problema dos judeus na Alemanha apro-
funda a crítica do Estado moderno e da revolução burguesa e inaugura 
na obra de Marx a reflexão sobre o caráter da revolução alemã. Se nos 
países onde ocorreu a revolução política, como na França, a emancipação 
humana requer uma nova revolução, radical, social; nos países onde isto 
sequer ocorreu, como a Alemanha, a revolução política deve ocorrer como 
revolução permanente, como revolução, ao mesmo tempo, política e social. É 
importante ressaltar que este conceito emerge da análise do período jacobi-
no na Revolução Francesa, onde a revolução permanente indicava ir além 
dos limites da emancipação política, mas foi interrompida pelo “Termidor” 
burguês de Napoleão, encerrando o “drama político (...) do mesmo modo 
que a guerra termina com a paz”.  

Após a estadia em Kreuznach, Marx migra para a França juntamente 
com sua esposa, indo morar em Paris. A opção por Paris se justificava polí-
tica e culturalmente, pois graças à Revolução de 1830, que instalou a “Mo-
narquia de Julho”, havia não só uma situação de muito maior liberdade 
política do que na Prússia, mas um ambiente de discussão, agitação política 
e mobilização muito mais evoluído. A própria França era considerada o “fa-
rol” da Revolução e da modernidade, um verdadeiro “laboratório” da luta 
de classes moderna, com a presença de diversos movimentos, organizações 
e concepções revolucionárias.

Além disso, entre os intelectuais críticos alemães havia a ideia de que 
a crítica filosófica alemã, único campo da vida social em que a Alemanha 
se atualizou em relação ao mundo moderno, só triunfaria quando se en-
contrasse com a política francesa, ou seja, com as condições modernas de 
ação e organização possíveis na França. Daí a tendência dos intelectuais e 
ativistas radicais alemães, inclusive operários, a buscarem Paris como al-
ternativa à sufocante situação política alemã. Marx também era partidário 
desta tese, comum no ambiente neo-hegeliano, e, portanto, sua opção por 
Paris também se insere em sua militância política e intelectual.
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No ambiente de Paris, onde entra em contato com o movimento 
operário e as correntes socialistas e comunistas francesas – que já faziam 
adeptos entre diversos intelectuais alemães que atuaram com Marx, como 
Moses Hess e o próprio Engels, Marx conclui sua transição para o comu-
nismo. A Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, as Glosas críticas 
sobre o artigo “O rei da Prússia e a reforma social, de um prussiano”, os Manus-
critos econômico-filosóficos e A sagrada família, escrita com Engels, são de sua 
estada em Paris, de outubro de 1843 à fevereiro de 1845. Também nesse 
período, juntamente com Arnold Ruge, edita o único número dos Anais 
Franco-alemães, tentativa prática de fundir a filosofia alemã com o radicalis-
mo político francês.

Na Introdução, publicada nos Anais Franco-alemães em fevereiro de 
1844, escrita entre o final de 1843 e o início de 1844, quando já se encon-
trava em Paris e travava contato com  movimento operário e socialista fran-
cês, Marx avança em relação à Crítica e à A questão judaica. Na Introdução, 
dá um passo decisivo em direção ao comunismo ao abandonar definitiva-
mente o dualismo entre Estado e sociedade civil proposto por Hegel e ao 
propugnar, com maior fundamentação, uma revolução radical como con-
dição necessária para a emancipação humana ao encontrar no proletariado 
seu agente social. Liberto da pauta proposta por Hegel, pois na Crítica sua 
elaboração segue o texto do grande filósofo pari passu, na Introdução Marx 
desenvolve a problemática da superação do Estado e da criação da “verda-
deira democracia”.

Partindo da caracterização do Estado como instrumento particula-
rista, pois classista, Marx conclui que a “verdadeira democracia” só pode 
ser criada mediante uma revolução radical, que vá além da mera revolução 
política, abolindo o próprio Estado. A “verdadeira democracia” se configu-
raria com a abolição da separação entre governantes e governados, com a 
extinção da burocracia, da justiça e do Exército como instrumentos sepa-
rados e opostos ao conjunto da sociedade, em especial dos trabalhadores.

Esta revolução “radical”, que aboliria a própria separação moderna 
entre Estado e sociedade civil, iria além da revolução “meramente política”, 
“parcial”, “que deixa de pé os pilares do edifício”, conforme expressão de 
Marx, e só poderia ser promovida pela classe operária, única esfera social 
universal da sociedade moderna, por ser a principal classe explorada no 
capitalismo, cuja emancipação implicaria na emancipação da humanidade. 
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Assim, a condição proletária condensaria a contradição social fundamental, 
opondo-a antagonicamente não só à dominação burguesa e ao Estado mo-
derno, mas à toda forma de dominação social e de Estado.

Nesta perspectiva, a classe operária iria além da própria burguesia, 
pois o papel revolucionário exercido por esta em relação ao Antigo Regime 
foi superado historicamente pelo próprio desenvolvimento do capitalismo 
e pela criação da sociedade moderna. Se de um lado, nos países em que 
foi bem-sucedida, a revolução burguesa implicou não só na emancipação 
jurídica e política da burguesia, mas também dos operários e camponeses 
diante do clero e da nobreza; de outro lado, trocou uma forma de proprie-
dade privada por outra, criando uma forma de dominação social, burgue-
sa. Numa passagem esclarecedora, Marx afirma: 

Sobre o que repousa uma revolução parcial, uma revolução meramen-
te política? No fato de emancipar uma parte da sociedade burguesa e de 
instaurar sua dominação geral, no fato de uma determinada classe em-
preender a emancipação geral da sociedade a partir de sua situação es-
pecial. Esta classe emancipa toda a sociedade, mas apenas sob a hipótese 
de que toda a sociedade se encontre na situação desta classe, isto é, 
que possua, por exemplo, dinheiro e cultura ou que possa adquiri-los. 
(MARX, 1969b, p. 121)

Ao contrário, a revolução proletária não implicaria apenas na sua 
emancipação em relação ao regime burguês, mas na emancipação de toda 
a sociedade, pois como esfera universal, sobre quem se impõe a forma his-
tórica mais avançada de exploração e dominação social, a classe operária 
não poderia criar uma nova forma de dominação, mas sim de abolir toda 
a forma de dominação. 

Aqui é importante perceber a importância da situação econômica do 
proletariado na sua caracterização como classe universal e revolucionária, 
o que será desenvolvido mais tarde nos trabalhos de crítica da economia 
política. Também é importante perceber que esta noção de classe revolu-
cionária está ligada a uma teoria da hegemonia, em germe. Segundo Marx, 
se a burguesia foi capaz de dirigir uma revolução contra o Antigo Regime 
foi porque condensou em seu programa e em sua situação social os inte-
resses das diversas classes antiabsolutistas, além dos seus. Ou seja, naquele 
momento, a revolução burguesa sintetizava a perspectiva de emancipação 
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possível na sociedade do Antigo Regime. Daí sua condição dirigente na 
revolução burguesa e capacidade de atrair o apoio das classes populares. 
Nas condições da sociedade burguesa tal papel só poderia ser exercido pela 
classe operária, devendo esta, em contrapartida, atuar como força dirigen-
te em relação às outras classes submetidas ao domínio do capital. Segundo 
Marx:

Nenhuma classe da sociedade burguesa pode desempenhar este papel 
[de direção da revolução] sem provocar um momento de entusiasmo 
em si e na massa, momento durante o qual confraterniza e se funde 
com a sociedade em geral, com ela se confunde e é sentida e reconhe-
cida como seu representante geral, que suas pretensões e direitos são, na 
verdade, os direitos e as pretensões da própria sociedade, que esta clas-
se é realmente o cérebro e o coração da sociedade. Somente em nome 
dos direitos gerais da sociedade pode uma classe especial reivindicar 
para si a dominação geral. E, para atingir esta posição emancipadora e 
poder, portanto, explorar politicamente todas as esferas da sociedade 
em benefício da própria esfera, não bastam por si sós a energia revolu-
cionária e o amor próprio espiritual. Para que coincidam a revolução 
de um povo e a emancipação de uma classe especial da sociedade burguesa, 
para que uma classe valha por toda a sociedade, é necessário, pelo con-
trário, que todos os defeitos da sociedade se condensem numa classe, 
que uma determinada classe resuma em si a repulsa geral, que seja a 
incorporação do obstáculo geral; é necessário, para isto que uma deter-
minada esfera social seja considerada crime notório de toda a sociedade, 
de tal modo que a emancipação desta esfera surja como autoemancipa-
ção geral.  Para que um estado seja par excellence o estado de libertação, 
é necessário que outro seja o estado de sujeição por antonomásia. O 
significado negativo geral da nobreza e do clero franceses condicionou 
a significação positiva geral da classe inicialmente delimitadora e con-
traposta, a burguesia. (MARX, 1969b, pp. 121-122)

Já na Alemanha, onde “a filosofia alemã do Direito e do Estado é a única 
história alemã que se acha a par com o presente oficial moderno” (ibidem, 
p. 114), ao contrário, a situação é bastante diferente, pois, nenhuma clas-
se possui a vocação hegemônica necessária para liderar uma emancipação 
desta natureza. Segundo Marx:

Até mesmo o amor próprio moral da classe média alemã repousa sobre a 
consciência de ser o representante geral da mediocridade filisteia de 
todas as demais classes. Portanto, não são apenas os reis alemães que 
ascendem ao trono mal à propos [inoportunamente], mas todas as esferas 
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da sociedade burguesa, que sofrem sua derrota antes de terem feste-
jado a vitória, que desenvolvem seus próprios limites antes de terem 
ultrapassado os limites que se opõem a estes, que fazem valer sua pu-
silanimidade antes de fazer valer sua arrogância, de tal modo que até 
mesmo a oportunidade de desempenhar um grande papel desaparece 
antes de existir e que cada classe, tão logo começa a lutar com aquela 
que lhe está acima, vê-se envolvida na luta com aquela que lhe está 
abaixo. Daí por que os príncipes estão em luta contra a burguesia, os 
burocratas contra a nobreza e os burgueses contra todos eles, enquanto 
o proletário começa a lutar contra o burguês. (ibidem, pp. 123-124)

Por isso, na Alemanha, afirma Marx, “o sonho utópico não é a revo-
lução radical, não é a emancipação humana geral, mas, ao contrário, a revo-
lução parcial, revolução meramente política, a revolução que deixa de pé os 
pilares do edifício” (ibidem, p. 121). A “miséria alemã” consiste justamente 
nisso, pois 

[...] em política, os alemães pensam o que os outros povos fazem. A Ale-
manha era sua consciência teórica. A abstração e a arrogância de seu pen-
samento corria sempre em parelha com a limitação e a mesquinhez de 
sua realidade. Por conseguinte, se o status quo do Estado alemão exprime 
a perfeição do antigo regime, o acabamento da lança cravada no Estado 
moderno, o status quo da consciência do Estado alemão expressa a imper-
feição do Estado moderno, a falta de consistência de seu próprio corpo. 
(ibidem, p. 116)

Mais adiante, complementa: 

Fixemo-nos, antes de mais nada, nos governos alemães, e os veremos (...) 
a combinar os defeitos civilizados do mundo dos Estados modernos, cujas van-
tagens não possuímos, com os defeitos bárbaros do antigo regime, de que 
nos podemos jactar até a saciedade [...]. Que este ecletismo chegará 
a alcançar um nível até hoje inimaginado, o garante, de fato, o enfa-
do estético-político de um monarca alemão [o rei da Prússia] que aspira 
desempenhar, se não através da pessoa do povo, pelo menos em sua 
própria, se não para o povo, pelo menos para si mesmo, todos os papéis 
da monarquia: a feudal e a burocrática, a absoluta e a constitucional, a 
autocrática e a democrática. (ibidem, pp. 120-121)
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Na denúncia do “ecletismo alemão” Marx demonstra compreender a 
particularidade da sociedade alemã em meados do século XIX: uma socie-
dade pressionada “externamente” por um impulso modernizador, mas in-
ternamente incapaz de ir além de um processo de revolução passiva, onde 
as modificações assumem um caráter molecular, atualizando os elementos 
arcaicos. Na verdade, o desenvolvimento histórico da Alemanha na primei-
ra metade do século XIX colocou a revolução burguesa num impasse, só 
sendo possível como revolução permanente. Isso porque o desenvolvimento 
da indústria, de um mercado unificado e de alguns poucos direitos, todos 
eles parciais e limitados, se deu paralelamente ao aperfeiçoamento do Es-
tado absolutista prussiano, com a criação de uma burocracia tida como a 
encarnação da racionalidade e do “espírito universal” e representante de 
todo o povo. Daí a visão de Hegel sobre o Estão prussiano, cujo erro, des-
tacado por Marx, foi imaginar que esta forma política bastarda e sincrética 
era a forma final do Estado moderno.

Na verdade, o Antigo Regime alemão foi capaz de impor um mo-
vimento transformista sobre os impulsos modernizadores do capitalismo 
e da modernidade, colocando-os a seu favor. Por isto, a burguesia alemã, 
cuja impotência revolucionária foi duramente denunciada por Marx, só 
se afirmou enquanto classe com base neste transformismo. Veja-se, como 
exemplo, sua defesa do Zollverein, o programa político da Gazeta Renana, e 
o seu próprio comportamento na revolução de 1848-49. Marx demonstrou 
ter clareza destes limites já nesta época, apesar de que não nestes termos 
e sem conhecer o processo posterior de unificação e desenvolvimento do 
capitalismo na Alemanha.

De fato, a revolução passiva na Alemanha começou já em 1815, com 
a derrota de Napoleão e a Restauração Absolutista, dos quais a Prússia 
(além da Áustria) foi um ator importante. Ao contrário da França, na Ale-
manha, particularmente na Prússia Ocidental, a vitória do absolutismo 
em 1815 não significou um recuo momentâneo na marcha da revolução 
burguesa, mas o estabelecimento de sua forma natural, combinada, passiva 
e retardatária – cujo apogeu foi a unificação política e o bonapartismo 
bismarckiano.

Comparando-se brevemente o caso alemão com a Itália, cujo proces-
so político-social foi semelhante ao da Alemanha, percebe-se uma pressão 
externa modernizadora muito mais intensa devido à anexação da Prússia 
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Renana ao Império Napoleônico. Além disso, na Alemanha o precedente 
da Reforma Luterana tornava o impulso modernizador muito mais poten-
te que na Itália, que ao contrário, ainda continuava sob forte influência 
da Igreja Católica Romana em pleno século XIX. O próprio Marx consi-
derava a Reforma na Alemanha e a guerra camponesa que se lhe seguiu 
como um ato inaugural de emancipação teórica e espiritual em relação ao 
mundo feudal. Por isso, comparativamente, o transformismo exercido pelo 
Antigo Regime na Alemanha foi muito mais abrangente e eficaz do que na 
Itália – mesmo considerando que os absolutismos prussiano e austríaco 
eram muito mais poderosos e desenvolvidos em termos de aparelhagem 
estatal (burocracia) que o absolutismo piemontês –, pois lidou com forças 
desagregadoras muito mais fortes sobre as quais obteve sucesso. A revolu-
ção passiva resultante deste movimento transformista também foi muito 
mais sólida, dando origem a um capitalismo mais desenvolvido e dinâmico 
do que o italiano.

Devido a esta situação, que Marx caracteriza como “eclética”, na 
Alemanha a emancipação política supõe a emancipação social, ou seja, “a 
Alemanha, como ausência do presente político constituído num mundo próprio, não 
poderá derrubar as barreiras especificamente alemãs sem derrubar a bar-
reira geral do presente político” (idem, pg. 121). Porém, Marx pergunta, 
“pode a Alemanha chegar a uma prática à la hauter des principes [à altura 
dos princípios], isto é, a uma revolução que a eleve não só ao nível oficial dos 
povos modernos, mas também, ao nível humano que será o futuro imediato 
destes povos?” (idem, pg. 116-117).

 Ao que ele mesmo responde de modo materialista:

As armas da crítica não podem, de fato, substituir a crítica das armas; 
a força material tem de ser deposta por força material, mas a teoria 
também se converte em força material uma vez que se apossa dos ho-
mens. [...] Se a transformação protestante do leigo alemão em sacerdote 
emancipou os papas leigos, os príncipes, com toda sua clerezia, se eman-
cipou privilegiados e filisteus, a transformação filosófica dos alemães 
com espírito sacerdotal em homens emancipará o povo. (MARX, 1969b, 
pp. 117-118)

Diante desta possibilidade qual seria a “força material” capaz de con-
verter a teoria em “crítica das armas” e emancipar o povo? Aquela que sin-
tetiza em sua situação todos os sofrimentos e pecados do ecletismo alemão, 
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a classe que pode ser o representante geral da sociedade alemã e assim tor-
nar-se o seu cérebro e o seu coração. Uma classe que se vê “obrigada a isto 
por sua situação imediata, pela necessidade material, pelas suas próprias 
cadeias” (idem, pg. 125). Esta classe não pode ser a burguesia, pois 

[...] a classe média nem sequer se atreve a conceber o pensamento 
da emancipação de seu ponto de vista, já que o desenvolvimento 
das condições sociais, do mesmo modo que o progresso da teoria 
política, se encarregam de revelar este mesmo ponto de vista 
como algo antiquado ou, pelo menos, problemático. (ibidem,    
p. 124) 

Assim, apenas 

[...] na formação de uma classe com cadeias radicais, de um classe da 
sociedade burguesa que não é uma classe da sociedade burguesa; de 
um estado que é a dissolução de todos os estados; de uma esfera que 
possui um caráter universal por seus sofrimentos universais e que não 
reclama nenhum direito especial para si, por que não se comete contra 
ela nenhuma violência especial, senão a violência pura e simples; que já não 
pode apelar a um título histórico, mas simplesmente ao título humano; 
que não se encontra em nenhuma espécie de contraposição particu-
lar com as consequências, senão numa contraposição universal com as 
premissas do Estado alemão; de uma esfera, finalmente, que não pode 
emancipar-se sem se emancipar de todas as demais esferas da sociedade 
e, simultaneamente, de emancipar todas elas; que é, numa palavra, a 
perda total do homem e que, por conseguinte, só pode atingir seu obje-
tivo mediante a recuperação total do homem. Esta dissolução da sociedade 
como uma classe especial é o proletariado. [...] O que forma o proletaria-
do não é a pobreza que nasce naturalmente, mas a pobreza que se produz 
artificialmente. [...] Ao reclamar a negação da propriedade privada, o pro-
letariado não faz outra coisa senão erigir a princípio de sociedade aquilo 
que a sociedade erigiu em princípio seu, o que já se personifica nele, 
sem intervenção de sua parte, como resultado negativo da sociedade. 
(ibidem, pp. 125-126)

Marx, então, propõe a aliança entre a filosofia crítica e o proletaria-
do. Como conclusão de toda argumentação desenvolvida na Introdução e 
fundamento de sua ação política posterior, afirma: “a emancipação do alemão 
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é a emancipação do homem. O cérebro desta emancipação é a filosofia; seu cora-
ção é o proletariado. A filosofia não pode se realizar sem a extinção do prole-
tariado nem o proletariado pode ser abolido sem a realização da filosofia” 
(ibidem, p. 127).

Entre Kreuznach e Paris Marx migrou rapidamente do radicalismo 
democrático para o comunismo e a revolução, o que causou preocupação 
em Arnold Ruge, seu companheiro na empreitada dos Anais Franco-alemães, 
em cuja edição única foram publicadas a Introdução e A Questão Judaica. 
Os desentendimentos quanto à orientação da publicação, pois Ruge nunca 
abandonou suas posições liberais e reformistas, gerou a ruptura e o fim da 
iniciativa. A partir daí, Marx passou a colaborar com o Avante! (Vorwärts!), 
jornal radical dos emigrados alemães, publicado em Paris.

Por ocasião da revolta dos tecelões da Silésia (Prússia Oriental), em 
junho de 1844, Ruge publicou neste mesmo jornal um artigo intitulado “O 
rei da Prússia e reforma social”, que continha como assinatura apenas “de 
um prussiano”. No artigo, Ruge afirma que a revolta dos operários silesia-
nos se deveu à falta de atenção do governo prussiano para a questão da 
pauperização e este problema se devia, por sua vez, ao fato do Estado prus-
siano ser um Estado “apolítico”, ou seja, um Estado que não sofreu uma 
revolução política. Daí os apelos reformistas de Ruge ao rei e à burocracia 
para que tratassem a questão social de modo eficiente e altruísta. Partindo 
da nova concepção sobre a articulação orgânica entre Estado e socieda-
de, nas Glosas críticas sobre o artigo “O rei da Prússia e a reforma social, de um 
prussiano” Marx responde a Ruge e afirma que o Estado prussiano foi tão 
“eficiente” no tratamento da questão social e da pauperização quanto qual-
quer Estado “político”, como o francês ou o inglês. Pois o cerne da questão 
da pauperização era a propriedade privada, justamente o fundamento da 
organização social que dava sustentação ao próprio Estado. Assim sendo, 
era uma ilusão querer que o Estado prussiano, ou qualquer outro Estado, 
tratasse a questão de modo radical e definitivo no sentido de sua abolição, 
pois isto significaria a abolição da própria propriedade privada. Ao con-
trário, tal iniciativa demandaria uma revolução radical contra o Estado e a 
sociedade moderna e para isto o proletariado alemão deu provas de estar 
preparado, pois já no seu nascimento como movimento social colocou a 
propriedade privada em questão, assumindo um potencial revolucionário 
muito mais sólido que a burguesia.



46     CAPÍTULO 1  |  MARX E A REVOLUÇÃO ALEMÃ DE 1848-1849  

Nas Glosas Marx retoma e supera as colocações da Introdução e d’A 
Questão Judaica. Retoma por que reafirma o vínculo orgânico entre Estado 
e sociedade civil, evidenciando seu caráter de classe e considerando a di-
nâmica de funcionamento do Estado como expressão da contradição entre 
vida pública e vida privada. Daí a reafirmação da tese de que diante do 
Estado moderno, toda revolução política deve ser necessariamente uma 
revolução social.

Supera por que pela primeira vez Marx afirma a atualidade histórica 
do proletariado alemão, que principiou sua revolta onde os movimentos 
inglês e francês tinham chegado: na crítica da propriedade privada. Com 
isso, Marx assinala a missão histórica do proletariado alemão, muito mais 
vocacionado para a revolução que a pusilânime burguesia alemã. Pela pri-
meira vez, a revolução radical propugnada na Introdução para emancipar e 
humanizar a Alemanha ganha contornos mais claros, como uma revolução 
socialista.

É importante destacar que esta nova posição de Marx é derivada di-
retamente do impacto causado pela revolta dos tecelões da Silésia (Prússia 
Oriental), em 1844, que o fez afirmar sua modernidade como classe e sua 
capacidade de ultrapassar a burguesia em capacidade hegemônica. Aqui se 
encontra o ponto decisivo em que Marx desenvolve a tese da fragilidade da 
burguesia alemã diante de suas tarefas históricas, pois para ser consequen-
temente revolucionária a burguesia deveria aliar-se ao proletariado contra 
o Antigo Regime; o que não é capaz de cumprir porque esse já se coloca 
além dela, não mais como seu aliado subalterno, mas como seu antagonis-
ta. Daí a impotência revolucionária burguesa e sua tendência a submeter-se 
ao transformismo exercido pelo Estado prussiano.

 Por sua vez, o proletariado alemão é moderno devido à própria 
situação criada pela Revolução Francesa e à própria experiência pretérita 
dos movimentos inglês e francês. Ou seja, nem o proletariado alemão co-
meça do zero, pois apesar de mais recente, absorve a experiência acumu-
lada pelo proletariado de outros países, e nem uma revolução burguesa na 
Alemanha nos moldes de 1789 é possível: só como revolução permanente em 
direção ao socialismo. Segundo Marx:

A revolta silesiana começa exatamente lá onde terminam as revoltas dos 
trabalhadores franceses e ingleses, isto é, na consciência daquilo que é a 
essência do proletariado. A própria ação traz este caráter superior. Não 
só são destruídas as máquinas, essas rivais do trabalhador, mas tam-
bém os livros comerciais, os títulos de propriedade, e enquanto todos 
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os outros movimentos se voltavam primeiramente contra o senhor da 
indústria, o inimigo visível, este movimento volta-se também contra o 
banqueiro, o inimigo oculto. Enfim, nenhuma outra revolta de traba-
lhadores ingleses foi conduzida com tanta coragem, reflexão e duração. 
(MARX, 2008) 

Para adiante concluir:

Deve-se admitir que a Alemanha tem uma vocação tão clássica para a 
revolução social quanto é incapaz de uma revolução política. Com efei-
to, assim como a impotência da burguesia alemã é a impotência política 
da Alemanha, assim a disposição do proletariado alemão – ainda que 
prescindindo da teoria alemã – é a disposição social da Alemanha. A 
desproporção entre o desenvolvimento filosófico e o desenvolvimento 
político na Alemanha não é nenhuma anormalidade. É uma despropor-
ção necessária. Somente no socialismo pode um povo filosófico encon-
trar a sua práxis correspondente e, portanto, somente no proletariado 
o elemento ativo da sua libertação. (ibidem)

Com as Glosas, o itinerário de Marx em direção ao comunismo e  
à centralidade operária havia sido completado.

3. Bruxelas: a nova concepção e a militância comunista

Atendendo a pressões do governo prussiano, o governo francês de-
creta a expulsão de Marx; este, então, parte para Bruxelas, na Bélgica, 
onde permanece de fevereiro de 1845 até março de 1848. Em Bruxelas 
Marx consolida sua parceria com Engels, passa a atuar definitivamente 
como militante comunista e escreve as obras fundantes de sua concepção 
teórica e política. Com Engels, com quem já havia escrito A Sagrada Família, 
escreve nesse período nada menos que A ideologia alemã, também com a 
contribuição de Moses Hess, em 1846, e o Manifesto do Partido Comunista, no 
final de 1847. Sozinho, redige as Teses sobre Feuerbach, em 1845, e a Miséria 
da Filosofia, em 1847.

A sagrada família, as Teses sobre Feuerbach e A ideologia alemã completam 
a crítica à filosofia hegeliana e ao neo-hegelianismo já iniciada na Crítica à 
Filosofia do Direito de Hegel e na Questão Judaica. Nas Teses e na Ideologia, a crí-
tica também atinge o materialismo mecânico e contemplativo de Feuerba-
ch, de quem Marx havia absorvido a perspectiva materialista. Na Miséria da 
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Filosofia Marx retoma a discussão sobre as categorias da economia política, 
iniciada nos Manuscritos Econômico-filosóficos, onde fez a crítica da economia 
política clássica e da visão hegeliana do trabalho. Na Miséria, o alvo não é 
um economista liberal, mas um dos mais influentes pensadores socialis-
tas da época, Pierre Joseph Proudhon, de quem Marx ataca as categorias 
econômicas e a perspectiva reformista. Nesta obra aparece pela primeira 
vez a qualificação do papel histórico da pequena burguesia como reacio-
nário, particularmente na Alemanha. No Manifesto, a crítica das correntes 
socialistas e comunistas contemporâneas é ampliada, com o delineamento 
distintivo da perspectiva política marx-engelsiana em relação a elas.

Por estar no centro geográfico do triângulo formado por Londres, 
Paris e Colônia, respectivamente as cidades politicamente mais importan-
tes para os movimentos revolucionários inglês, francês e alemão, Bruxelas 
permitia a Marx manter contato com ativistas dos três países, facilitando a 
criação do Comitê de Correspondência Comunista.

O Comitê, que durou aproximadamente um ano, funcionou como 
um fórum de discussão, elaboração teórica e propaganda entre intelectuais 
e ativistas das diversas correntes socialistas atuantes neste período. No Co-
mitê Marx tornou-se definitivamente um militante comunista, combinando 
sua intervenção intelectual com a ação político-prática; pôde também de-
frontar-se com as concepções que, mais tarde, ele e Engels denominaram 
de “utópicas”, como as de Cabet, Fourier, Proudhon e Blanqui, na França 
e as de Weitling, Hess, Kriege e Grün na Alemanha. Os principais alvos 
da crítica a estas correntes eram a recusa da teoria ou uma compreensão 
científica equivocada a respeito da sociedade moderna, dando origem a 
diversos problemas políticos, como o espontaneísmo (crença na explosão 
inevitável da revolução), o vanguardismo (defesa da revolução como obra 
de uma elite revolucionária), o sectarismo político (recusa em promover 
alianças táticas com outras forças revolucionárias) e/ou o reformismo.

Para Marx, Etienne Cabet, Wilhelm Weitling e Hermann Kriege pos-
suíam uma visão romântica e sentimentalista do comunismo, baseada na 
visão cristã de uma “comunidade de irmãos”, todos a partilhar igualmente 
a riqueza em nome da fraternidade e do amor. Contra Proudhon e Karl 
Grün, Marx criticava o que considerava uma visão anacrônica do socialis-
mo, baseada na concepção de mundo pequeno-burguesa; que imaginava 
restaurar o mundo dos pequenos produtores contra o avanço do capital e 
da proletarização através da crítica moral ao capitalismo e de reformas so-
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ciais. O corolário político desta visão era a recusa da revolução, a não con-
sideração do protagonismo operário no movimento revolucionário e, no 
caso da Alemanha, a recusa de uma aliança antiabsolutista com a burguesia 
em favor da revolução. Em relação a Blanqui a crítica era dirigida contra 
o vanguardismo de matriz jacobino-babovista, que concebia a revolução 
como uma insurreição dirigida por uma elite revolucionária, cujo êxito 
permitiria a criação de uma ditadura revolucionária imposta sobre o povo. 
Apesar de também conceber a revolução como uma insurreição popular, 
Marx apostava totalmente na mobilização e na organização operárias como 
conditio sine qua non para qualquer perspectiva de sucesso. A organização e 
a mobilização operárias deveriam resultar de um amplo trabalho de articu-
lação, ação prática, elaboração teórica e conscientização política, fundindo 
teoria e práxis num só movimento.

Apesar da tentativa de articulação dos movimentos revolucionários 
francês, inglês e alemão, o Comitê sofreu a resistência de diversas correntes 
do movimento socialista. Proudhon, por exemplo, declinou do convite fei-
to diretamente por Marx para que participasse alegando recusar uma ação 
revolucionária imediata e não estar disposto a contribuir com o “dogma-
tismo” e uma “nova intolerância”. As críticas às diversas concepções socia-
listas, como nos embates com Weitling e Grün, contribuíram para limitar a 
abrangência e a interlocução do Comitê. A carta circular emitida por Marx 
contra Kriege, acusando-o de sentimentalismo e infantilismo em sua ação 
junto aos operários, gerou fortes reações no Comitê de Correspondência, 
praticamente selando seu destino, pois ocasionou o afastamento de diver-
sos setores que participavam. No entanto, para o futuro o principal saldo 
do Comitê já havia sido obtido: a Liga dos Justos havia se integrado a ele 
por intermédio de Engels.

A Liga dos Justos era uma organização secreta que reunia trabalha-
dores emigrados alemães, principalmente artesãos, de Paris, Londres e Su-
íça. Sua origem remonta à Liga dos Proscritos, criada em Paris em 1834 
com um perfil republicano e democrático. Considerando as posições da 
organização demasiado moderadas, uma parte de seus membros abando-
na a organização original e forma a Liga dos Justos, em 1836. Sob forte 
influência do blanquismo e do acento na perspectiva conspirativa e insur-
recional a Liga participa da fracassada insurreição liderada por Blanqui 
contra o governo francês em 1839. A violenta repressão a que se seguiu, 
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com prisões e ordens de extradição, determinou a dispersão dos membros 
da Liga, rearticulada no ano de 1840 em Londres e logo depois com ra-
mificações na Suíça e novamente em Paris. Seus principais líderes eram os 
artesãos Karl Schapper, Heinrich Bauer e Joseph Moll. Nessa nova fase, a 
Liga absorve a influência das ideias de Weitling e de Kriege, bastante em 
voga na Alemanha, e atua publicamente através de associações culturais 
operárias que desenvolviam atividades educativas e permitiam o recruta-
mento de novos militantes.

Desde o início dos anos 1840, tanto Engels quanto Marx conheciam 
os membros da Liga e mantinham relações com seus dirigentes colabo-
rando por meio de troca de informações e opiniões teóricas; porém, sem 
aderir à organização. No entanto, o descontentamento de seus principais 
dirigentes com o sentimentalismo das posições de Weitling e Kriege, por 
um lado, e com os impasses práticos do vanguardismo blanquista, por ou-
tro, contribuiu para aumentar a influência de Marx e Engels. O conta-
to com ambos no Comitê de Correspondência Comunista favoreceu uma 
aproximação mais efetiva, seguida do convite para que ingressassem na 
Liga. Após uma recusa inicial Marx e Engels aceitam o convite, contri-
buindo decisivamente para a redefinição teórico-prática da organização e 
para sua transformação na Liga dos Comunistas, em meados de 1847. No 
primeiro congresso da Liga dos Comunistas, onde foram debatidas as di-
versas concepções socialistas e comunistas que influenciavam o movimento 
revolucionário, a organização definiu-se como um instrumento de propa-
ganda e mobilização junto à classe operária, com vistas a contribuir na sua 
conscientização e organização. Uma consequência prática imediata da in-
corporação de Marx e Engels à Liga foi a fundação da Associação dos Ope-
rários Alemães de Bruxelas, organização legal destinada à formação políti-
ca e cultural dos operários, onde Marx proferiu uma série de conferências 
em dezembro de 1847, cujos materiais preparatórios deram origem à série 
de artigos intitulada Trabalho assalariado e capital, publicada na Nova Gazeta 
Renana, em 1849. 

Devido às condições políticas vigentes a Liga manteve seu caráter 
secreto, mas abandonou a perspectiva conspirativa e vanguardista ante-
rior. No segundo Congresso, no final de 1847, Marx e Engels receberam a 
incumbência de redigir o programa político da organização, o que indica a 
plena adesão da Liga às suas teses.
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Tendo por base um texto elaborado na época por Engels, Princí-
pios Básicos do Comunismo, que continha o programa político comunista e 
uma espécie de síntese da perspectiva política defendida pelos dois, e agora 
aceita pela organização, Marx redige o Manifesto do Partido Comunista, pu-
blicado em nome da Liga em fevereiro de 1848. No Manifesto, a primeira 
parte contém uma breve exposição da história da luta de classes e uma aná-
lise da sociedade burguesa, impressionante por sua força argumentativa, 
destacando o dinamismo do capitalismo, seus limites históricos, o antago-
nismo entre burgueses e proletários e a definição da classe operária como 
única classe verdadeiramente revolucionária na sociedade burguesa. No 
final desta parte aparece o programa político dos comunistas, resumido na 
seguinte passagem:

[...] o primeiro passo na revolução operária é a passagem do proletaria-
do a classe dominante, a conquista da democracia pela luta. O proleta-
riado usará o seu domínio político para ir arrancando todo o capital das 
mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção 
nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe do-
minante, e para aumentar o mais rapidamente possível a massa das 
forças de produção. (MARX & ENGELS, 1982a, p. 124) 

Ressalve-se que o Estado proletário não é concebido no programa 
comunista como um aparelho separado do proletariado, mas, ao contrário, 
como a organização do proletariado como classe dominante, como orga-
nização da dominação política proletária, como conquista revolucionária 
da democracia; o que descarta de antemão a burocracia e a propriedade 
estatal, como tais.

Na segunda parte, Marx faz um balanço das correntes socialistas e 
comunistas contemporâneas, dando continuidade à crítica já iniciada na 
época do Comitê de Correspondência. As correntes socialistas são classi-
ficadas como reacionárias, conservadoras e/ou utópicas. Entre as primei-
ras colocam-se o socialismo feudal e o socialismo pequeno-burguês que, 
de ângulos diferentes, fazem a crítica moral da modernidade capitalista 
e do violento processo de proletarização originado, sonhando com uma 
impossível “volta ao passado”, com a restauração do agrarismo, dos valores 
tradicionais ou da pequena produção. Na Alemanha, a corrente do “so-
cialismo verdadeiro”, bastante disseminada na pequena burguesia e com 
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influência nos meios operários, é a representante desta posição reacionária 
ao contribuir para a manutenção do poder feudal e absolutista recusan-
do-se a apoiar a luta da burguesia por uma revolução política burguesa. 
Transpondo mecanicamente para a Alemanha as teses do socialismo crítico 
francês, o “socialismo verdadeiro” enxergava no liberalismo e no domínio 
político burguês os principais inimigos da classe operária, num país em que 
a revolução burguesa ainda não havia ocorrido e o poder ainda estava nas 
mãos da nobreza feudal e dos reis absolutistas. Portanto, onde o inimigo 
principal da classe operária não era a burguesia, mas o Antigo Regime.

Nesta linha de argumentação, Marx destaca que a pequena burgue-
sia é a base social da situação existente na Alemanha, onde regimes ana-
crônicos conseguem manter-se mesmo que a revolução burguesa já tenha 
se tornado uma realidade universal e a própria burguesia não consegue 
mover-se decididamente em direção à revolução.

O combate às correntes socialistas e comunistas em voga na Alema-
nha levou Marx a dedicar grande atenção à posição da pequena burguesia 
no processo político alemão, enriquecendo o painel político e social traçado 
nas obras anteriores. Considerando-a um estorvo para a perspectiva revo-
lucionária operária e um adversário a ser combatido, a pequena burguesia 
era definida como inimiga da emancipação política e social na Alemanha, 
por pretender a restauração de uma situação social já superada historica-
mente. Por isso, a literatura socialista vinculada a ela era vazia de conteúdo 
e criticamente impotente, girando em torno da denúncia sentimental do 
mundo moderno. Sua influência entre os trabalhadores e seus ataques à 
orientação “cruamente destrutiva” do comunismo só faziam atrapalhar a 
organização operária e a revolução. No entanto, durante todo o processo 
revolucionário alemão Marx se preocupará com o comportamento político 
da pequena burguesia, pois sob a direção política do proletariado, esta classe 
poderia desempenhar um papel importante na revolução alemã. 

O socialismo conservador é o “socialismo burguês”, ou seja, a 
perspectiva que propõe o fim da pauperização e a melhoria das condições 
sociais do proletariado mediante o assistencialismo, a caridade, a 
filantropia e medidas reformistas que não tocam no fundamento capitalista 
da propriedade privada e das relações sociais capitalistas. Proudhon 
é considerado o principal formulador desta corrente. Já as correntes 
socialistas e comunistas utópicas são identificadas com pensadores e 
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ativistas como Henri Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen e 
criticadas por não reconhecerem o antagonismo entre capital e trabalho, 
a necessidade de organização política da classe operária e o imperativo da 
ação revolucionária proletária para a criação da nova sociedade.

Na terceira e última parte o Manifesto declara que os comunistas 
apoiam os partidos de oposição, operários ou não, que se engajam no mo-
vimento democrático e revolucionário em diferentes situações, e que tudo 
farão pela sua articulação. Desde os cartistas na Inglaterra, os reformado-
res agrários nos EUA e o bloco de democratas e socialistas na França, até 
os radicais na Suíça e os reformadores nacionalistas polacos; todos estes 
grupos políticos contam com o apoio decidido dos comunistas para a trans-
formação da situação existente. Porém diferenciam-se deles por significa-
rem o futuro do movimento operário, por atuarem abertamente pela or-
ganização e conscientização da classe operária, por colocarem a questão da 
propriedade como o elemento fundamental da revolução e por compreen-
derem que somente por meio de uma transformação violenta da sociedade 
os seus objetivos políticos serão alcançados. 

No caso particular da Alemanha a estratégia da revolução permanente, 
formulada teoricamente em vários textos neste período, engatando a eman-
cipação política na emancipação social, aparece claramente como proposta 
prática. Em aliança tática com a burguesia revolucionária, desde que ela 
assuma esta condição, o proletariado luta contra a monarquia absolutista, 
a nobreza, o clero e a pequena burguesia. Após a revolução burguesa, com 
a queda das classes reacionárias e o estabelecimento do domínio burguês, 
a classe operária mantém a iniciativa revolucionária e volta-se totalmente 
contra sua antiga aliada, utilizando-se das próprias condições propiciadas 
pela emancipação política recém criada. O fato de que a revolução alemã 
ocorrerá numa época em que a revolução burguesa já é um dado da his-
tória europeia e de que é precedida por todo um período de luta de clas-
ses moderna permite que o proletariado assuma esta tarefa histórica e que 
a revolução burguesa seja o “prelúdio imediato” da revolução proletária. 
Segundo o texto:

Na Alemanha o Partido Comunista luta, assim que a burguesia entra 
revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia contra a 
monarquia absoluta, a propriedade feudal da terra e a pequena bur-
guesice.
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Mas nem por um instante deixa de formar nos operários uma consci-
ência o mais clara possível sobre o antagonismo hostil entre burguesia 
e proletariado, para que os operários alemães possam virar imediata-
mente as condições sociais e políticas que a burguesia tem necessaria-
mente de originar com o seu domínio como outras tantas armas contra 
a burguesia, para que, depois da queda das classes reacionárias na Ale-
manha, comece imediatamente a luta contra a própria burguesia.

Para a Alemanha dirigem os comunistas a sua atenção principal, por-
que a Alemanha está em véspera de uma revolução burguesa e porque 
leva a cabo esta revolução em condições de maior progresso da civiliza-
ção europeia em geral e com um proletariado muito mais desenvolvido 
do que a Inglaterra no século XVII e a França no século XVIII, porque 
a revolução burguesa alemã só pode ser, portanto, o prelúdio imediato 
de uma revolução proletária. (MARX & ENGELS, 1982a, p. 135)

4. Colônia: a Nova Gazeta Renana e a revolução alemã

Em fevereiro de 1848, estoura a revolução em Paris. O medo de 
que a centelha revolucionária se espalhasse leva o governo belga a decre-
tar a expulsão de Marx, bem como de diversos outros estrangeiros que 
atuavam no movimento revolucionário. O novo governo revolucionário 
francês, que contava com a presença de lideranças socialistas em coalizão 
com os liberais, convida Marx a asilar-se no país, o que ele faz em março. 
O Comitê Central que havia sido transferido de Londres para Bruxelas 
é momentaneamente dissolvido, sendo reconstituído por Marx em Paris. 
Como vaticinado por Marx na Introdução de 1843, “o canto do galo gaulês” 
anunciou “o dia da ressurreição da Alemanha”. Mal chegado na capital 
francesa, começa a revolução alemã, primeiramente com uma insurreição 
em Viena, na Áustria, a 13 de março, e cinco dias depois com outra insur-
reição em Berlim, na Prússia Oriental.

Imediatamente, o Comitê Central da Liga dos Comunistas, compos-
to por Marx, Engels, Schapper, Moll, Bauer e Wilhelm Wolff, divulga as 
Reivindicações do Partido Comunista na Alemanha. Aqui, o programa político 
presente no Manifesto é adaptado para a situação alemã, com base na es-
tratégia da revolução permanente e na tática de aliança com a burguesia 
revolucionária. Além das medidas de centralização dos meios de transporte 
e do crédito pelo Estado, de criação de oficinas nacionais, do imposto pro-
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gressivo, da abolição do direito de herança, da instrução pública geral e 
gratuita; constam ainda a criação de uma república alemã uma e indivisível 
(a “Grande Alemanha”); o sufrágio universal; a remuneração dos repre-
sentantes políticos no Parlamento para favorecer a participação operária; 
o armamento geral do povo; a justiça gratuita; a separação entre Estado 
e Igreja; a isonomia na remuneração dos funcionários estatais, com a úni-
ca ressalva para aqueles que possuem família, que receberão um salário 
maior; a abolição de todos os encargos e tributos feudais; a transformação 
das hipotecas das terras camponesas em propriedade do Estado; a trans-
formação das taxas de arrendamento e de renda da terra em imposto pago 
ao Estado; o fim dos impostos sobre artigos de consumo e a garantia da 
subsistência de todos os trabalhadores pelo Estado. Do programa do Mani-
festo não constam nas Reivindicações a centralização pelo Estado de todos os 
meios de produção, o confisco de toda a propriedade fundiária, apenas as 
propriedades feudais, minas e pedreiras; nem o trabalho obrigatório para 
todos e a unificação da exploração na indústria e na agricultura.

 Estas diferenças se devem ao conteúdo democrático, antiabsolutista e 
antifeudal de grande parte dos pontos das Reivindicações, indicando a pre-
mência na realização das tarefas ainda vinculadas à revolução política bur-
guesa. No entanto, apresentam-se também propostas que visam encadear a 
revolução social na revolução política, garantindo que à classe operária sua 
autonomia política e a manutenção de sua capacidade de iniciativa após a 
derrubada do absolutismo, dando continuidade ao processo revolucioná-
rio, a formação de um bloco popular sob sua direção, com o campesinato e 
a pequena burguesia e constrangendo o domínio burguês a determinados 
limites. As medidas de democratização do poder político e de abolição do 
feudalismo, o armamento geral do povo, o controle estatal sobre vários 
setores da economia, por exemplo, visam atrair o apoio da pequena bur-
guesia e do campesinato, retirando-lhes da esfera de influência da nobreza 
e do Estado absolutista, e submeter o capitalismo alemão, agora liberto dos 
entraves feudais, a mecanismos políticos de controle. O próprio documen-
to admite esta intenção quando afirma:

É do interesse do proletariado alemão, da pequena burguesia e dos 
pequenos camponeses trabalhar com toda energia na positivação dessas 
medidas. Somente através de sua efetivação, os milhões, que até agora 
são explorados na Alemanha por poucos, que procurarão continuar a 



56     CAPÍTULO 1  |  MARX E A REVOLUÇÃO ALEMÃ DE 1848-1849  

mantê-los em opressão, podem atingir seus direitos e o poder, que lhes 
pertence como produtores de todas as riquezas. (MARX & ENGELS, 
1987, pp. 85-86)

Mesmo a proposta de unificação política da Alemanha, com a qual 
concordavam os liberais, possui um conteúdo especificamente proletário e 
internacionalista, pois os comunistas defendem a criação de uma república 
democrática, centralizada, una e indivisível e não uma federação (monár-
quica ou republicana), como queriam as frações burguesas, visando não só 
a concretização da revolução alemã, mas a concretização de uma revolução 
europeia. A criação de uma “Grande Alemanha”, incluindo tanto a Prússia, 
quanto a Áustria, passava a ter uma significação internacional decisiva, pois 
contribuiria poderosamente para esvaziar a capacidade de reação das po-
tências contrarrevolucionárias, responsáveis pela Restauração de 1815. Em 
primeiro lugar, quebrava dois Estados absolutistas poderosos (prussiano e 
austríaco). Além disso, reforçava o movimento revolucionário das naciona-
lidades submetidas ao seu domínio (tchecos, poloneses, húngaros, sérvios, 
italianos do norte, etc.), expandindo a revolução pela periferia da Europa.

Em caso de sucesso, tal movimento revolucionaria a Europa Cen-
tro-Oriental isolando a Rússia Czarista, considerada por Marx e Engels o 
baluarte da reação europeia, e enfraquecendo a influência econômica da 
Inglaterra, considerada a principal beneficiária do atraso econômico da 
região. Com isto a própria Inglaterra, tão solidamente conservadora, po-
deria ser abalada por uma onda revolucionária, possibilitando a ascensão 
política dos cartistas, movimento democrático radical liderado pelo opera-
riado inglês. Finalmente, tal alteração na correlação de forças internacio-
nais livraria o processo revolucionário francês de uma repetição de “Water-
loo” (derrota de Napoleão Bonaparte em 1815), reforçando o movimento 
revolucionário em toda a Europa. Em síntese, no programa político dos 
comunistas, a Alemanha era a chave da revolução europeia.

Com a eclosão da revolução em diversos países, formaram-se na 
França legiões de emigrados revolucionários ansiosos por voltarem a suas 
pátrias e contribuírem para o movimento. Contra a opinião dos dirigentes 
da Liga Comunista, emigrados alemães retornaram imediatamente, com 
apoio do governo francês, porém de forma dispersa e desorganizada. A 
própria Liga, que temia justamente a dispersão das forças revolucionárias, 
não ficou imune a este fenômeno. No retorno à pátria seus militantes se 
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dispersaram e perderam a unidade de ação, cada qual atuando isolada-
mente em suas regiões de origem e em organizações separadas. A situação 
determinou a opção de Marx por se instalar em Colônia, na Prússia Rena-
na, onde havia grande efervescência revolucionária e as condições políticas 
e sociais eram mais favoráveis, e criar um jornal que atuaria em defesa das 
posições políticas da Liga. Em junho de 1848, nascia, então, a Nova Gazeta 
Renana: órgão da democracia.

O próprio título do jornal expressa a intenção de reeditar, em novas 
bases, a experiência da antiga Gazeta Renana, reunindo os liberais rena-
nos, já revolucionados, e os intelectuais radicais, agora já comunistas e liga-
dos ao movimento operário, na luta contra o Antigo Regime. No entanto, 
as esperanças na energia revolucionária da burguesia liberal renana logo 
demonstraram-se ilusórias. Com muita dificuldade conseguiu-se reunir 
um grupo de acionistas para financiar o jornal; logo após o primeiro nú-
mero a maior parte o abandonou, o restante o fez ao longo do primeiro 
mês. Definitivamente, a burguesia renana não estava interessada numa re-
volução democrática. 

Na verdade, a revolução veio interromper, momentaneamente, uma 
via passiva de acomodação com o Antigo Regime que a burguesia alemã 
(não só a renana) já vinha perseguindo há tempos. Como o próprio Marx 
admitiu meses mais tarde, comentando a postura da burguesia liberal na 
Dieta Unificada (“Estados Gerais” convocados pelo rei da Prússia em 1847) 
diante do governo no período anterior à revolução: 

A oposição liberal na Dieta Unificada não era, pois, nada mais que a 
oposição da burguesia contra uma forma de governo que não expressa-
va mais seus interesses e necessidades. Para fazer oposição à corte, tinha 
que fazer a corte ao povo.

Ela, talvez se afigurou efetivamente a fazer uma oposição para o povo.

Face a face com o governo, não poderia naturalmente reivindicar os 
direitos e as liberdades que aspirava para si, a não ser que se apresen-
tasse sob a razão social dos direitos e liberdades do povo. Esta oposição se 
encontrava [...] no melhor dos caminhos, quando estalou a tempestade de 
fevereiro. (MARX, 1987, p. 40) 

 
De acordo com o programa da Liga, as principais bandeiras da Nova 

Gazeta Renana no processo revolucionário alemão era a criação da Grande 
Alemanha e a guerra revolucionária contra a Rússia. No entanto, desde o 
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início o processo revolucionário foi marcado pela direção política da bur-
guesia liberal, que adotou uma postura de acomodação com os poderes 
tradicionais. Logo após as insurreições de março em Viena e Berlim ins-
talou-se em Frankfurt uma Assembleia Constituinte com representantes 
de toda a Alemanha, encarregada de criar a unidade nacional e elaborar 
uma constituição. Paralelamente surgem governos dirigidos pela burguesia 
liberal na Áustria e na Prússia, que logo revelam sua moderação e desejo 
de compromisso com a Coroa. A Assembleia Nacional Prussiana, instalada 
em Berlim e liderada pelos liberais, assume o controle sobre a aprovação 
das leis, a decretação de impostos e o orçamento, mas compromete-se a 
elaborar uma constituição para o reino “em acordo com a Coroa”. Na Áus-
tria, cria-se uma monarquia constitucional, com o bicameralismo e o voto 
censitário. 

No entanto, a revolução continua, com novas insurreições populares 
em Viena (maio) e Berlim (junho), e se espalha para as províncias, mobili-
zando os povos submetidos ao domínio austríaco e prussiano. Na Boêmia, 
estoura uma insurreição camponesa contra o domínio austríaco; na Itália 
do Norte, as tropas austríacas são expulsas e, em Veneza, é proclamada a 
República; na Polônia, o descontentamento com o governo prussiano tam-
bém gera uma insurreição que contou até mesmo com o apoio da pequena 
nobreza. Nos condados alemães de Schleswig e Holstein, pertencentes à 
Dinamarca, o movimento revolucionário luta por sua incorporação a uma 
Alemanha unificada.

Às pressões populares, os governos liberais reagem com medidas 
repressivas, recorrendo ao antigo aparato estatal (polícia, exército, 
burocracia e legislação) para sufocar a agitação política de pequeno-
burgueses, operários e camponeses. Esta postura altera o eixo da luta de 
classes em favor das forças reacionárias derrotadas em março, pois passa a 
antagonizar, cada vez mais, o bloco social que controla o Estado e o governo 
(nobreza e burguesia) ao bloco popular na oposição.

O massacre da revolução operária na França, em junho, inicia a re-
ação conservadora que levará ao II Império de Luis Bonaparte e dá a 
senha para as forças feudal-absolutistas fustigarem mais ainda as posições 
burguesas. Repressão austríaca na Itália e em Praga, com apoio das pró-
prias nobreza e burguesia tchecas; retomada de Schleswig e Holstein pela 
Dinamarca, em acordo com a Prússia; repressão prussiana na Polônia.
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Na Prússia, onde o destino da revolução é decidido, cai o primeiro 
ministério burguês, liderado pelo banqueiro Camphausen, representan-
te da burguesia liberal renana, cuja moderação tornara-se insuficiente na 
nova fase. Em seu lugar assume o Ministério da Ação, chefiado por Auer-
swald, mas liderado pelo industrial Hansemann, também da burguesia re-
nana, que em nome da estabilidade social e da tranquilidade necessárias 
para garantir os “negócios” desencadeia um programa político baseado 
na repressão aberta ao movimento democrático e popular, inclusive com 
a censura à imprensa (a Nova Gazeta Renana chegou a ser fechada no final 
de setembro, só reaparecendo no início do mês seguinte), no reforço finan-
ceiro do aparato estatal, com o aumento de impostos, e na introdução de 
medidas liberais e antifeudais, como uma reforma judicial, a abolição das 
isenções fiscais da nobreza e do clero, a propriedade burguesa.

Estas últimas esbarraram na resistência da nobreza e da burocracia, 
que colocaram o governo burguês numa encruzilhada: aliar-se ao povo, 
principalmente aos camponeses, para fazer valer as medidas antifeudais ou 
permitir as provocações das forças repressivas. Em nome do direito geral 
de propriedade, Hansemann renunciou, em setembro, pondo fim aos mi-
nistérios burgueses. Daí em diante inicia-se uma escalada reacionária cujos 
marcos principais foram a dissolução da Assembleia Nacional Prussiana e 
a outorga de uma “constituição” absolutista pelo rei, em dezembro; a recu-
sa real em aceitar a Constituição Imperial elaborada pelo Parlamento de 
Frankfurt, que criava a “Pequena Alemanha” (unificação sem a Áustria) e 
lhe conferia o título de Imperador Alemão, em março de 1849; a violenta 
repressão contra as últimas insurreições populares, em maio e junho.

No Império Austríaco, a independência política da Hungria suscita a 
revolta dos povos eslavos agora submetidos ao domínio húngaro (croatas, 
sérvios, romenos, eslovenos). O apoio do governo austríaco aos revoltosos 
suscita uma nova insurreição popular em Viena, em outubro, cujo saldo 
principal é a fuga da corte a ocupação da cidade pelos insurretos. Em res-
posta, as forças reacionárias atacam a cidade e massacram o movimento, 
dando início a uma série de medidas contrarrevolucionárias e de restau-
ração da integridade imperial. Em abril a independência húngara é defi-
nitivamente sufocada pelos austríacos graças ao apoio decisivo das tropas 
do Czar.
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Em meados de 1849, a revolução alemã tinha sido derrotada e as for-
ças feudal-absolutistas haviam retornado definitivamente ao poder. Duran-
te todo o processo revolucionário a Nova Gazeta Renana manteve-se fiel à 
estratégia da revolução permanente, convocando as forças populares a as-
sumirem a direção do processo, criticando duramente as vacilações da bur-
guesia liberal e alertando para os efeitos restauracionistas deste comporta-
mento. No plano prático, os membros da Liga dos Comunistas atuavam nas 
organizações democráticas que surgiram com a revolução. Marx e Engels 
eram membros da Sociedade Democrática, enquanto Schapper e Moll da 
Associação Operária. Estas organizações participavam da União das Ligas 
Democráticas Renanas, que, por sua vez, era dirigida pelo Comitê Central 
Democrático de Colônia, a mais importante organização democrática sur-
gida na Alemanha no período. Como membro do Comitê Democrático, 
Marx atuou intensamente durante a revolução, mantendo contato com ou-
tros grupos revolucionários espalhados pelo país. No entanto, a dispersão 
inicial da Liga não pôde ser superada em todo o processo revolucionário. 
Em fins de 1848 foi feita uma tentativa de rearticulação, sem muito sucesso. 
No plano geral, as forças populares e democráticas, principalmente a pe-
quena burguesia, não conseguiam romper o “circuito fechado” criado pela 
direção política da burguesia liberal e fazer a revolução avançar. Mesmo a 
criação de inúmeras organizações operárias, constituindo um movimento 
bastante ativo, não foi suficiente para dar ao proletariado a direção política 
do processo.

Numa série de artigos publicados na Nova Gazeta Renana em dezem-
bro, após a dissolução da Assembleia Nacional Prussiana e a outorga da 
Constituição pelo rei da Prússia, então reunidos sob o título A burguesia e a 
contrarrevolução, Marx analisa de forma brilhante e original a “comédia” da 
revolução burguesa na Alemanha. Aqui aparece originalmente o método 
das situações e correlações de força na análise do processo de disputa po-
lítica, adotado posteriormente pelo próprio Marx em obras como Lutas de 
classe na França e O 18 Brumário de Louis Bonaparte, e por Engels no Revolu-
ção e contrarrevolução na Alemanha. Neste trabalho, escrito em 1852, Engels 
desenvolve de forma mais detalhada e abrangente as teses apresentadas 
por Marx no seu texto de dezembro de 1848.

Analisando o processo revolucionário alemão e a trajetória dos dois 
governos da burguesia liberal prussiana (Camphausen e Auerswald-Han-
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semann), Marx adota a tese fundamental de que as revoluções de fevereiro 
(na França) e de março (na Alemanha) interromperam momentaneamente 
a via passiva de acomodação política adotada pela burguesia alemã em re-
lação ao Antigo Regime. As bases materiais deste movimento transformista 
localizavam-se num duplo processo: de um lado o desenvolvimento das 
relações capitalistas no ambiente social do Antigo Regime criou uma cres-
cente dependência financeira do Estado prussiano e o “aburguesamento” 
da nobreza feudal, que passou a produzir para o mercado; de outro lado, 
possibilitou à burguesia realizar progressivamente seus interesses classistas 
sem precisar romper com a carapaça feudal-absolutista do Estado. Esta si-
tuação quebrou a possibilidade de emergir na Alemanha um antagonismo 
entre a burguesia e o Antigo Regime nos moldes do que aconteceu na Re-
volução Francesa, abrindo caminho para uma via de acomodação política. 
Em suas palavras:

Censurou-se aos senhores dessa oposição liberal de terem sido infiéis a 
seus princípios depois da revolução de março. Isto é um erro.

Os grandes proprietários fundiários e os capitalistas representados 
com exclusividade na Dieta Unificada, numa palavra, os endinheira-
dos, tinham crescido em dinheiro e cultura. Com o desenvolvimento 
da sociedade burguesa na Prússia – ou seja, com o desenvolvimento da 
indústria, do comércio e da agricultura – as antigas diferenças de classe, 
de um lado, perderam sua base material.

A própria nobreza estava essencialmente aburguesada. Em lugar de 
fidelidade, amor e fé, traficava agora, principalmente, com beterrabas 
de açúcar, aguardente e lã. Seu torneio principal tornara-se o 
mercado da lã. De outro lado, o Estado absolutista, cuja base social 
tinha desaparecido sob seus pés, como por encanto, com o curso 
do desenvolvimento tornara-se um entrave para a nova sociedade 
burguesa, com seu modo de produção modificado e suas necessidades 
alteradas. Era preciso que a burguesia reivindicasse sua parte no 
domínio político, desde logo pelos seus interesses materiais. Somente 
ela própria seria capaz de fazer valer legalmente suas necessidades 
industriais e comerciais. Tinha que tirar das mãos de uma burocracia 
ultrapassada, tão ignorante quanto arrogante, a administração de seus 
“interesses mais sagrados”. Tinha que reclamar para si o controle do tesou-
ro do Estado, do qual se acreditava criadora. Depois de ter tomado da 
burocracia o monopólio da assim chamada educação, consciente de ser 
em muito superior a ela no conhecimento real das necessidades da so-
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ciedade burguesa, tinha também a ambição de conquistar uma posição 
política correspondente à sua posição social. Para alcançar seu fim tinha 
que poder debater livremente seus interesses, suas opiniões e os negó-
cios do governo. A isto denominou de “direito à liberdade de imprensa”. 
Tinha que poder se associar sem embaraços. A isto chamou de “direito 
de livre associação”. Tinha também que reivindicar liberdade religiosa 
e assim por diante, consequência necessária da livre concorrência. E 
antes de março de 1848 a burguesia estava no melhor dos caminhos 
para ver a efetivação de todos os seus desejos. (MARX, 1987, pp. 38-39)

 
A revolução de março significou a derrota das forças absolutistas e 

uma ruptura com esta via passiva, abrindo a possibilidade de efetivação de 
uma revolução burguesa, não aproveitada pela burguesia alemã. Aqui, a 
análise de Marx retoma as formulações anteriores a respeito da incapa-
cidade hegemônica da burguesia alemã, pois, uma vez no poder, adotou 
uma postura oportunista e egoísta diante do processo revolucionário, que 
impediu a consumação prática de uma aliança com o povo (pequena bur-
guesia, proletariado e campesinato). Na prática, a burguesia procurou uti-
lizar a posição política a que foi alçada pela revolução meramente para 
forçar a Coroa e a nobreza a aceitarem o aprofundamento e a aceleração 
da dinâmica transformista que já estava em curso. Para tanto, o apare-
lho de Estado antigo não poderia ser quebrado, apenas reformado com 
a incorporação de determinadas medidas de cunho liberal no arcabouço 
jurídico tradicional, como a monarquia constitucional, o voto censitário, o 
parlamento, o fim das isenções fiscais da nobreza, o favorecimento da pro-
priedade burguesa e do livre mercado. A preservação do aparato estatal 
era a garantia contra a radicalização popular e o avanço político das classes 
populares.

No entanto, ao adotar esta tática, a burguesia liberal condenou-se à 
impotência, pois permitiu às forças conservadoras preservarem sua capaci-
dade de ação e resistência, ao mesmo tempo em que as medidas repressivas 
contra o movimento popular e democrático e as vacilações da Assembleia 
Nacional Prussiana diante das manobras da Coroa trouxeram-lhe o descré-
dito frente às classes populares.

Mesmo as medidas mais avançadas do ponto de vista burguês, como 
a abolição das obrigações feudais e a criação de uma constituição federal, 
foram integralmente rechaçadas pela nobreza e pelo rei, devido à incapa-
cidade da burguesia para mobilizar o povo em sua defesa, realimentando 
a revolução.
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Para Marx a incapacidade da burguesia em aliar-se ao campesinato 
e tirá-lo da esfera de influência conservadora demonstrou toda a diferença 
entre a revolução alemã de 1848 e as revoluções burguesas clássicas. Mais 
do que isso, era uma revolução en miniature, pois:

Não se deve confundir a revolução prussiana de março nem com a revolu-
ção inglesa de 1648, nem com a revolução francesa de 1789.
Em 1648 a burguesia estava aliada com a nobreza moderna contra a 
monarquia, a aristocracia feudal e a Igreja dominante.

Em 1789 a burguesia estava aliada com o povo contra a monarquia, a 
nobreza e a Igreja dominante.

Nas duas revoluções a burguesia era a classe que estava efetivamente na 
ponta do movimento.

[...] Nelas triunfou a burguesia, mas o triunfo da burguesia foi então o 
triunfo de uma nova ordem social, o triunfo da propriedade burguesa so-
bre a propriedade feudal, da nacionalidade sobre o provincialismo, da 
concorrência sobre o corporativismo, da partilha sobre o morgado, do 
domínio do proprietário de terra sobre a dominação do proprietário 
através da terra, do esclarecimento sobre a superstição, da família sobre 
o nome de família, da indústria sobre a preguiça heroica, do direito 
burguês sobre os privilégios medievais.

[...] Não houve nada disso na revolução prussiana de março.

A revolução de fevereiro [na França] suprimira a monarquia constitu-
cional efetivamente e a dominação da burguesia na ideia. A revolução 
prussiana devia criar a monarquia constitucional na ideia e a domi-
nação da burguesia na efetividade. Bem longe de ser uma revolução 
europeia, era apenas o retardado eco débil de uma revolução europeia, 
num país atrasado. Invés de estar à frente de seu século, atrasara-se 
mais de meio século em relação a ele. [...] Não se tratava da instauração 
de uma nova sociedade, mas do renascimento berlinense da sociedade 
morta em Paris.
[...] A burguesia alemã tinha se desenvolvido com tanta indolência, co-
vardia e lentidão que, no momento em que se ergueu ameaçadora em 
face do feudalismo e do absolutismo, percebeu diante dela o proleta-
riado ameaçador, bem como todas as frações da burguesia cujas ideias e 
interesses são aparentados do proletariado. [...] A burguesia prussiana 
não era, como a burguesia francesa de 1789, a classe que, frente aos 
representantes da antiga sociedade, da monarquia e da nobreza, en-
carnava toda a sociedade moderna. Ela havia decaído ao nível de uma 
espécie de casta, tanto hostil à coroa quanto ao povo, querelando contra 
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ambos, mas indecisa contra cada adversário seu tomado singularmente, 
pois sempre via ambos diante ou detrás de si; estava disposta desde o 
início a trair o povo e ao compromisso com o representante coroado 
da velha sociedade, pois ela mesma já pertencia à velha sociedade; re-
presentando não os interesses de uma sociedade nova contra uma so-
ciedade velha, mas interesses renovados no interior de uma sociedade 
envelhecida [...]. (MARX, 1987, pp. 42-45)

Diante das camadas populares a burguesia demonstrou uma pers-
pectiva histórica estreita e meramente econômico-corporativa, agindo 
como uma verdadeira casta, e não com uma classe hegemônica.

Escrevendo após a melancólica dissolução da Assembleia Nacional 
Prussiana pelo rei, seguida da outorga de uma constituição que preservava 
a essência absolutista do Estado, Marx conclui pela inviabilidade de uma 
revolução dirigida pela burguesia prussiana, apesar de ainda acreditar que 
a contrarrevolução a empurrará para a ação. Segundo ele:

A história da burguesia prussiana, como em geral da burguesia ale-
mã de março a dezembro, demonstra que na Alemanha uma revolução 
puramente burguesa e a fundação do domínio burguês, sob a forma da 
monarquia constitucional, são impossíveis; que apenas são possíveis a con-
trarrevolução feudal absolutista ou a revolução social-republicana. 

Mas, o que nos garante antes de tudo que mesmo a parte vital da 
burguesia sairá de sua apatia, é o monstruoso ajuste de contas com o qual 
a contrarrevolução a surpreenderá na primavera [...]. (MARX, 1987, 
p. 66)

Segundo esta avaliação, a burguesia até poderá continuar no movi-
mento revolucionário, porém perdeu a capacidade de dirigi-lo, o que co-
loca esta função nas mãos de outra classe. O desdobramento prático desta 
avaliação ocorrerá no início do ano seguinte, com o abandono da tática de 
apoio à burguesia liberal e a proposta de que a classe operária reforce o 
bloco revolucionário com a pequena burguesia e o campesinato, porém, 
mantendo sua autonomia e capacidade de iniciativa. A própria Nova Gazeta 
Renana sofreu uma relativa modificação em sua linha editorial, tratando 
com maior destaque os assuntos de interesse do movimento operário e 
adotando um discurso mais radical. É desta nova fase a publicação dos ar-
tigos que compõe Trabalho assalariado e capital. Em abril de 1849, os grupos 
de Marx e de Schneider e Schapper, também ligado à Liga, rompem com 
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o Comitê Democrático, por considerá-lo heterogêneo demais devido à par-
ticipação da burguesia liberal, e propõem a realização de um congresso de 
organizações operárias.

Esta nova orientação é formulada explicitamente na Mensagem da 
Direção Central da Liga dos Comunistas, de março de 1850, redigida por Marx 
e Engels, quando a aliança tática proposta é com o “partido democrático”, 
composto majoritariamente pela pequena burguesia, mas ainda com a par-
ticipação de setores avançados da burguesia. No entanto, apesar de vislum-
brar que, em caso de vitória a revolução será mais avançada do que uma 
revolução “puramente burguesa”, a estratégia da revolução permanente é 
mantida. Para tanto, o proletariado deve manter-se vigilante e organizado, 
para evitar que em caso de vitória da pequena burguesia esta estabilize a re-
volução num patamar ainda limitado. Manter a “revolução em permanên-
cia”, após a vitória da pequena burguesia, significa impedir que em médio 
prazo a revolução deságue no predomínio da burguesia ou na restauração 
contrarrevolucionária. Para garantir a permanência da revolução, a classe 
operária deveria exigir o cumprimento do programa das Reivindicações, 
mas principalmente, impedir o desarmamento dos operários a qualquer 
custo; estabelecer a dualidade de poderes com a criação de governos ope-
rários paralelos para controlar o governo da pequena burguesia; impedir a 
entrega para os camponeses das terras confiscadas aos nobres, propondo, 
em lugar disso, a criação de grandes colônias agrícolas operárias sob con-
trole estatal; e garantir o estabelecimento do imposto progressivo, e não 
do imposto proporcional, para arruinar economicamente o grande capital.

No momento de redação da Mensagem Marx e Engels ainda vislum-
bram uma perspectiva revolucionária na Alemanha, principalmente por 
que avaliam que na França o processo revolucionário ainda não se encer-
rou. No entanto, a escalada contrarrevolucionária iniciada no final de 1848 
desmentia cada dia mais este diagnóstico, trazendo consequências drásticas 
para a própria militância política de Marx. Em fevereiro de 1849, Marx 
e outros membros do Comitê Democrático foram indiciados judicialmen-
te por incitação à resistência popular armada contra o governo. Graças 
a uma defesa brilhante apresentada por Marx no tribunal, todos foram 
absolvidos, porém, em maio o governo decretava sua expulsão e de vários 
redatores da Nova Gazeta Renana, obrigando-o a um novo exílio e selando 
o destino do jornal. No dia 18 de maio de 1849, saía o último número, 
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impresso em vermelho, alertando os operários para a ameaça de um golpe 
reacionário e renovando o compromisso do jornal com a emancipação da 
classe trabalhadora.

5. Paris e Londres: refluxo do movimento revolucionário e retorno 
“ao gabinete de estudos”

Após uma tentativa fracassada de se instalar em Frankfurt e depois 
em Baden, ainda na Alemanha, Marx migra para Paris. Porém, recém ins-
talado na capital francesa, recebe uma intimação do governo para aban-
donar a cidade e instalar-se numa região remota do norte do país. Diante 
deste “novo” exílio, Marx decide migrar para Londres, em agosto de 1849, 
onde residirá pelo resto da vida.

Na capital inglesa, Marx e Engels decidem reeditar a Nova Gazeta 
Renana, inicialmente como revista mensal, intitulava-se Nova Gazeta Rena-
na, revista de economia política. Ao longo do ano de 1850 foram editados seis 
números, nos quais foram publicados quatro artigos de Marx sobre o pro-
cesso revolucionário francês, mais tarde editados por Engels como livro (As 
lutas de classe na França, de 1848 a 1850). Neste trabalho, aparece o concei-
to de ditadura do proletariado pela primeira vez, desdobramento teórico 
necessário das formulações sobre a revolução permanente e da alteração 
tática operada pela Liga dos Comunistas naquele momento.

Dificuldades econômicas e a perseguição policial na Alemanha pu-
seram fim à empreitada da revista, impedindo a efetivação do projeto de 
transformá-la em jornal diário. Em Londres, para onde também se dirigi-
ram vários membros da Liga refugiados da Alemanha, operou-se um esfor-
ço para a rearticulação da organização. A Mensagem de março de 1850 já é 
resultado desta tentativa e propõe o restabelecimento dos contatos com os 
remanescentes em solo alemão para garantir uma intervenção mais articu-
lada e incisiva junto ao operariado, pois apesar da derrota do ano anterior, 
ainda se acreditava numa retomada iminente do processo revolucionário, 
sob a direção da pequena burguesia.

Os sucessivos êxitos da contrarrevolução e o início da estabilização 
econômica levaram Marx e Engels a considerar que o ciclo revolucioná-
rio tinha se esgotado, pelo menos até a eclosão de uma nova crise. Esta 
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avaliação foi contestada por Schapper e August Willich, antigo militante 
da Liga, que defenderam a continuidade da ação revolucionária com o 
repatriamento de militantes para a Alemanha. Medida esta que Marx e 
Engels deploravam como uma aventura temerária e irresponsável, colo-
cando a organização em risco inutilmente. O resultado foi a divisão da Liga 
e a posterior dissolução dos dois grupos. A prisão e condenação de vários 
militantes da Liga, em 1852, no famoso processo contra os comunistas de 
Colônia, encerrou definitivamente as atividades da organização. Com isto, 
terminava o primeiro período de militância comunista de Marx. O colapso 
da Liga e o refluxo geral do movimento revolucionário trouxeram Marx 
de volta ao “gabinete de estudos”, sua ação como dirigente de uma orga-
nização política só voltará a acontecer na década seguinte, na Associação 
Internacional dos Trabalhadores (Iª Internacional).

Notas finais

As formulações de Marx sobre a particularidade alemã, e também 
as de Engels, que aqui não tratamos, estão na origem de diversas elabora-
ções posteriormente desenvolvidas no campo do marxismo e mesmo das 
ciências humanas em geral. A análise dos processos de desenvolvimento 
capitalista e de formação do Estado burguês em países retardatários e em 
países periféricos se reporta fundamentalmente a estas formulações ori-
ginais. A equação política elaborada por Marx para explicar a impotência 
revolucionária da burguesia alemã durante a Revolução de 1848 tornou-se 
a chave explicativa para a análise dos processos de revolução passiva na 
própria Alemanha e em outros países ao longo do século XIX e nos países 
de capitalismo periférico e dependente no século XX. A equação consiste 
em perceber a burguesia como incapaz de promover uma aliança político-
-social “para baixo”, com o proletariado e as camadas populares, para en-
frentar o Antigo Regime e tomar o poder plenamente. Ao mesmo tempo, 
é uma burguesia que depende deste mesmo poder conservador para en-
frentar a ameaça revolucionária vinda de baixo, particularmente da classe 
operária. Esta situação inviabiliza a realização de uma revolução burguesa 
clássica, com a eliminação dos obstáculos à modernização social e política e 
constrange a burguesia a estabelecer uma postura de acomodação em rela-
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ção ao poder conservador, condicionando esta mesma modernização a um 
processo lento e parcial com efeitos autoritários imediatos na configuração 
política do Estado burguês nascido deste processo. 

Ressalvadas as devidas diferenças históricas, tal equação também se 
presta como chave explicativa do desenvolvimento capitalista nos países 
periféricos, como o Brasil, onde uma burguesia incapaz de contrapor-se 
às forças tradicionais e ao imperialismo alia-se a eles subalternamente para 
garantir, de forma autocrática, sua dominação política e social. A lição de 
Marx, presente nos textos que aqui analisamos, é de que nestas condições 
a emancipação política e, acrescentaríamos também, nacional só pode se 
dar por meio da emancipação social, a revolução socialista. Sob a mediação 
de uma estratégia de revolução em permanência, esta, por sua vez, demanda 
não só a ruptura com o Estado autocrático burguês vigente e a criação da 
“verdadeira democracia”, o que implica a crítica prática do politicismo, 
mas que o proletariado se torne o sujeito efetivo de seu destino histórico, 
mesmo que em aliança com outras forças sociais. O conceito de revolução 
permanente emerge como um desdobramento necessário e ocupa uma po-
sição central na teoria da revolução desenvolvida por Marx e Engels neste 
período, o que será discutido no próximo capítulo. 



CAPÍTULO 2
A Revolução Permanente em Marx e Engels
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Introdução

O conceito de revolução permanente constitui o núcleo da estraté-
gia revolucionária desenvolvida por Marx e Engels na conjuntura das Re-
voluções de 1848 na Europa. Presente nas principais reflexões políticas 
desenvolvidas por ambos no período, o conceito vai sendo elaborado à 
luz da experiência histórica, tornando-se sua principal palavra de ordem 
durante e logo após a onda revolucionária, revelando uma perspectiva de 
superação da sociedade de classes que Marx e Engels mantiveram por toda 
a vida, constituindo-se como um componente fundamental de sua teoria 
da revolução.

Em Marx e Engels, a estratégia revolucionária derivada do conceito 
de revolução permanente é própria do período em que a transição da so-
ciedade feudal-absolutista para a sociedade capitalista não estava concluída 
na maior parte da Europa e em que a perspectiva de emancipação social 
a partir de uma revolução política, como aquela surgida com a Revolução 
Francesa, ainda se colocava como uma possibilidade histórica. Por isto, a 
revolução permanente emerge não como um tipo avançado de revolução 
burguesa – em que o proletariado buscaria intervir como um protagonis-
ta fundamental com vistas à eliminação do absolutismo e dos resquícios 
feudais e à criação de uma sociedade capitalista democrática, mas como 
a forma da revolução social própria daquele período específico. A estraté-
gia da revolução permanente visava encadear o processo de dissolução da 
sociedade feudal-absolutista no processo de transição à sociedade socialis-
ta, a partir da própria possibilidade histórica de abolição da propriedade 
privada, sem demandar qualquer situação de estabilização e maturação do 
capitalismo e do poder burguês, pois tratava-se de aproveitar a oportuni-
dade histórica de mobilização popular aberta pela perspectiva da revolu-
ção burguesa e desencadear a transição socialista por meio da aceleração 
do processo revolucionário.
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Neste sentido, o eixo central da estratégia da revolução permanente 
é a ascensão do proletariado à condição de classe dirigente e dominante 
capaz de atrair o apoio das outras classes populares e assumir o poder 
político, não a eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento das relações 
capitalistas ou a instalação da república democrática por si mesmos, como 
um fim em si. A eliminação das relações feudais e a república democrática 
emergem como tarefas subordinadas ao objetivo principal, pois se contri-
buem para sua realização, a ascensão do proletariado à condição de classe 
dirigente e dominante, não possuem com ele uma relação de precedência 
e nem de determinismo, ao contrário, ocorrem paralelamente a ele e re-
forçam-no mutuamente. Além disso, na formulação de Marx e Engels a 
realização destas tarefas por si mesmas poderia gerar o efeito contrário 
do pretendido, qual seja, a interrupção da revolução permanente. Assim, 
a relação entre revolução política e revolução social, contida no conceito de 
revolução permanente, distingue-se fundamentalmente das estratégias de 
concatenação entre revolução burguesa e revolução socialista adotadas por 
diversos partidos e movimentos referenciados no marxismo no século XX, 
marcadas por forte componente etapista e reformista.

Como se sabe, o debate sobre a revolução permanente, ou em ter-
mos atuais, sobre a relação entre revolução burguesa e revolução socialis-
ta perpassou o movimento social e político identificado com o marxismo 
desde o final do século XIX. De várias maneiras e sobre diversos ângulos, 
a temática da revolução permanente permeou o debate sobre a estratégia 
revolucionária nos países periféricos e, em certa medida, mesmo nos países 
centrais, quando se tratou da importância da luta por direitos políticos e 
sociais para a luta socialista. Direta ou indiretamente figuras como Berns-
tein, Kautsky, Lênin, Trotsky, Gramsci, Stálin e Florestan Fernandes, para 
citar alguns, discutiram o tema e dele tiraram conclusões distintas, a fa-
vor ou contra sua atualidade enquanto núcleo da estratégia revolucionária 
(LÖWY, 1978; FERNANDES, 1987). Mesmo hoje, quando o populismo 
neoliberal travestido de neodesenvolvimentismo de esquerda assombra os 
espíritos de setores da esquerda marxista como sinônimo de avanço de-
mocrático e social de interesse dos trabalhadores, a problemática da re-
volução permanente está implicitamente presente, sugerindo a necessária 
retomada do debate sobre esta questão. No entanto, por falta de espaço 
adiantamos que neste trabalho nos limitaremos a abordar o conceito de 
revolução permanente desenvolvido por Marx e Engels entre os anos de 
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1843 e 1850. Ao final avançaremos como hipótese de trabalho a possibili-
dade de apropriação do conceito de revolução permanente para além da 
situação histórica que motivou sua elaboração original por Marx e Engels, 
a crise revolucionária nas sociedades feudal-absolutistas, incorporando-o 
como núcleo da estratégia de transição para o comunismo já nos marcos 
de uma sociedade socialista.

1. O surgimento do conceito: da história à política

O conceito de revolução permanente aparece nos textos de Marx já 
em 1843, no âmbito de sua crítica ao hegelianismo e quando este ainda fi-
liava-se politicamente ao radicalismo democrático. Inicialmente o conceito 
possui uma conotação historiográfica, como instrumento interpretativo do 
processo de transformação ocorrido durante a Revolução Francesa entre 
1789 e 1794 (TEXIER, 2005, p. 184). Marx o retira da dinâmica revolucio-
nária francesa, quando em sucessivas fases a revolução se radicaliza e des-
dobra da revolta aristocrática contra as pretensões fiscais da monarquia ab-
solutista passando à monarquia constitucional, posteriormente à república 
sob governo girondino e finalmente à ditadura jacobina, fazendo avançar 
progressivamente as conquistas revolucionárias. Cada fase é superada pela 
ascensão política da classe imediatamente abaixo daquela que a domina, 
alavancando o processo para frente.

Graças à insurreição plebeia, mas sob a liderança da aliança entre a 
burguesia liberal e a nobreza esclarecida a monarquia absolutista e a ser-
vidão são abolidas (esta última de modo mitigado), cria-se a constituição, 
a assembleia legislativa, a igualdade jurídica e o voto censitário. Porém, a 
contrarrevolução aristocrática coloca o compromisso dominante em che-
que, causando nova insurreição das massas populares, a queda da monar-
quia, a criação da república liberal sob a direção dos girondinos e o sufrá-
gio universal. A ofensiva contrarrevolucionária, apoiada pelas potências 
absolutistas europeias, e o imperativo da defesa da revolução abrem cami-
nho para nova insurreição popular que leva os jacobinos ao poder e com 
eles a aliança entre a pequena-burguesia e a plebe urbana. Sob a ditadura 
revolucionária jacobina abolem-se os últimos privilégios feudais e a escra-
vidão nas colônias, a nova constituição institucionaliza o sufrágio universal 
e a república democrática, a guerra revolucionária mobiliza as massas no 
exército e o “terror” derrota a nobreza feudal e seus aliados absolutistas, 
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salvando a revolução. No entanto, as contradições entre a perspectiva pe-
queno-burguesa do governo jacobino e aquela do proletariado da época, 
os sans-culottes, enfraquece o governo de Robespierre e favorece a reação 
girondina. O golpe do “Termidor” (1794) derruba a ditadura jacobina e 
encerra a fase mais radical e de maior mobilização popular da Revolução 
Francesa, abrindo caminho ao governo girondino, a supremacia burguesa 
e a posterior ditadura napoleônica (HOBSBAWM, 1977, pp. 71-116).

Marx compreenderá a revolução permanente durante a Revolução 
Francesa como processo de emancipação política baseado no estabeleci-
mento da igualdade jurídico-política e da liberdade individual, ou seja, na 
instituição da cidadania e da república democrática, configurando-se como 
uma revolução política que carrega contraditoriamente em seu bojo a pers-
pectiva da emancipação social ou emancipação humana. Contraditoriamente 
porque tal movimento de emancipação política coloca em xeque os pró-
prios fundamentos burgueses que o originaram e dela dependem para se 
desenvolver, quais sejam a propriedade privada e a desigualdade social sob 
relações sociais capitalistas. Ou seja, a revolução política burguesa dá início 
ao processo de instalação da liberdade e da igualdade, mas o interrompe 
em favor do estatuto jurídico-político burguês, que institui a liberdade e a 
igualdade nos planos individual e jurídico-político, mas não abole os fun-
damentos desigualitários que as motivaram; daí seu caráter meramente 
formal e abstrato. Logo, a revolução permanente tem que ser interrom-
pida em favor da dominação burguesa e do capitalismo. Esta avaliação de 
Marx aparece de forma explícita n’A questão judaica, de 1843, e mais tarde 
em A sagrada família, de 1845, livro escrito juntamente com Engels.

N’A questão judaica (MARX, 1969a), ao discutir a situação política dos 
judeus na então Alemanha e suas possibilidades de emancipação, Marx 
mostra que, nos países onde a emancipação política foi viabilizada pela 
revolução burguesa, esta se limitou ao seu aspecto político, ou seja, como 
revolução política, de modo que a emancipação humana não foi atingida. 
Isso porque a igualdade entre os homens foi remetida para o plano jurí-
dico-político, para o plano do Estado, enquanto a desigualdade continuou 
operando no plano da sociedade civil, que não é determinada pelo Estado, 
mas, ao contrário, é seu fundamento. Na Alemanha, portanto, a proposta 
de laicização do Estado e de concessão de direitos políticos e civis aos judeus 
seria essencialmente limitada, pois a alienação seria apenas transferida do 
plano religioso para o plano político. Esta descoberta de Marx permite-
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-lhe criticar a noção de Estado de Hegel, ou seja, a ideia de que o Estado 
burguês é a forma racional e, portanto, ideal, de Estado, mostrando que o 
Estado moderno é nada mais nada menos que o Estado burguês, nascido 
da revolução burguesa e, portanto, historicamente datado, apesar de ele 
ser o primeiro Estado “como tal”, ou seja, formalmente distinto da esfera 
privada e de tudo o que a ela se relaciona, como a economia, a religião e os 
interesses particulares. Neste sentido, a revolução permanente é entendi-
da como processo de superação das desigualdades entre os homens, em 
direção à genericidade e à igualdade e liberdade substantivas, por sua vez, 
só possíveis mediante um processo de emancipação social pautado pela 
abolição das diferenças de classe.

A revolução política burguesa é um passo importante nesta direção 
ao criar um “Estado como tal”, separado da religião, da economia e dos in-
teresses particulares, e instituir a igualdade e a liberdade abstrata; porém, 
ela é interrompida justamente pelo fato de que o fundamento desta eman-
cipação política é uma sociedade civil marcada pela desigualdade entre os 
homens e pela prevalência dos interesses particulares sobre os interesses 
gerais. Neste sentido, cria-se uma contradição entre a perspectiva univer-
sal instituída no plano jurídico-político e a perspectiva particularista esta-
belecida no plano econômico-social. O fato de que haja correspondência 
entre estas duas perspectivas no âmbito do modo de produção capitalista 
não anula a existência desta contradição, pois, se de um lado o estatuto da 
igualdade civil favorece a reprodução das relações capitalistas de produ-
ção, de outro lado sua existência cria as condições para a luta pela igualda-
de política e pela própria igualdade social.

É aí que se insere o problema da revolução permanente, pois sua 
concretização demanda que a igualdade jurídico-política seja fundamentada 
na igualdade social para que o projeto da emancipação humana seja 
atingido, o que é uma impossibilidade nos marcos da sociedade civil 
burguesa. Por isso, a passagem da igualdade civil para a igualdade política, 
operada no Estado e a partir dele através da instalação do direito ao sufrá-
gio universal e com base na abolição das diferenças de nascimento, status 
social, riqueza, ocupação e cultura, é um passo importante na revolução 
permanente, que entra em contradição com a perspectiva burguesa, mas 
insuficiente para superá-la. Daí a afirmação marxiana de que ao declarar a 
revolução permanente a vida política entre em contradição com suas pre-
missas, ou seja, com a sociedade civil burguesa. De acordo com Marx:
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A cisão do homem na vida pública e na vida privada, o deslocamento da re-
ligião em relação ao Estado, para transferi-lo à sociedade burguesa, não 
constitui uma fase, mas a consagração da emancipação política, a qual, 
por isso mesmo, não suprime nem tem por objetivo suprimir a religiosi-
dade real do homem. A desintegração do homem no judeu e no cidadão, 
no protestante e no cidadão, no homem religioso e no cidadão, não é 
uma mentira contra a cidadania, não é a evasão da emancipação polí-
tica; representa, isto sim, a própria emancipação política, o modo político 
de emancipação da religião. É certo que nas épocas em que o Estado 
político nasce violentamente, como tal, do seio da sociedade burguesa, 
quando a autoemancipação humana aspira realizar-se sob a forma de 
autoemancipação política, o Estado pode e deve ir até à abolição da reli-
gião, até sua destruição, assim como vai até à abolição da propriedade 
privada, das taxas exorbitantes, do confisco, do imposto progressivo, à 
abolição da vida, à guilhotina. A vida política trata de esmagar – nos mo-
mentos de seu amor próprio especial – aquilo que é a sua premissa, a 
sociedade burguesa e seus elementos, e a constituir-se na vida genérica 
real do homem, isenta de contradições. Só pode consegui-lo, todavia, 
mediante contradições violentas com suas próprias condições de vida, 
declarando permanente a revolução; o drama político termina, por con-
seguinte, não menos necessariamente, com a restauração da religião, 
da propriedade privada, de todos os elementos da sociedade burguesa, 
do mesmo modo que a guerra termina com a paz. (MARX, 1969a, pp. 
pp. 29-30)

A perspectiva da genericidade apresentada pelo estatuto da igualda-
de jurídico-política e da liberdade individual se choca com a perspectiva 
particularista baseada na propriedade privada e na desigualdade social. 
Daí a contradição entre a vida pública, legitimada no Estado, e a vida priva-
da, ordenada pelo mercado. O processo da revolução permanente levou o 
Estado revolucionário a se contrapor aos seus próprios fundamentos mate-
riais, subsumindo a vida privada na vida pública ao impor a cidadania de-
mocrática por cima das diferenças sociais, mesmo que com base no terror 
revolucionário, na “abolição da vida”, na “guilhotina”. Daí em diante, ou a 
própria base material da revolução política em curso era subvertida, para 
que a revolução continuasse em permanência, ou a própria revolução per-
manente seria interrompida. Na avaliação de Marx, a queda dos jacobinos 
e mesmo a posterior queda de Napoleão se explicam por esta contradição.

Num trecho d’A sagrada família (MARX & ENGELS, s/d) redigido 
exclusivamente por ele (a parte terceira do capítulo sexto), Marx retoma 
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e desenvolve este argumento afirmando que Napoleão substituiu a revo-
lução permanente pela guerra permanente, pois, apesar de reconhecer o 
conteúdo social burguês do Estado moderno, ainda via o Estado como um 
fim em si mesmo, subordinando os interesses particulares burgueses aos 
seus objetivos políticos. Por isso, sob a contradição entre “vida política” e 
“vida privada” a afirmação da genericidade humana através do estatismo, 
da subordinação da sociedade civil ao Estado, só poderia se dar mediante a 
guerra permanente, pois a revolução permanente já não era possível sem 
a subversão da própria sociedade burguesa. Sobre a relação entre Estado e 
burguesia sob o governo de Napoleão, Marx afirma: 

O que, no 18 de Brumário, se tornou presa de Napoleão, não foi, como 
o acredita beatamente a Crítica na opinião de um certo senhor von 
Rotteck e Welker, o movimento revolucionário em geral; foi a burguesia 
liberal. Para nos convencermos, basta ler os discursos dos legisladores 
da época. Acreditar-nos-íamos transplantados da Convenção nacional 
para uma Câmara de deputados de hoje. Napoleão foi a última batalha 
do Terror revolucionário contra a sociedade burguesa, igualmente procla-
mada pela Revolução, e contra a sua política. É certo que Napoleão 
compreendia já a essência do Estado moderno; tomava consciência de que 
se baseava no desenvolvimento sem entraves da sociedade burguesa, no 
livre jogo dos interesses particulares, etc. Resolveu-se a reconhecer esta 
base e a defendê-la. Não tinha nada de um místico do Terror. Mas, ao 
mesmo tempo, Napoleão considerava ainda o Estado o seu próprio fim, e 
a sociedade burguesa unicamente como um tesoureiro, como um subor-
dinado ao qual toda a vontade própria era interdita. Levou a cabo o Terror 
substituindo a revolução permanente pela guerra permanente. Satisfez, até a 
saturação, o egoísmo do nacionalismo francês, mas exigiu, por outro 
lado, que a burguesia sacrificasse os seus negócios, os seus prazeres, a 
sua riqueza, etc., sempre que assim o exigiam os seus fins políticos, as 
conquistas que queria realizar. Se oprimia despoticamente o liberalismo 
da sociedade burguesa – nas suas formas práticas cotidianas – tão pouco 
cuidava dos interesses materiais essenciais desta sociedade, o comércio 
e a indústria, cada vez que entravam em conflito com os seus interesses 
políticos. O desprezo que votava aos hommes d’affaires industriais vinha 
completar o desprezo que sentia pelos ideólogos. (MARX & ENGELS, 
s/d, pp. 185-186)

Daí o boicote da burguesia ao expansionismo napoleônico em sua 
fase final, acarretando sua queda e a restauração absolutista. Para Marx, 
este processo expressa o abandono da perspectiva universal pela burgue-
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sia, complementado historicamente pela autoconscientização de que a Mo-
narquia de Julho (1830) era a “formação política acabada” para a realização 
exclusiva dos seus interesses particulares, como se verá a seguir. Premida 
entre a revolução permanente, o estatismo e a república democrática de 
um lado e a restauração absolutista de outro, a burguesia optou pela mo-
narquia constitucional e pelo voto censitário, revelando sua perspectiva po-
lítica particularista e reencontrando-se com seus interesses revolucionários 
originais. Segundo Marx, em 1830 a burguesia liberal francesa realiza seus 
desejos de 1789, porém sem as ilusões democrático-universais e emancipa-
tórias de antes, porém, agora plenamente consciente do conteúdo social 
(burguês) de sua dominação política. Na avaliação de Marx: 

[...] Na pessoa de Napoleão, a burguesia liberal encontrava mais uma 
vez erigido contra ela o Terror revolucionário: sob a ação dos Bour-
bons, da Restauração, encontrou mais uma vez pela frente a contrarre-
volução. Foi em 1830 que acabou por realizar os seus desejos de 1789, 
com uma diferença no entanto: com a sua formação política acabada, a 
burguesia liberal já não acreditava poder atingir o Estado ideal através 
do Estado representativo constitucional, já não aspirava à salvação do 
mundo nem a fins humanos universais: pelo contrário tinha reconhe-
cido nesse regime a expressão oficial do seu poder exclusivo e a consa-
gração política dos seus interesses particulares. A história da Revolução 
Francesa, começada em 1789, ainda não terminou neste ano de 1830, 
onde a vitória foi alcançada por um dos seus fatores, agora enriquecido 
pela consciência de sua significação social. (ibidem, pp. 186-187)

Nestas passagens, Marx localiza a relação contraditória entre esta-
tismo e privatismo ou entre a burocracia e a burguesia, que caracteriza 
particularmente o Estado burguês em relação aos outros tipos de Estado e 
que ele teorizará posteriormente com o conceito de bonapartismo. Mais do 
que isso, aqui emerge uma indicação metodológica de suma importância 
e que Marx manterá ao desenvolver o conceito de revolução permanen-
te: a possibilidade da ação política interferir na dinâmica econômico-social 
alterando sua configuração, ou seja, da política criar, em certa medida, as 
condições favoráveis à aceleração da revolução alterando sua própria base 
material original, o que desautoriza as interpretações de que para Marx a 
política é um mero reflexo da economia e de que o processo revolucionário 
é rigorosamente determinado por ela. No jogo dialético entre necessidade 
e liberdade, aqui Marx compreende que a liberdade pode levar a melhor. 
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Além disso, esta perspectiva metodológica possui consequências políticas 
decisivas, pois corrobora a importância do controle do poder político tanto 
para a estratégia da revolução permanente, quanto para sua interrupção. 
Finalmente, se a revolução permanente começa como uma revolução po-
lítica cuja premissa é a própria existência e desenvolvimento da socieda-
de civil burguesa, sua continuidade implica a ultrapassagem desta própria 
premissa. Em outras palavras, se a revolução permanente começa como 
uma revolução burguesa, para se concretizar ela deve basear-se na própria 
contradição entre a “vida política” e a “vida privada” a ela inerente e ir 
além do horizonte burguês, ir além da própria sociedade civil burguesa 
para se consumar como tal, concatenando emancipação política e emancipação 
social num continuum cuja duração pode se estender por um longo perío-
do, mas cuja essência consiste justamente em viabilizar esta ultrapassagem. 
Esta característica presente na elaboração inicial do conceito de revolução 
permanente será mantida em seus desenvolvimentos posteriores, enrique-
cida pelas novas determinações incorporadas à luz da experiência revolu-
cionária de 1848.

2. O conceito no contexto da revolução alemã

Na conjuntura marcada pelas revoluções de 1848-1849 e no âmbito 
de sua militância na Liga dos Comunistas, à qual se filiam em 1847, Marx 
e Engels passam a adotar o conceito de revolução permanente num 
sentido político-prático como núcleo de sua estratégia revolucionária 
para a Alemanha, como formação social atrasada que ainda não realizou 
a revolução burguesa nem aboliu as estruturas feudal-absolutistas, mas 
carregava as potencialidades históricas para concatená-la a uma revolução 
social. É fato que utilizaram este conceito para caracterizar, mesmo que 
implicitamente, outras experiências revolucionárias, como a revolução 
húngara e, mais tarde, a revolução espanhola, mas foi a partir da experiência 
alemã que suas formulações sobre a revolução permanente atingiram o 
maior desenvolvimento.

Nesta nova perspectiva, o conceito vai ganhando novas determina-
ções na medida em que o processo revolucionário se desenvolve e o eixo 
da luta de classes passa a ser regido pelo antagonismo entre burguesia e 
proletariado e a burguesia abandona o campo revolucionário em favor da 
acomodação com as forças feudal-absolutistas. Sua adoção na análise da 
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situação alemã se justifica porque na Alemanha o processo histórico sequer 
tinha viabilizado a formação de um Estado nacional, quanto mais de um 
Estado burguês. No entanto, na década de 1840 a Alemanha não vivia a 
mesma situação que a França na década de 1780, pois, desde a Revolu-
ção Francesa, esta recebia os influxos modernizadores oriundos dos países 
mais desenvolvidos, como França e Inglaterra, e mesmo aqueles produ-
zidos internamente. Ou seja, na década de 1840 a Alemanha já sofria o 
impacto das inovações institucionais sintetizadas no Código Napoleônico, 
da nova economia capitaneada pela indústria capitalista e pela ferrovia, e 
do próprio Iluminismo, para quem a filosofia clássica alemã deu grandes 
contribuições. 

Deste modo, em 1840 a formação social alemã já apresentava a exis-
tência de uma burguesia industrial interessada na unificação política e na 
criação de um mercado nacional, uma classe operária em processo de for-
mação e crescimento e movimentos ideológicos sincronizados com a luta 
de classes hodierna, como o liberalismo, o neo-hegelianismo e as diferentes 
correntes socialistas. Portanto, na Alemanha a revolução permanente não 
teria o mesmo sentido, ritmo e abrangência do que na França de 1789, já 
que, diferentemente do caso francês, poderia ultrapassar os limites impos-
tos à consecução da revolução permanente pela sociedade civil burguesa e 
combinar a emancipação política com a emancipação social.  

Já na Introdução à Crítica da filosofia do direito de Hegel (MARX, 2005, 
pp. 145-156), escrita em fins de 1843 e publicada em 1844, após constatar 
a impotência burguesa em erigir-se como representante geral da socieda-
de alemã e assim dirigir a revolução, Marx aborda a necessidade de um 
processo revolucionário na Alemanha que a atualize não só em relação aos 
países que já haviam passado por uma revolução política burguesa, mas em 
relação à nova perspectiva histórica anunciada pela emergência do proleta-
riado na cena política dos países desenvolvidos. 

Nestes termos, na Alemanha a revolução não ocorrerá como uma re-
petição das revoluções burguesas clássicas – apesar de depender do cantar 
do galo gaulês, ou seja, da eclosão da revolução na França, com a burguesia 
conduzindo o processo mesmo que sob pressão e a direção momentânea 
das classes subalternas –, mas como um processo revolucionário destinado 
a ultrapassar o horizonte burguês e a mera emancipação política e assim 
realizar a emancipação social porque terá no proletariado seu ator funda-
mental. Segundo ele:
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A emancipação dos alemães só é possível na prática se for adotado o 
ponto de vista da teoria, segundo a qual o homem é para o homem o 
ser supremo. A Alemanha não conseguirá emancipar-se da Idade Média 
a não ser que se emancipe ao mesmo tempo das vitórias parciais sobre 
a Idade Média. Na Alemanha, nenhum tipo de servidão será abolido, 
se toda a servidão não for destruída. A Alemanha, que é profunda, não 
pode fazer uma revolução sem revolucionar a partir do fundamento. 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 reali-
zar-se sem a suprassunção do proletariado, o proletariado não pode 
suprassumir-se sem a realização da filosofia. Quando forem cumpridas 
todas as condições internas, o dia da ressurreição da Alemanha será anun-
ciado com o cantar do galo gaulês. (ibidem, p. 156)

Aqui, as novas determinações do conceito de revolução permanente 
já aparecem em germe.

Em Princípios básicos do comunismo (ENGELS, 1982a, pp. 76-94), texto 
elaborado em 1847 na forma de questionário e no qual baseou-se Marx 
para redigir o Manifesto do Partido Comunista, Engels dá conotações político-
-práticas gerais a esta elaboração, incorporando alguns elementos centrais 
da estratégia da revolução permanente adotada pela Liga dos Comunistas 
no período. Entre eles destacam-se a perspectiva de abolição da proprie-
dade privada e a vinculação direta entre o estabelecimento da república 
democrática e o domínio político do proletariado. Discutindo a possibili-
dade de abolição imediata da propriedade privada, Engels a condiciona 
à criação de recursos econômicos suficientes para gerar a abundância e 
impedir uma regressão econômica ao nível da subsistência e do retorno à 
pequena propriedade, o que não implica que este processo de crescimento 
econômico deva se dar sob domínio da burguesia. Segundo ele: 

Enquanto não puder ser produzido tanto que seja não só suficiente 
para todos, mas que também fique um excedente de produtos para 
aumento do capital social e para a formação de mais forças produtivas, 
terá sempre de haver uma classe dominante, dispondo das forças pro-
dutivas da sociedade, e uma classe dominada e oprimida. [...] a revolu-
ção do proletariado, que com toda a naturalidade se vai aproximando, 
só a pouco e pouco poderá, portanto, transformar a sociedade atual, 
e somente poderá abolir a propriedade privada quando estiver criada 
a massa de meios de produção necessária para isso. (ENGELS, 1982a, 
pp. 85-86)
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Ao curso que tomará a revolução uma vez iniciada, Engels responde: 

Ela estabelecerá, antes do mais, uma Constituição democrática do Es-
tado, e com ela, direta ou indiretamente, o domínio político do prole-
tariado. Diretamente, em Inglaterra, onde os proletários constituem já 
a maioria do povo. Indiretamente, em França e na Alemanha, onde a 
maioria do povo não consiste apenas em proletários mas também em 
pequenos camponeses e pequenos burgueses, os quais começam a estar 
envolvidos no processo de passagem ao proletariado, se tornam cada 
vez mais dependentes deste em todos os seus interesses políticos e, por-
tanto, tem de se acomodar em breve às reivindicações do proletariado. 
Isto custaria, talvez, uma segunda luta, a qual, porém, só pode terminar 
com a vitória do proletariado. A democracia seria totalmente inútil para 
o proletariado se ela não fosse utilizada imediatamente como meio para 
a obtenção de outras medidas que ataquem diretamente a propriedade 
privada e assegurem a existência do proletariado. (ibidem, pp. 86-87).

 
Aqui, a tarefa de criação de uma república democrática é válida tanto 

na Alemanha, quanto na Inglaterra e na França, pois, de fato, o sufrágio 
universal não estava estabelecido em lugar nenhum, apesar de que nos 
dois últimos países o feudalismo já ter sido abolido. No entanto, o fato de 
que na França e na Alemanha, principalmente na última, o proletariado 
ainda não se constitua como classe popular majoritária, determina que este 
busque aliar-se às outras classes populares em processo de proletarização, 
como a pequena burguesia e o campesinato, e dirigi-los politicamente; o 
que significa que a revolução não assume imediatamente um caráter socia-
lista, como na Inglaterra.  

No Manifesto do Partido Comunista (MARX & ENGELS, 1982a, 1982c, 
pp. 95-136), redigido logo depois, Marx especifica o caráter da revolução 
alemã em relação ao quadro geral:

Na Alemanha o Partido Comunista luta, assim que a burguesia entra 
revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia, contra a 
monarquia absoluta, a propriedade feudal da terra e a pequena bur-
guesia. Mas nem por um só instante deixa de firmar nos operários 
uma consciência o mais clara possível sobre o antagonismo hostil entre 
burguesia e proletariado, para que os operários alemães possam virar 
imediatamente as condições sociais e políticas que a burguesia tem ne-
cessariamente de originar com seu domínio como outras tantas armas 
contra a burguesia, para que, depois da queda das classes reacionárias 
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na Alemanha, comece imediatamente a luta contra a própria burguesia. 
Para a Alemanha dirigem os comunistas a sua atenção principal, por-
que a Alemanha está em vésperas de uma revolução burguesa e porque 
leva a cabo esta revolução em condições de maior progresso da civiliza-
ção europeia em geral e com um proletariado muito mais desenvolvido 
do que na Inglaterra no século XVII e a França no século XVIII, por 
que a revolução alemã só pode ser, portanto, o prelúdio imediato de 
uma revolução proletária. Numa palavra, por toda a parte os comunis-
tas apoiam todos os movimentos revolucionários contra as condições 
sociais e políticas existentes. Em todos estes movimentos põem em re-
levo a questão da propriedade, seja qual for a forma mais ou menos 
desenvolvida que ela possa ter assumido, como a questão fundamental 
do movimento. (ibidem, pp. 135-136 )

Ora, as problemáticas da abolição da propriedade privada e do do-
mínio político do proletariado constituem-se como as principais determi-
nações incorporadas ao conceito de revolução permanente nesta conjun-
tura, aparecendo completamente imbricadas entre si. Se o proletariado 
deve apoiar a burguesia assim que ela se coloque revolucionariamente em 
movimento, isto não significa acomodação diante do domínio burguês e 
nem estabilização da ordem social capitalista, pois além do proletariado 
virar imediatamente as armas da burguesia contra ela mesma, o que signi-
fica conferir ao processo de emancipação política em curso um conteúdo 
cada vez mais social, a vitória sobre a propriedade feudal e as relações feu-
dais deve favorecer formas alternativas de propriedade, como a estatal e 
a coletiva, tanto quanto ou mais do que a propriedade burguesa. Apesar 
de a produção da abundância e do aumento da capacidade produtiva – 
ao ponto de permitir que o trabalho deixe de ser mero meio de vida e se 
transforme na primeira necessidade vital, como dirá Marx posteriormente 
na Crítica do Programa de Gotha – aparecer como a condição para a abolição 
da propriedade privada, após a revolução democrática ela deve sofrer um 
ataque permanente por meio de impostos progressivos, da concorrência 
da propriedade sob controle social e do próprio controle político sobre sua 
movimentação. É a política revolucionária alterando a base material que é 
sua premissa.

Nas Reivindicações do Partido Comunista na Alemanha, elaboradas por 
Marx e Engels logo depois da eclosão da revolução em Viena e Berlim 
em março de 1948 e assinadas pelo comitê da Liga dos Comunistas, esta 
orientação se desdobra em medidas específicas. Nelas defende-se a substi-
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tuição dos bancos privados por um banco estatal que regule o crédito “no 
interesse de todo o povo”; a transformação em propriedade do Estado de 
todas as terras e propriedades feudais, assim como minas, jazidas e todos os 
meios de transportes, estes, por sua vez, “postos gratuitamente à disposição 
da classe privada de meios”; a restrição do direito de herança; a criação 
de “altos impostos progressivos” e o fim dos impostos sobre o consumo e 
a criação de “oficinas nacionais”, a garantia da existência de todos os tra-
balhadores e provisão dos inaptos para o trabalho pelo Estado (MARX & 
ENGELS, 1987, pp. 84-85). Portanto, é sob a condição de submeter a pro-
priedade burguesa, e a propriedade privada em geral, ao controle popular 
por meio do Estado que Marx e Engels compreendem o estabelecimento 
temporário e instável do domínio político burguês e da sociedade capita-
lista sob revolução permanente, apesar de determinadas afirmações que 
parecem indicar uma perspectiva etapista. Certamente a propriedade bur-
guesa será favorecida pela abolição das relações feudais e pelo avanço das 
forças produtivas derivado deste processo, mas é desde o início fustigada 
pela pressão popular, particularmente pela pressão proletária.

É fato que algumas afirmações de Marx e Engels sugerem uma 
compreensão etapista do processo da revolução permanente, levando 
autores como Löwy (1978) e Texier (2005), por exemplo, a considerarem-
na um componente significativo em sua elaboração, a ponto de legitimar, 
mesmo que involuntariamente, determinadas interpretações reformistas 
e etapistas desenvolvidas posteriormente, principalmente aquelas sob 
inspiração stalinista. Para citamos um entre diversos outros textos, Marx 
afirma de modo peremptório num dos artigos que publicou na Nova 
Gazeta Renana:

Certamente somos os últimos a querer a dominação da burguesia. 
Fomos os primeiros na Alemanha a levantar nossa voz contra ela, 
enquanto os atuais “homens de ação” perdiam presunçosamente seu 
tempo em querelas mesquinhas. Mas dizemos em alto e bom som aos 
trabalhadores e pequenos burgueses: é melhor sofrer na moderna 
sociedade burguesa que, com sua indústria, cria os meios materiais para 
a fundação de uma nova sociedade que vos libertará a todos, do que 
regredir a uma forma social passada que, sob o pretexto de salvar vossa 
classe, arremessa toda a nação de volta à barbárie medieval. (MARX, 
2010, p. 395) 
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No entanto, consideramos que tal interpretação é improcedente à 
luz do conjunto das formulações e da prática política de Marx e Engels 
na conjuntura das revoluções de 1848, pois se baseia em fórmulas simplis-
tas que não expressam o conteúdo do conceito e nem a totalidade de seu 
significado, particularmente diante da Mensagem de 1850, texto em que a 
estratégia da revolução permanente ganha contornos definitivos. Como 
afirmamos anteriormente, a revolução democrática e o desenvolvimento 
das forças produtivas, que poderiam ser identificados como apoio à domi-
nação burguesa, só são considerados positivamente em função da transfor-
mação do proletariado em classe dirigente e dominante, não como condi-
ções historicamente necessárias por si mesmas. Como veremos, a revolução 
democrática não precisa se limitar à democracia burguesa, podendo ser 
radicalizada em favor da dualidade de poderes e a da autonomia militar 
proletária, e nem o avanço das forças produtivas precisa se dar necessaria-
mente com base na propriedade privada burguesa.

Neste sentido, na estratégia da revolução permanente o proletaria-
do só deve apoiar a burguesia sob a condição de preservar sua autonomia 
política e organizacional e de recusar todo e qualquer tipo de acomodação 
com a nova ordem, adotando um comportamento resolutamente revolu-
cionário e buscando sua instabilização permanente. Comentando a postura 
dos comunistas na Alemanha dirá Engels em Princípios básicos do comunismo: 

Na Alemanha, só agora está iminente a luta decisiva entre a burguesia 
e a monarquia absoluta. Como, porém, os comunistas não podem con-
tar com uma luta decisiva entre eles próprios e a burguesia antes de 
que a burguesia domine, o interesse dos comunistas é ajudar a levar os 
burgueses ao poder tão depressa quanto o possível, para, por sua vez, 
os derrubar o mais depressa possível. Os comunistas tem, portanto, de 
continuamente tomar partido pelos burgueses liberais face aos gover-
nos e apenas de se precaver de partilhar as autoilusões dos burgueses 
ou de dar crédito às suas afirmações sedutoras sobre as consequências 
benéficas da vitória da burguesia para o proletariado. As únicas vanta-
gens que a vitória da burguesia trará aos comunistas consistirão: 1. Em 
diversas concessões que facilitarão aos comunistas a defesa, discussão 
e propagação dos seus princípios e, com isso, a união do proletariado 
numa classe estreitamente coesa, preparada para a luta e organizada; 2. 
Na certeza de que no dia em que os governos absolutos caírem, chegará 
a hora da luta entre os burgueses e os proletários. Desse dia em diante, 
a política partidária dos comunistas será a mesma que naqueles países 
em que agora domina já a burguesia. (ENGELS, 1982a, p. 94)
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Nas próprias Reivindicações, em que a particularidade da revolução 
permanente alemã aparece em sua inteireza, as tarefas da revolução 
democrática envolvem não só o estabelecimento da igualdade jurídica 
e política, mas a democratização efetiva do Estado burguês com o 
estabelecimento da república alemã una e indivisível, do sufrágio universal, 
da remuneração dos representantes políticos, com vistas a favorecer o acesso 
popular ao parlamento; da separação entre Estado e igreja; da educação 
geral e gratuita;  da gratuidade da justiça; da abolição dos privilégios da 
burocracia; mas também do armamento geral do povo (MARX & ENGELS, 
1987, pp. 83-85). 

Não se chegou ainda à fórmula do “Estado-comuna”, elaborada por 
Marx em A Guerra Civil na França, de 1871, a partir da experiência da 
Comuna de Paris e tida por ele como “a forma política finalmente encon-
trada para a emancipação do trabalho” porque as funções administrativas 
e militares foram assumidas diretamente pelos trabalhadores, mas nesta 
perspectiva, o Estado burguês sofre constrangimentos democráticos e po-
pulares que favorecem a dualidade de poderes e sua própria subversão. 
Na Mensagem da direção central à Liga dos Comunistas, de março de 1850, esta 
formulação aparecerá de forma ainda mais nítida, apesar das condições 
para a revolução permanente terem se alterado.

De fato, o desenrolar da revolução alemã desmentiu algumas das 
expectativas alimentadas por Marx e Engels anteriormente. As vacilações 
da burguesia alemã em assumir uma postura francamente revolucionária 
contra a nobreza, os governos absolutistas e as estruturas feudais deram lu-
gar a uma posição francamente conciliadora e contrarrevolucionária após 
a derrota da revolução operária na França, em junho de 1848. A “revolu-
ção en miniature” iniciada em março, conforme definição de Marx e Engels, 
que levou a burguesia temporariamente ao poder, foi muito mais motivada 
pela ação revolucionária da pequena burguesia e do proletariado do que 
pela ação de sua principal beneficiária. 

Conforme avaliação desenvolvida por Engels em Revolução e contrar-
revolução na Alemanha, de 1851-1852, a revolução de 1848 interrompeu 
temporariamente um longo processo de acomodação política por parte da 
burguesia alemã em relação aos poderes constituídos, principalmente a 
burguesia prussiana, em troca de conquistas econômicas e políticas parciais. 
Por isto, ao colocar as classes populares na cena política, principalmente o 
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proletariado, a revolução de março colocou em risco esta estratégia. Não 
surpreende que uma vez no governo os burgueses liberais procurassem a 
todo custo interromper a revolução e a mobilização popular, barrando me-
didas revolucionárias importantes, como a abolição prática dos privilégios 
feudais pelos camponeses e apelando para a repressão por diversas vezes.

Após o massacre da insurreição de Viena, em outubro, inicia-se uma 
ofensiva contrarrevolucionária que garante o retorno das forças feudal-ab-
solutistas ao poder, fazendo a burguesia recuar e colocando-a numa situa-
ção ainda mais conciliadora em nome da preservação da propriedade e da 
ordem social. No famoso conjunto de artigos publicados em dezembro de 
1848 por Marx na Nova Gazeta Renana, sob o título “A burguesia e a contra 
revolução” (MARX, 2010, pp. 318-342), o recuo burguês é denunciado 
vigorosamente como uma traição à revolução. Seguem-se a esta virada con-
trarrevolucionária a queda dos governos liberais, a restauração do absolu-
tismo na Áustria, a outorga de uma constituição absolutista na Prússia, a 
repressão aos movimentos de independência nacional na Boêmia, na Itália 
e nos Bálcãs, enquanto a Assembleia Nacional Alemã tenta inutilmente fa-
zer valer a Constituição imperial por ela elaborada e que propunha a uni-
ficação política por meio de uma Monarquia Imperial sob a coroa do rei da 
Prússia. Proposta por ele recusada, diga-se de passagem.

Nesta nova conjuntura a pequena burguesia assumirá a direção polí-
tica da revolução com o apoio do proletariado e dos setores burgueses mais 
avançados, tentando “salvar” o processo revolucionário através da defesa 
da Assembleia Nacional e da constituição imperial. No entanto, tal progra-
ma estava muito aquém das perspectivas revolucionárias originais, pois a 
manutenção da monarquia supunha a preservação, mesmo que parcial, da 
força política dos príncipes e da nobreza em geral. Apesar disto, nova onda 
de insurreições ocorre a partir de abril de 1849, tendo o proletariado como 
principal força insurrecional, porém a repressão sai vitoriosa em todos os 
lugares, evidenciando a correlação de forças favorável aos governos abso-
lutistas. A derrota da revolução húngara pelas tropas do czar, restaurando 
o poder dos Habsburgos no país, em agosto de 1849, encerra o processo 
revolucionário na Alemanha e na Europa Centro-oriental.



87     CAPÍTULO 2  |  A REVOLUÇÃO PERMANENTE EM MARX E ENGELS

3. A Mensagem de 1850 e a estratégia para radicalizar a revolução 
em permanência

Apesar da dispersão das forças revolucionárias e da repressão que 
se abate sobre os setores revolucionários mais consequentes, como a Liga 
dos Comunistas, por algum tempo Marx e Engels mantiveram esperanças 
numa retomada da luta revolucionária na Alemanha sob a liderança da pe-
quena burguesia. É neste contexto que redigem a Mensagem da direção cen-
tral à Liga dos Comunistas, em março de 1850, onde a estratégia da revolução 
permanente é atualizada à luz da nova situação e das novas perspectivas 
e a elaboração conceitual em torno dela ganha contornos definitivos. Dois 
anos depois da eclosão da revolução em Viena e em Berlim, os principais 
elementos da nova situação consistem no abandono definitivo do campo 
da revolução pela burguesia e na capacidade de resistência demonstrada 
pelas estruturas feudal-absolutistas durante a revolução. A posição adotada 
pela burguesia consumou sua postura vacilante e conciliadora diante das 
estruturas feudal-absolutistas, postura que em certa medida já era prevista 
e que vinha sendo denunciada por Marx e Engels desde antes, mas que 
atingiu uma intensidade surpreendente. Diante disto, as novas perspecti-
vas revolucionárias giravam em torno da possibilidade de o proletariado 
viabilizar sua estratégia permanentista na nova revolução que se imaginava 
prestes a eclodir sob a liderança da pequena burguesia, o que implicava na 
radicalização do processo, barrando as tentativas de interrupção que iriam 
se impor, justamente por conta deste novo elemento. Assim,

Ao passo que os pequeno-burgueses democratas querem pôr fim à re-
volução o mais depressa possível, realizando, quando muito as exigên-
cias atrás referidas, o nosso interesse e a nossa tarefa são tornar perma-
nente a revolução até que todas as classes mais ou menos possidentes 
estejam afastadas da dominação, até que o poder de Estado tenha sido 
conquistado pelo proletariado, que a associação dos proletários, não só 
num país, mas em todos os países dominantes do mundo inteiro, tenha 
avançado a tal ponto que tenha cessado a concorrência dos proletários 
nesses países e que, pelo menos, estejam concentradas nas mãos dos 
proletários as forças produtivas decisivas. Para nós, não pode tratar-se 
da transformação da propriedade privada, mas apenas do seu aniquila-
mento, não pode tratar-se de encobrir oposições de classe mas de supri-
mir as classes, nem de aperfeiçoar a sociedade existente, mas de fundar 
uma nova. (MARX & ENGELS, 1982b, p. 182)
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A partir desta constatação geral, o documento vai desdobrando as di-
retrizes que devem orientar a ação dos militantes da Liga dos Comunistas 
e as tarefas a cumprir pelo proletariado. Em primeiro lugar, mesmo consi-
derando o proletariado a única classe decididamente revolucionária, Marx 
e Engels constatam que naquele momento o partido democrático da pe-
quena burguesia estava mais organizado, enquanto os membros da Liga se 
dispersaram, acreditando “que passara o tempo das sociedades secretas e 
que bastava a ação pública” (ibidem, p. 178). Diante da nova revolução que 
deveria eclodir motivada seja por um novo levantamento do proletariado 
francês, seja por uma invasão da “Santa Aliança” (leia-se: a Inglaterra e as 
potências absolutistas, incluindo-se a Áustria e Prússia) sobre Paris o pro-
letariado alemão deveria estar preparado para intervir politicamente, pois 
apesar da pequena-burguesia exercer agora a mesma posição de liderança 
que a burguesia liberal tinha exercido sobre o campo revolucionário antes 
de 1848, na atual situação esta se tornaria ainda mais traiçoeira e perigosa 
que aquela, usando o proletariado contra seus adversários, para depois 
virar-lhe as costas. Por isso, o proletariado deveria apoiar a ascensão da pe-
quena burguesia ao poder contra a burguesia e as forças feudal-absolutistas 
e, ao mesmo tempo, fustigá-la com vistas à sua derrubada e à ascensão do 
próprio proletariado ao poder, ou seja, este “está com ela contra a fração 
cuja queda ele tem em vista; opõe-se-lhe em tudo que ela pretende para 
consolidar a si mesma” (ibidem, p, 181).

Em segundo lugar, de acordo com a Mensagem, o programa da pe-
quena burguesia democrática (“as exigências atrás referidas”, conforme a 
citação anterior) consistia em fortalecer a pequena propriedade tanto em 
relação à propriedade feudal, quanto em relação à grande propriedade 
burguesa, distribuindo as terras dos nobres aos camponeses, protegendo-
-se da sanha usurária do grande capital por meio do crédito estatal e substi-
tuindo a burocracia no controle da propriedade comunal. Na prática, este 
programa não aboliria a “sociedade existente”, pois o fortalecimento de 
estruturas arcaicas, como o artesanato, o pequeno comércio e a pequena 
propriedade rural não impediriam o avanço do capital e sua subordinação 
futura à burguesia, como já havia ocorrido com os camponeses franceses. 
Além disso, o programa pequeno-burguês pretendia manter os proletários 
na posição social de sempre, como vendedores de sua força de trabalho, 
apenas melhorando seus salários e suas condições de vida através de me-
didas de beneficência. Diante disso o proletariado deveria lutar vivamente 
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pelo controle estatal e/ou coletivo da produção, fortalecendo a proprieda-
de social em detrimento da propriedade privada, mesmo que pequena. De 
acordo com o documento,

O primeiro ponto em que os democratas burgueses entrarão em con-
flito com os operários será o da supressão do feudalismo; tal como na 
primeira Revolução Francesa, os pequeno-burgueses entregarão aos 
camponeses as terras feudais como propriedade livre, quer dizer, pre-
tendem deixar subsistir o proletariado rural e criar uma classe campo-
nesa pequeno-burguesa, que atravessará o mesmo ciclo do empobre-
cimento e endividamento em que está agora o camponês francês. No 
interesse do proletariado rural e no seu próprio interesse, os operários 
tem de opor-se a este plano. Tem de exigir que a propriedade feudal 
confiscada fique propriedade do Estado e seja transformada em colô-
nias operárias, que o proletariado rural associado explore com todas as 
vantagens da grande exploração agrícola; deste modo, o princípio da 
propriedade comum obtêm logo uma base sólida, no meio das vacilan-
tes relações de propriedade burguesas. Tal como os democratas com 
os camponeses, tem os operários de unir-se com o proletariado rural. 
(ibidem, pp. 185-186)

Por isso, 

Os operários não podem, naturalmente, propor quaisquer medidas 
diretamente comunistas no começo do movimento. Mas podem: 1. 
Obrigar os democratas a intervir em tantos lados quanto possível da 
organização social até hoje existente, a perturbar o curso regular desta, 
a comprometerem-se a concentrar nas mãos do Estado o mais possível 
de forças produtivas, de meios de transporte, de fábricas, de caminhos 
de ferro, etc. 2. Têm de levar ao extremo as propostas democratas, 
os quais não se comportarão em todo caso como revolucionários mas 
como simples reformistas, e transformá-las em ataques diretos contra a 
propriedade privada. (ibidem, p. 187)

Outro problema agudo para o proletariado era sua proximidade 
com a pequena burguesia no campo revolucionário-popular, o que amea-
çava sua autonomia política e ideológica e dificultava a conquista do apoio 
do campesinato e do proletariado rural, impedindo assim sua elevação à 
condição de classe dirigente e dominante. Para evitar a subordinação polí-
tica e ideológica do proletariado à pequena burguesia durante a revolução 
democrática, atrair o apoio das outras classes populares e fustigar o domí-
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nio pequeno-burguês, a Mensagem propõe nada menos que a dualidade de 
poderes e a organização militar. Manifesta tanto na criação de comitês e 
conselhos que administrem o processo social quanto na criação de milícias 
operárias permanentes. De acordo com o documento, o proletariado,

Ao lado dos novos governos oficiais tem de constituir imediatamen-
te governos operários revolucionários próprios, quer sob a forma de 
direções comunais, de conselhos comunais, quer através de clubes 
operários ou de comitês operários, de tal maneira que os governos de-
mocráticos burgueses não só percam imediatamente o suporte nos ope-
rários, mas se vejam desde logo vigiados e ameaçados por autoridades 
atrás das quais está toda a massa dos operários. [...] Mas para poderem 
opor-se enérgica e ameaçadoramente a este partido, cuja traição aos 
operários começará desde a primeira hora da vitória, tem os operários 
de estar armados e organizados. Tem de ser conseguido de imediato 
o armamento de todo o proletariado com espingardas, carabinas, ca-
nhões e munições, tem de ser contrariada a reanimação da velha milícia 
burguesa dirigida contra os operários. Onde não se consiga este últi-
mo ponto, os operários tem de procurar organizar-se autonomamente 
como guarda proletária, com chefes eleitos e um estado-maior próprio, 
eleito, e pôr-se às ordens, não do poder do Estado, mas dos conselhos 
comunais revolucionários formados pelos operários. [...] Sob nenhum 
pretexto podem as armas e munições sair-lhes das mãos, qualquer ten-
tativa de desarmamento tem de ser frustrada, se necessário, pela força. 
(idem, p. 184)

Além destas medidas, deve o proletariado buscar sua participação 
autônoma no processo eleitoral, com o lançamento de candidatos operá-
rios que concorram diretamente com os candidatos democratas pequeno-
-burgueses. Isso porque,

 
[...] mesmo onde não existe esperança de sucesso, devem os operários 
apresentar seus próprios candidatos, para manterem a sua democracia, 
para manterem a sua autonomia, contarem as suas forças, trazerem à 
público a sua posição revolucionária e os pontos de vista do partido. 
[...] Os progressos que o partido proletário tem de fazer, surgindo as-
sim como força independente, são infinitamente mais importantes do 
que o prejuízo que poderia trazer a presença de alguns reacionários 
na Representação. Surja a democracia, desde o princípio, decidida e 
terrorista contra a reação, e a influência desta nas eleições será anteci-
padamente aniquilada. (idem, p. 185)
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Finalmente, nas circunstâncias de então, a Mensagem propõe a cria-
ção de uma organização centralizada, ao mesmo tempo pública e clandesti-
na, daí o chamamento à rearticulação da Liga dos Comunistas como orga-
nização legal e secreta, ao mesmo tempo. 

Para poder fazer frente, com força, aos pequeno-burgueses democratas, 
é necessário, antes de tudo, que os operários estejam autonomamente 
organizados e centralizados em clubes. Após a queda dos governos exis-
tentes, a Direção Central, dirigir-se-á logo que possível para a Alema-
nha, convocará imediatamente um congresso e nele fará as propostas 
necessárias para a centralização dos clubes operários sob  uma direção 
estabelecida no centro principal do movimento. A rápida organização, 
pelo menos de uma união provincial de clubes operários, é um dos 
pontos mais importantes para o fortalecimento e desenvolvimento do 
partido operário. (idem, p. 185)

Concluindo sua conclamação, o documento sintetiza a estratégia da 
revolução permanente nos seguintes termos:

Se os operários alemães não podem chegar à dominação e realização 
de seus interesses de classe sem passar por todo um desenvolvimento 
revolucionário prolongado, pelo menos desta vez eles têm a certeza de 
que o primeiro ato deste drama revolucionário iminente coincide com 
a vitória direta da sua própria classe em França e é consideravelmente 
acelerado por aquela. Mas tem de ser eles próprios a fazer o máximo 
pela sua vitória final, esclarecendo-se sobre os seus interesses de clas-
ses, tomando quanto antes a sua posição de partido autônoma, não se 
deixando um só instante induzir em erro pelas frases hipócritas dos 
pequeno-burgueses democratas quanto à organização independente do 
partido do proletariado. O seu grito de batalha tem de ser: a revolução 
em permanência. (idem, p. 188)

Notas finais e uma hipótese: a transição socialista 
como revolução permanente

Como se sabe, a revolução esperada por Marx e Engels não ocorreu, 
pelo menos naquela conjuntura, nem na França, nem na Alemanha. Após 
1848 inicia-se um processo de crescimento econômico e de avanço das re-
lações capitalistas que consolida o poder burguês, mesmo que de modo 
indireto, através do bonapartismo. Na França, sob o governo de Napoleão 
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III, a máquina estatal burguesa é aperfeiçoada e os interesses capitalistas 
franceses se expandem ainda mais; na Alemanha o governo de Bismarck 
viabiliza uma revolução burguesa “pelo alto”, conforme conceituação pos-
terior de Engels, unificando os interesses da burguesia alemã e dos Junkers 
e garantindo o acelerado desenvolvimento industrial do país. Se na França 
a revolução proletária esperaria duas décadas para eclodir (Comuna de 
Paris de 1871), na Alemanha esperaria três vezes mais (Revolução Alemã 
de 1918-1923). A própria Liga dos Comunistas se dividiu e dissolveu logo 
depois, em 1852, indicando que a conjuntura havia mudado.

Na verdade, a experiência revolucionária de 1848 mostrou que a 
burguesia já não era uma classe revolucionária, mas tampouco a classe 
operária mostrou-se capaz de conduzir a revolução, quanto mais de for-
ma vitoriosa. Esta situação histórica levou diversos analistas a considera-
rem voluntarista ou mesmo utópica a estratégia da revolução permanente 
desenvolvida por Marx e Engels naquela conjuntura. Particularmente a 
Mensagem de 1850 recebe esta caracterização, justamente por conta de seu 
radicalismo e das esperanças numa revolução iminente que acabou não 
ocorrendo. Porém, para além do pretenso irrealismo da avaliação e da 
propositura de Marx e Engels diante das condições históricas concretas, 
consideradas post festum, o que se deve reter é o sentido de tal radicalização 
não só naquela conjuntura, mas na estratégia revolucionaria elaborada por 
ambos.

Na contramão de uma perspectiva etapista e reformista, as novas 
orientações emitidas pela Mensagem expressam uma radicalização da es-
tratégia da revolução permanente e não a “estabilização” da revolução. De 
um ponto de vista pretensamente “realista”, tudo sugeriria o apoio do pro-
letariado a uma espécie de capitalismo “beneficente”, baseado na pequena 
propriedade e relativamente imune às mazelas da grande indústria, onde 
os operários poderiam usufruir de melhores condições de trabalho e re-
muneração e submeter-se a relações de exploração menos intensas e opres-
sivas até que as forças produtivas pudessem se desenvolver e emergissem 
as condições para a abolição da propriedade privada e o estabelecimento 
da propriedade social. No entanto, não é esta a indicação geral de Marx e 
Engels nos textos do período e menos ainda na Mensagem de 1850! Muito 
ao contrário, diante do domínio político pequeno-burguês e da perspectiva 
de interrupção da revolução o proletariado deve radicalizar sua ofensiva 
revolucionária e acelerar ainda mais a revolução permanente.
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Em nossa avaliação, a radicalização da revolução permanente diante 
do domínio revolucionário da pequena-burguesia visava justamente impe-
dir a sua interrupção nos marcos de uma mera revolução política, que garan-
tisse a igualdade civil e política e mesmo determinados direitos sociais mas 
não fosse além disso, abolindo a propriedade privada e garantindo a revo-
lução social. Em outras palavras, o chamamento à ofensiva revolucionária 
do proletariado contido na Mensagem de 1850 tinha por objetivo implícito 
evitar uma espécie de “repetição da história” em relação ao paradigma da 
Revolução Francesa. Ou seja, impedir a estabilização do predomínio da 
pequena burguesia significava evitar a vitória de uma dominação política 
incapaz de superar aquela que é sua premissa, a “sociedade civil burguesa”, 
tornando-se fadada a sucumbir mesmo entrando em “contradições violen-
tas” com ela, conforme os termos de Marx.

Mais ainda, a radicalização da revolução permanente proposta por 
Marx e Engels carrega uma lição política e metodológica extremamente 
atual e que deve ser considerada. Esta é a de que uma vez tenha o proleta-
riado se colocado revolucionariamente em movimento – particularmente 
no âmbito de uma revolução internacional, como foi a onda revolucionária 
de 1848 – e mesmo que o processo não tenha sido iniciado por ele, não há 
razão para não tentar subverter a ordem completamente até conquistar a 
emancipação social, pois seu antagonismo com a propriedade e a domina-
ção social é um dado objetivo de sua própria condição social. Portanto, no 
âmbito da luta de classes moderna e de uma revolução que levanta o pro-
letariado em diversos lugares ao mesmo tempo, não há razão para sustar a 
revolução em determinado estágio e esperar que as condições econômicas, 
políticas, sociais e ideológicas amadureçam suficientemente até que nova 
explosão ocorra e a revolução social seja possível. Esta espera só pode for-
talecer o domínio burguês, ou pequeno-burguês, e a capacidade da bur-
guesia de anular a revolução e controlar o conflito político. Ao contrário, 
uma vez sendo o proletariado colocado revolucionariamente em movimen-
to, a sua luta política e social é capaz de fazer avançar as condições para 
sua ascensão à condição de classe dirigente e dominante e para a emanci-
pação social, pois mesmo que estas condições não estejam suficientemente 
desenvolvidas elas passam a ser impulsionadas pela própria luta de classes 
concreta, não por qualquer determinismo histórico. 

Neste sentido, o conceito de revolução permanente é metodologi-
camente estranho ao determinismo e politicamente nada tem a ver com 
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qualquer perspectiva etapista ou reformista, por que, apesar das reformu-
lações que sofreu à luz do processo histórico e da práxis política de seus 
elaboradores, desde o início tinha por fundamento a concatenação entre 
emancipação política e emancipação social. Sendo assim, as estratégias políti-
cas, do passado e do presente, que concebem a luta por direitos políticos 
e sociais dissociada da luta revolucionária, por conta da ausência ou da 
imaturidade das condições históricas necessárias para transformar o pro-
letariado em classe dominante e dirigente, podem até servir para garantir 
o capitalismo de bem estar social e estabilizar a democracia burguesa, mas 
não para derrubá-los. 

Mais do que isso, considerando que a articulação entre emancipação 
política e emancipação social é o fundamento do conceito de revolução 
permanente e que a sociedade socialista é marcada pela eliminação da pro-
priedade privada, da desigualdade social e da separação entre governan-
tes e governados até a abolição completa das classes e do próprio Estado 
graças ao controle do poder político pelo proletariado, como classe domi-
nante e dirigente, avançamos aqui a hipótese de que é possível apropriar o 
conceito de revolução permanente como núcleo da estratégia de transição 
para o comunismo na sociedade socialista. Ou seja, tal como elaborada por 
Marx e Engels, o conceito de revolução permanente não se presta apenas 
a orientar a estratégia revolucionária do proletariado nas sociedades em 
que a revolução burguesa sequer aconteceu, deixando em atraso a realiza-
ção das tarefas democráticas e nacionais, mas torna-se fundamental para 
conduzir a transição ao comunismo numa sociedade já socialista, mas ain-
da marcada pela luta de classes, seja aquela herdada das contradições da 
sociedade burguesa, seja aquela criada pelas própria sociedade socialista 
(entre frações do proletariado, entre proletariado e burocracia etc.).

Por mais que o antagonismo entre as classes tenda à extinção e que o 
processo de disputa política se dê nos marcos da democracia socialista e do 
pluralismo socialista, com a existência legal apenas de organizações e apa-
relhos de hegemonia socialistas, e que prevaleça a perspectiva da solidarie-
dade e da superação imediata da carência, a heterogeneidade econômica 
entre as frações proletárias (fabris, rurais, de serviços, etc.) e a presença da 
lei do valor nas relações de produção e troca, ainda que de maneira mitiga-
da e em processo de eliminação, criam uma grande variedade de interesses 
divergentes, não antagônicos, que se manifestam em termos políticos, na 
disputa pela direção do Estado e pelos recursos materiais. 
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É de se supor que a ordem política socialista será capaz de garantir 
que a disputa política ocorra de modo efetivamente democrático e que as 
posições vitoriosas se imponham com base na conquista do consenso e ten-
do por eixo a perspectiva da igualdade, mas a necessidade de ultrapassagem 
de determinadas posições de classe e situações políticas em favor daquelas 
mais condizentes com a perspectiva de abolição das classes e do Estado se 
impõe como uma necessidade histórica permanente conforme avança o 
próprio processo de socialização. Daí que na transição ao comunismo o 
processo de transformação, de emancipação social, deva continuar seu curso 
de maneira permanente, sob o risco de que sua estabilização favoreça no-
vas formas de exploração e dominação ou mesmo uma regressão capitalis-
ta. Neste sentido, o conceito de revolução permanente abre-se a um novo 
elenco de problemas e desdobramentos teórico-políticos, não desenvolvi-
dos por Marx e Engels por conta de sua conhecida restrição em “prever” o 
funcionamento da sociedade socialista para além de determinados valores 
e princípios, nem pela tradição marxista que se dedicou a tratar do concei-
to. Porém, o balanço histórico das experiências revolucionárias do século 
XX e a urgência da alternativa socialista posta pela crise civilizatória da 
ordem do capital tornam o tratamento atualizado da questão da revolução 
permanente não apenas possível, como necessário.



CAPÍTULO 3 
Marx e a Associação Internacional 
dos Trabalhadores
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Introdução

Quando na reunião de fundação da Associação Internacional dos 
Trabalhadores (AIT), ocorrida em 28 de setembro de 1864, Marx foi indi-
cado para participar de seu Conselho Geral encerrava-se um período de 12 
anos durante os quais ele não possuiu vinculação orgânica com qualquer 
organização política. Desde o fim da Liga dos Comunistas, em 1852, Marx 
manteve relações com diversos movimentos, organizações e periódicos li-
gados aos trabalhadores, mas não de forma orgânica e nem assumindo fun-
ções dirigentes. Nesse ínterim, dedicou-se aos estudos de economia política 
que deram origem aos Grundrisse (1857-1858), ao Para a crítica da Economia 
Política (1859) e ao livro I de O Capital (1867), assim como a precisou ga-
rantir a sobrevivência de sua família, principalmente através do trabalho 
jornalístico.

Nos doze anos que separam sua militância na Liga dos Comunistas 
daquela na AIT, ocorreram modificações expressivas na economia e na di-
nâmica política dos principais países da Europa, com impactos decisivos na 
composição social e política da classe operária. No entanto, a perspectiva 
política anunciada por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, e 
desenvolvida durante as revoluções de 1848-1849, reaparece de maneira 
atualizada durante sua intervenção na AIT, revelando o conteúdo de sua 
proposta revolucionária. 

Expansão capitalista, reformas políticas e movimento operário 
nos anos 1860 e 1870

O período entre 1850 e 1873 foi marcado por um boom econômico 
que permitiu a expansão das relações capitalistas pela maior parte da Eu-
ropa e pelos Estados Unidos. Além da Inglaterra, o único país plenamen-
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te capitalista até então, as relações entre capital e trabalho se consolidam 
na França e na Bélgica, e se expandem por Alemanha, Estados Unidos, 
Áustria, Itália, países escandinavos e mesmo na Rússia.  O capitalismo se 
espraiou por estas regiões fundamentalmente através do avanço da indus-
trialização, tendo como pontas de lança as ferrovias, o setor metalúrgico e 
o capital inglês. Mesmo a crise econômica de 1857-1858 foi incapaz de in-
terromper esta dinâmica, apresentando-se mais como um desvio momen-
tâneo numa rota econômica expansiva. A expansão capitalista se deu num 
ambiente de crescimento econômico acelerado, como ainda não visto, com 
inflação ascendente, taxas de lucro espetaculares, avanço na concentração 
de renda e propriedade e livre mercado, configurando o período áureo 
do liberalismo como ideologia e como prática econômica (HOBSBAWM, 
1982, pp. 49-66). 

Após a derrota das revoluções de 1848-1849, a burguesia continental 
abandona definitivamente a perspectiva revolucionária e adere ao transfor-
mismo exercido por governos bonapartistas e/ou feudal-absolutistas que a 
mantém relativamente alheada do exercício direto do poder político, mas 
garantem o avanço dos negócios e de seu poderio econômico. Como resul-
tado da acomodação política entre a burguesia e as classes dominantes tra-
dicionais, ocorre na década de 1860 um conjunto importante de reformas 
políticas que avançam no sentido da superação das relações pré-capitalis-
tas, da conformação de Estados burgueses, mesmo que em muitos lugares 
ainda combinados a estruturas feudal-absolutistas, e do estabelecimento de 
mecanismos e procedimentos democráticos. Em 1861, a servidão é abolida 
na Rússia, dando início a um conjunto de reformas modernizadoras no 
país; em 1865 o Sul é definitivamente derrotado pelo Norte na Guerra de 
Secessão, garantindo a abolição da escravidão e a vitória da perspectiva 
liberal-burguesa nos EUA; em 1867 a unificação alemã avança com a cria-
ção da Alemanha do Norte e a instituição do sufrágio universal masculino, 
estendido a todo o país com a conclusão da unificação em 1871; no mesmo 
ano ocorre a reforma eleitoral na Inglaterra, que amplia o direito de voto 
para algumas camadas do operariado, enquanto no Império Habsburgo 
é criada a monarquia dual austro-húngara; em 1870 o Segundo Império 
francês é derrubado e a república é proclamada; em 1871 a unificação 
italiana é consumada, criando-se uma monarquia constitucional (HOBS-
BAWM, 1982, pp. 87-99). Todas essas reformas deslocam, em certa medi-
da, as demandas das classes trabalhadoras por uma revolução democrática, 
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mostrando a capacidade das classes dominantes em utilizar o voto popular 
para legitimar sua dominação política.

Para a classe operária, estes são anos de crescimento numérico, pau-
perismo e reorganização política. Se até então a Inglaterra era o único 
país em que o operariado era a classe social majoritária, com o avanço da 
industrialização e das relações capitalistas a classe operária cresce expres-
sivamente nos demais países, tornando-se uma força social importante. 
Passada a fase imediatamente posterior à derrota das revoluções de 1848-
1849, de violenta repressão e desorganização política, o movimento operá-
rio volta a se articular e cresce em diversos lugares, particularmente depois 
da crise econômica de 1857-1858 e das greves que suscitou (HOBSBAWM, 
1982, pp. 221-240).

Na Inglaterra, após a derrota do movimento pela ampliação do di-
reito de voto no final dos anos 1840, o cartismo perdeu força, apesar de 
continuar pleiteando a democratização dos direitos políticos e sociais por 
meio da Liga da Reforma Eleitoral e de continuar postulando a ação polí-
tica da classe operária. Além da perspectiva herdada do cartismo também 
são importantes duas correntes políticas e sociais. O movimento coope-
rativista, de inspiração owenista, cria diversas organizações cooperativas 
de inspiração socialista; enquanto ocorre um processo de crescimento da 
organização sindical nos anos 1850 e 1860 por meio da criação de novos 
sindicatos (trade unions, ou “uniões de ofício”) em diversas categorias de 
operários. No início o movimento sindical inglês era bastante fragmenta-
do, pois as entidades sindicais se organizavam no plano local e não havia 
entre eles nenhuma forma de articulação intersindical; porém, a partir da 
grande greve operária ocorrida em Londres em 1859 forma-se o primeiro 
conselho de “trade unions” na cidade, ao que se segue a criação de conse-
lhos semelhantes em todo o país e na Escócia. Há também as organizações 
de operários estrangeiros, como a Sociedade Operária Alemã, que contava 
com ex-militantes da Liga dos Comunistas entre seus dirigentes e que par-
ticipará da AIT (RIAZANOV, 1984, pp. 113-134). 

Na França a repressão à revolução de 1848-49 desarticula o movi-
mento operário por uma década, porém, no início dos anos 60 há um 
renascimento do movimento sindical e uma retomada das greves, com o 
próprio governo de Luis Bonaparte diminuindo as restrições legais à ação 
sindical com vistas à cooptação do movimento. Paralelamente, havia o mo-
vimento mutualista, de inspiração proudhonista – mas com origem em ou-
tras tradições do chamado “socialismo utópico”, como o saint-simonismo 
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e o fourierismo, que se organizava em torno de cooperativas de crédito, 
recusando as greves e a ação política como instrumentos de luta. Apesar 
disso, a demanda por intervenção organizada no processo político levou li-
deranças operárias de inspiração proudhonista a defenderem a autonomia 
política da classe operária diante dos democratas burgueses e sua atuação 
independente no processo eleitoral, com o lançamento de candidatos ope-
rários. Esta perspectiva inspirou o “Manifesto dos Sessenta”, de 1864, que 
chegou a contar com o apoio do próprio Proudhon. Minoritária, porém 
bastante atuante na oposição contra o Segundo Império havia a corren-
te blanquista, que atuava clandestinamente e propugnava a ruptura da 
ordem social e a criação do socialismo por iniciativa de uma vanguarda 
revolucionária (RIAZANOV, 1984, pp. 113-134).

Apesar do avanço da indústria a partir dos anos 1850, na Alemanha 
a classe operária se ressentirá por muitos anos da repressão que se abateu 
sobre o movimento revolucionário e o conjunto dos trabalhadores após a 
revolução de 1848-1849, limitando-se à criação de entidades que combina-
vam iniciativas próprias da atuação sindical, como a organização de greves, 
e a formação educacional e cultural. A prevalência da perspectiva bonapar-
tista de Bismarck no processo de unificação política colocou grande parte 
do movimento operário a reboque da perspectiva junker-burguesa, como 
evidenciam a participação de lideranças operárias e socialistas em partidos 
burgueses e o surgimento da Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, 
em 1863. Sob a direção política de Ferdinand Lassalle, o partido defendia 
a aliança com o governo bismarckiano em troca do apoio estatal às coope-
rativas de produção e consumo, numa espécie de socialismo estatista que 
ia na contramão da autonomia política operária (RIAZANOV, 1984, pp. 
106-111). Em outros países como Bélgica, Suíça, Itália, Espanha e Estados 
Unidos, o movimento operário também crescia, organizando sindicatos e/
ou atuando ao lado dos partidos democráticos e/ou nacionalistas.

Em síntese, os anos 60 marcam uma nova fase na história do movi-
mento operário, com a emergência da classe operária como um ator polí-
tico e social cada vez mais importante. Apesar do peso ainda considerável 
das concepções socialistas e trabalhistas anteriores – como o proudhonis-
mo, o owenismo, o blanquismo, o cartismo, e do surgimento de novas, 
como o bakuninismo –, a concepção político-teórica de Marx tendeu a ga-
nhar terreno e a prevalecer daí em diante, e a AIT foi o principal instru-
mento neste processo. 
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A herança da Liga dos Comunistas para a AIT: em busca do 
movimento político autônomo e revolucionário da classe operária

A Associação Internacional dos Trabalhadores foi a organização po-
lítica na qual Marx militou de forma orgânica por mais tempo, 12 anos. 
Participando do Conselho Geral desde sua fundação, em 1864, até sua ex-
tinção, em 1876, Marx tornou-se o principal dirigente da AIT, contribuin-
do diretamente para a definição de sua proposta política e organizativa. A 
participação na AIT interrompeu um período de mais de uma década de 
afastamento em relação à militância política orgânica, que remontava ao 
fim da Liga dos Comunistas em 1852. No entanto, é possível perceber que 
há uma relação de continuidade entre a propositura política elaborada por 
Marx, e Engels, na Liga dos Comunistas e aquela defendida por ele na AIT. 
Na verdade, no período da AIT as condições históricas para a efetivação 
da proposta política marxiana eram mais favoráveis do que no período 
em que militou na Liga dos Comunistas, entre 1847 e 1852. Como vimos 
acima, nos anos 60 do século XIX, a classe operária era mais numerosa, en-
contrando-se presente em diversos países; as possibilidades de ação política 
independente e autônoma eram mais favoráveis e suas organizações polí-
ticas e sindicais adquiriam um caráter crescentemente massivo. Também é 
preciso ressaltar que, neste intervalo, os estudos de economia política de-
senvolvidos por Marx o levaram a descobrir o conceito de mais-valia, que 
confirmou sua avaliação de que o antagonismo entre capital e trabalho é 
insuperável nos marcos das relações capitalistas de produção e de que este 
mesmo antagonismo permeia a sociedade capitalista de alto a baixo.

Neste novo cenário histórico, a propositura política apresentada nos 
textos escritos por Marx e Engels para a Liga dos Comunistas – como o 
Manifesto do Partido Comunista (1848), as Reivindicações do Partido Comunis-
ta da Alemanha (1848), a Mensagem da Direção Central à Liga dos Comunistas 
(1850), entre outros – ganhou viabilidade histórica na medida em que a 
classe operária emergia como uma força social importante em vários países 
e em que sua ação política e social poderia adquirir um caráter de massa 
e ser articulada internacionalmente; superando assim o corporativismo, o 
“espírito de seita” e o vanguardismo, ainda muito presentes na conjuntura 
revolucionária de 1848-1849. 

Tal propositura consiste na tese de que a emancipação social do pro-
letariado diante do domínio do capital demanda a sua transformação em 
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classe dominante, o que significa a criação de um movimento político autô-
nomo e independente em relação à burguesia liberal e à pequena-burgue-
sia democrática; a conquista de aliados entre as demais classes subalternas, 
particularmente o operariado rural e o campesinato, e a conquista do po-
der político, como um instrumento necessário para a abolição da sociedade 
de classes. Em outras palavras, para Marx e Engels a luta revolucionária 
deve ser vista numa perspectiva totalizante, pois a luta econômica não pode 
ser dissociada da luta política, afinal, o domínio do capital não se dá apenas 
na esfera econômica, mas também nos planos político e ideológico. Além 
disso, como classe cuja emancipação significa a emancipação do mundo do 
trabalho, pois aquela despossuída de qualquer meio de produção, o opera-
riado possui uma “vocação hegemônica” que deve ser exercida e ampliada 
por meio da aliança com as demais classes trabalhadoras e do desenvol-
vimento de uma perspectiva que poderíamos chamar de “ético-política”, 
que fosse além dos interesses meramente corporativos. Neste sentido, o 
operariado deve se organizar como classe, que atua coletivamente contra o 
capital em defesa de seus interesses específicos e dos de seus aliados, para 
tornar-se classe dominante e realizar a revolução social. Conforme formu-
lação do Manifesto do Partido Comunista, de fevereiro de 1848:

[...] o primeiro passo na revolução proletária é a passagem do pro-
letariado a classe dominante, a conquista da democracia na luta. O 
proletariado usará o seu domínio político para ir arrancando todo o 
capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos 
de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado 
como classe dominante, e para aumentar mais rapidamente possível 
a massa das forças de produção. Naturalmente que isto a princípio só 
pode acontecer mediante intervenções despóticas no direito de pro-
priedade e nas relações de produção burguesas, através de medidas, 
portanto, que economicamente parecem insuficientes e insustentáveis 
mas que no decurso do movimento levam para além de si mesmas e são 
inevitáveis como meios para revolucionar todo o modo de produção. 
[...] Em sentido próprio, o poder político é o poder organizado de uma 
classe para a opressão de uma outra. Se o proletariado na luta contra 
a burguesia necessariamente se unifica em classe, por uma revolução 
se faz classe dominante e como classe dominante suprime pela força 
as velhas relações de produção, então suprime juntamente com estas 
relações de produção as condições de existência do antagonismo de 
classes, as classes em geral, e, com isto, o seu próprio domínio como 
classe. (MARX & ENGELS, 1982a, pp. 124-125)
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Mesmo depois que as revoluções de 1848-49 são derrotadas, mas 
ainda sob a expectativa de que haveria um novo ascenso revolucionário 
com base na estratégia da revolução permanente, estas teses reaparecem, 
mostrando sua força e coerência. Na famosa Mensagem da Direção Central à 
Liga dos Comunistas, de março de 1850. Marx e Engels propõem:

Ao passo que os pequeno-burgueses democratas querem pôr fim à re-
volução o mais depressa possível, realizando, quando muito as exigên-
cias atrás referidas, o nosso interesse e a nossa tarefa são tornar perma-
nente a revolução até que todas as classes mais ou menos possidentes 
estejam afastadas da dominação, até que o poder de Estado tenha sido 
conquistado pelo proletariado, que a associação dos proletários, não só 
num país, mas em todos os países dominantes do mundo inteiro, tenha 
avançado a tal ponto que tenha cessado a concorrência dos proletários 
nesses países e que, pelo menos, estejam concentradas nas mãos dos 
proletários as forças produtivas decisivas. Para nós, não pode tratar-se 
da transformação da propriedade privada, mas apenas do seu aniquila-
mento, não pode tratar-se de encobrir oposições de classe mas de supri-
mir as classes, nem de aperfeiçoar a sociedade existente, mas de fundar 
uma nova. (MARX & ENGELS, 1982b, p. 182)

 
Esta perspectiva se chocava, em aspectos específicos ou em sua to-

talidade, com as principais correntes políticas e sindicais que atuavam no 
movimento operário, muitas das quais criaram a AIT em 1864 ou dela se 
aproximaram nos primeiros anos. De um lado, havia os sindicalistas in-
gleses, que dirigiam o mais amplo e organizado movimento de massa da 
classe operária na época e possuíam uma larga experiência de articulação 
entre luta econômica e luta política. Com origens nas campanhas de massa 
do antigo cartismo, os sindicatos ingleses lutavam por demandas corpo-
rativas, como as leis trabalhistas, mas também pela ampliação do direito 
de voto. Na luta contra as tendências absenteístas e as “seitas socialistas e 
semissocialistas”, os sindicalistas ingleses constituíram-se na força política 
mais próxima das posições de Marx no Conselho Geral durante a primeira 
fase da AIT, entre as correntes mais importantes. Entretanto, com exceção 
de alguns líderes socialistas de origem cartista, adotavam um reformismo 
moderado, ideologicamente tributário do liberalismo, que não ia além da 
melhoria das condições de vida e trabalho no interior da sociedade bur-
guesa, o que sedimentava sua aliança com a burguesia liberal e sua postura 
hostil à independência da Irlanda e aos próprios operários irlandeses que 
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trabalhavam na Inglaterra. Estas posições afastavam os sindicalistas ingle-
ses da proposta de independência e autonomia política da classe operária e 
da própria perspectiva de alianças com outras classes defendida por Marx 
(HOBSBAWM, 1985, pp. 101-113).

De outro lado, havia as “seitas socialistas ou semissocialistas”, assim 
caracterizadas por Marx por conceberem a instauração do socialismo a 
partir de experiências organizativas isoladas, da ação messiânica de pe-
quenos grupos políticos ou da subordinação política da classe operária às 
classes dominantes e ao Estado. A primeira e mais importante destas cor-
rentes na primeira fase da AIT foi a dos proudhonistas franceses, também 
conhecidos como mutualistas por defenderem a criação de cooperativas 
de crédito e consumo como forma social básica para a construção da socie-
dade socialista, sem, porém, colocar em questão a destruição das relações 
sociais burguesas por meio da expropriação dos expropriadores. Por isso, 
os proudhonistas eram contrários às greves e à própria luta econômica dos 
sindicatos como instrumento de defesa dos interesses dos trabalhadores e 
de pressão sobre o patronato e o Estado e tinham uma postura geral de 
abstenção da luta política, apesar de em determinados momentos líderes 
operários defenderem a participação autônoma no processo eleitoral, in-
clusive com o apoio de Proudhon, como vimos no caso do Manifesto dos 
Sessenta. Esta posição aproximava-se dos owenistas ingleses, também favo-
ráveis às cooperativas, defensores da abstenção política e críticos da ação 
dos sindicatos (RIAZANOV, 1984, pp. 113-134). Na França, havia também 
a corrente blanquista, que, em lugar da ação coletiva da classe operária, 
apostava na ação política de uma vanguarda revolucionária, capaz de con-
duzir a insurreição popular e instalar um governo revolucionário e socia-
lista. Em certa medida esta também era uma postura absenteísta, pois a 
ação política revolucionária era concebida fundamentalmente nos marcos 
da iniciativa de um pequeno grupo de revolucionários profissionais, que 
tinham pouca intervenção no movimento operário real (RIAZANOV, 1984, 
pp. 113-134).

Na Alemanha, havia os lassaleanos, que, através da Associação Ge-
ral dos Trabalhadores Alemães, criada em 1863, constituíam-se como a 
principal corrente política no interior do movimento operário alemão. Seu 
“socialismo estatista”, seu culto personalista ao dirigente falecido (Lassal-
le morreu um mês antes da fundação da AIT), mas, principalmente, sua 
perspectiva de aliança com o governo de Bismarck e a nobreza junker os 
afastavam de Marx; porém, sua influência dificultou por muitos anos a 
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penetração da AIT na Alemanha. Se os lassaleanos apoiavam a ação políti-
ca, porém esta se dava nos marcos da subordinação da classe operária aos 
interesses dos Junkers. Os lassaleanos ainda tinham uma posição contrária à 
aproximação da classe operária com o campesinato e a pequena burguesia, 
vistos como as duas principais componentes da “massa reacionária” que 
compunha toda a sociedade alemã, com exceção do operariado.

Da fundação da AIT participou também o grupo dos mazzinianos, 
que seguiam a orientação liberal do nacionalista moderado italiano Giu-
seppe Mazzini, mas que a abandonaram quando se evidenciou seu caráter 
proletário. Na AIT, aqueles com quem Marx tinha real afinidade era o 
pequeno grupo de antigos militantes da Liga dos Comunistas que atuavam 
na Inglaterra, como Eccarius, Lessner, Pfender e mais tarde Engels, ou na 
própria Alemanha, como Johann Becker e Liebknecht (RIAZANOV, 1984, 
pp. 106-134).

Para Marx, essas correntes expressavam uma perspectiva historica-
mente ultrapassada, devido ao próprio desenvolvimento político e organi-
zativo da classe operária nos últimos anos, devendo ser combatidas. Numa 
carta para Friedrich Nolte, escrita em novembro de 1871, já quando o 
bakuninismo integrava o conjunto das “seitas” a ser combatidas no interior 
da AIT, Marx define assim sua luta política no interior do Conselho Geral:

[...] A Internacional foi criada para pôr no lugar das seitas socialistas 
ou semissocialistas a organização real da classe operária para a luta. 
Os Estatutos originais, bem como a “Mensagem Inaugural” mostram 
isto à primeira vista. Por outro lado, a Internacional não teria podido 
afirmar-se se a marcha da história não tivesse já destruído o sistema de 
seitas. O desenvolvimento do sistema de seitas socialista e o desenvol-
vimento do movimento operário real estão sempre na relação inversa. 
Enquanto as seitas se justificarem (historicamente), a classe operária 
ainda estará imatura para um movimento histórico autônomo. Logo 
que ela atingir essa maturidade, todas as seitas serão essencialmente 
reacionárias. Entretanto, repetiu-se na história da Internacional aquilo 
que a história mostra em toda a parte. O antiquado procura reprodu-
zir-se e afirmar-se no interior da forma recém-alcançada.

E a história da Internacional foi uma luta contínua do Conselho Geral 
contra as seitas e as tentativas de amadores que procuravam afirmar-
-se contra o movimento real da classe operária no interior da própria 
Internacional. Essa luta foi conduzida nos congressos, mas muito mais 
ainda nas negociações privadas do Conselho Geral com cada uma das 
seções. (MARX, 1983g, pp.  459-460)
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Mais adiante, nesta mesma carta, Marx explicita o eixo de sua po-
lítica contra as correntes absenteístas ou “reboquistas”, que atrelavam o 
movimento operário à perspectiva política das classes dominantes. Diz ele:

O political movement [movimento político] da classe operária tem 
naturalmente como fim último a conquista do political power [poder 
político] para si, e para isso é naturalmente necessária uma previous 
organisation [organização prévia] da working class [classe operária] com 
um certo grau de desenvolvimento e resultante das suas próprias lutas 
econômicas. 

Mas, por outro lado, todo o movimento em que a classe operária en-
frenta como classe as classes dominantes e tenta obrigá-las por meio de 
uma pressure from without [pressão a partir de fora] é um political move-
ment [movimento político]. A tentativa, por ex. de impor aos capitalis-
tas isolados uma redução do tempo de trabalho numa só fábrica ou 
num dado ramo industrial por meio de strikes [greves] etc., é um mo-
vimento puramente econômico; em contrapartida, o movimento para 
impor uma lei das oito horas etc., é um movimento político. E deste 
modo surge em toda parte, a partir de movimentos econômicos isola-
dos, um movimento político, i.e., um movimento da classe, para impor 
os seus interesses de uma forma geral, de uma forma que possua força 
geral, socialmente coativa. [...] Onde a classe operária ainda não está 
suficientemente avançada na sua organização para empreender uma 
campanha decisiva contra a violência coletiva, i. e., a violência política 
das classes dominantes ela tem, de qualquer modo, de ser ensinada por 
meio de agitação permanente (e posição hostil) contra a política das 
classes dominantes. Caso contrário, a classe operária continuará a ser 
uma bola de jogar nas suas mãos... (MARX, 1983g, p. 461) [os itálicos 
são de Marx]

A perspectiva de criação de um movimento político da classe operá-
ria, capaz de fazê-la agir como classe e conquistar o poder político aparece 
em toda sua inteireza na “Mensagem Inaugural” da Associação Internacio-
nal dos Trabalhadores, elaborada por Marx em outubro de 1964:

Conquistar poder político tornou-se, portanto, o grande dever das clas-
ses operárias. Parecem ter compreendido isto, porque em Inglaterra, 
Alemanha, Itália e França tiveram lugar renascimentos simultâneos e 
estão a ser feitos esforços simultâneos para a reorganização política do 
partido dos operários. Possuem um elemento de sucesso – o número; 
mas o número só pesa na balança se unido pela combinação e guiado 
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pelo conhecimento. A experiência passada mostrou como a falta de cui-
dado por este laço de fraternidade, que deve existir entre os operários 
de diferentes países e incitá-los a permanecer firmemente ao lado uns 
dos outros em toda a sua luta pela emancipação, será castigada pela 
derrota comum dos seus esforços incoerentes. Este pensamento incitou 
os operários de diferentes países, congregados em 28 de Setembro de 
1864 numa reunião pública em St. Martin’s Hall, a fundar a Associação 
Internacional. (MARX, 1983a, p. 12)

No entanto, o movimento político da classe operária, seu “partido”, 
conforme aparece na “Mensagem Inaugural” e em algumas outras for-
mulações, não se justifica como um fim em si, mas como um meio para 
sua emancipação econômica. Além disso, o movimento político da classe 
operária deve ser resultado da ação política da própria classe operária, 
não da ação de vanguardas autointituladas ou da benfeitoria estatal. Nestes 
termos, Marx rejeita não apenas o absenteísmo político e o voluntarismo 
vanguardista, mas o próprio politicismo, tanto em sua variante aparelhista, 
segundo a qual a construção do aparelho político, o partido ou o sindicato, 
sobrepõe-se ao próprio movimento e submete-o; quanto em sua variante 
estatólatra, que impede que o movimento vá além da simples conquista de 
direitos e benefícios sociais no interior do Estado burguês ou que concebe 
a conquista do Estado como um fim em si. Nos “Estatutos Gerais” da AIT, 
elaborados por Marx em 1864 e definitivamente aprovados na conferência 
de Londres, em 1871, estes pontos são afirmados da seguinte maneira:

Considerando,

Que a emancipação das classes operárias tem de ser conquistada pe-
las próprias classes operárias; que a luta pela emancipação das classes 
operárias significa não uma luta por privilégios e monopólios de classe, 
mas por direitos e deveres iguais e pela abolição de toda a dominação 
de classe;

Que a sujeição econômica do homem de trabalho ao monopolizador 
dos meios de trabalho, isto é, das fontes de vida, está na base da ser-
vidão em todas as suas formas, de toda a miséria social, degradação 
mental e dependência política;

Que a emancipação econômica das classes operárias é, portanto, o 
grande fim ao qual todo o movimento político deve estar subordinado 
como um meio. (MARX, 1983b, p. 14)
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Em junho de 1865, Marx realizou uma série de conferências no Con-
selho Geral onde discutiu a importância e os limites da luta por aumentos 
salariais e expôs alguns dos resultados da pesquisa que vinha desenvolven-
do para “O Capital”, inclusive o conceito de mais-valia. Tais conferências 
fizeram parte do esforço de Marx para combater as concepções presentes 
na AIT que desprezavam a luta sindical e descuravam da importância dos 
aumentos salariais para as condições de vida dos trabalhadores; mas tam-
bém para reafirmar sua tese básica de que somente com a abolição do siste-
ma do salariato, ou seja, do capitalismo, os trabalhadores se emancipariam. 
As notas para estas conferências foram publicadas em 1898 com o título de 
“Salário, preço e lucro”; nelas, Marx avança na sua formulação acerca da 
ação política da classe operária, evidenciando sua importância como me-
canismo de controle da movimentação do capital imposto de fora do mer-
cado, a partir da intervenção política sobre a liberdade de mercado. Esta 
intervenção política pode vir tanto do Estado, regulando determinadas si-
tuações por meio de legislação, quanto da ação combinada dos sindicatos. 
Nisso evidencia-se o entendimento de Marx acerca da importância da luta 
política, ou seja, aquela que unifica demandas e lutas localizadas, fadadas a 
terem um efeito limitado na dinâmica das relações capitalistas, organizan-
do-as num movimento geral, capaz de impor os interesses do proletariado 
sobre o capital e o Estado.

Isso porque, deixadas ao seu livre curso, as relações capitalistas ten-
dem a reproduzir a subordinação econômica e política dos trabalhadores, 
favorecendo seu isolamento e inação, por conta da própria relação desi-
gual existente entre o proprietário dos meios de produção e o vendedor da 
força de trabalho.  Daí a importância dos sindicatos como forma de orga-
nização prévia da classe operária, oriunda de sua própria luta econômica, 
como expresso na carta a Bolte, que vimos anteriormente. No trecho aqui 
apresentado, Marx usa o exemplo da legislação sobre a jornada de traba-
lho para ilustrar a importância prática da luta política. Segundo Marx:

Quanto à limitação do dia de trabalho – em Inglaterra, como em todos 
os outros países –, nunca foi estabelecida, a não ser por interferência 
legislativa. Sem a contínua pressão, a partir de fora, dos operários, essa 
interferência nunca teria tido lugar. Mas, em todo o caso, o resultado 
não havia de ser alcançado por acordo privado dos operários com os 
capitalistas. Esta própria necessidade de uma ação política geral fornece 
a prova de que, na sua ação meramente econômica, o capital é o lado 
mais forte. (MARX, 1983c, p. 75) [itálicos de Marx]
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Nas Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório que parti-
cipariam do I Congresso da AIT, realizado em setembro de 1866 em Ge-
nebra, Marx destaca o papel dos sindicatos (as “uniões de oficio”) como 
articuladores da luta econômica com a luta política e como instrumentos de 
organização política operária, cabendo a eles superar sua ação meramente 
corporativa e desenvolver uma perspectiva geral que revele sua “vocação 
hegemônica e uma perspectiva “ético-política”. De acordo com Marx,

Se as Uniões de Ofício tem sido necessárias às lutas de guerrilha entre 
capital e trabalho, elas são ainda mais importantes como agentes organi-
zados para a substituição do próprio sistema de trabalho assalariado e dominação 
do capital. [...] Demasiado exclusivamente voltadas para as lutas locais e 
imediatas com o capital, as Uniões de Ofícios ainda não compreende-
ram completamente o seu poder de agir contra o próprio sistema de es-
cravatura assalariada. Por consequência, elas mantiveram-se demasiado 
afastadas dos movimentos sociais e políticos gerais. [...] À parte os seus 
propósitos originais, elas têm agora de aprender a agir deliberadamen-
te como centros organizadores da classe operária no amplo interesse 
de sua completa emancipação. Têm de ajudar todo o movimento social 
e político que tende para essa direção. [...] Têm de convencer o mun-
do inteiro de que os seus esforços, longe de serem estreitos e egoístas, 
apontam para a emancipação de milhões de espezinhados. (MARX, 
1983d, p. 86) [os itálicos são de Marx]

Assim, através da luta política a razão social da classe operária, oriun-
da da sua posição no processo produtivo, constitui-se como uma força so-
cial, como classe no sentido pleno, capaz de utilizar o poder de Estado a 
seu próprio favor, sem com isto cair na estatolatria e perder de vista que 
o Estado é um instrumento das classes dominantes para perpetuar a sua 
dominação. Nas mesmas “Instruções” Marx afirma:

Isto só poderá ser efetuado convertendo a razão social em força social 
e, em dadas circunstâncias, não existe outro método de o fazer senão 
através de leis gerais impostas pelo poder do Estado. Impondo tais leis, 
a classe operária não fortifica o poder governamental. Pelo contrário. 
Eles transformam este poder, agora usado contra eles, em seu pró-
prio agente. Eles efetuam por uma medida geral aquilo que em vão 
tentariam atingir por uma multidão de esforços individuais isolados. 
(MARX, 1983d, pp. 83) [os grifos são de Marx]
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Outro ponto em que para Marx a relação entre luta econômica e 
luta política era entendida de maneira equivocada era o problema do coo-
perativismo. Reféns de uma leitura economicista da perspectiva socialista, 
os proudhonistas defendiam a criação de cooperativas de crédito e consu-
mo que organizassem os trabalhadores de modo independente do capital, 
porém, sem que as relações capitalistas fossem rompidas e sem que tais 
experiências se generalizassem por meio de alguma intervenção política 
geral. Nestes termos, o cooperativismo também se limitava a uma luta me-
ramente econômica, fadada ao isolamento e a ser engolida pela própria 
lógica do mercado capitalista. Por isso, ainda nas “Instruções”, Marx coloca 
o problema do cooperativismo no âmbito de uma perspectiva totalizante 
de transformação social, que combinasse a luta econômica e a luta política 
pela associação dos produtores livre e iguais. Segundo ele,

(a) reconhecemos o movimento cooperativo como uma das forças trans-
formadoras da sociedade presente baseada em antagonismos de classe. 
O seu grande mérito é o de mostrar praticamente que o presente sis-
tema, pauperizador e despótico, de subordinação do trabalho ao capital 
pode ser superado pelo sistema republicano e beneficente de associação 
de produtores livres e iguais; (b) restringido, contudo, às formas anãs, em 
que escravos assalariados individuais o podem elaborar pelos seus es-
forços privados, o sistema cooperativo nunca transformará a sociedade 
capitalista. Para converter a produção social num sistema amplo e har-
monioso de trabalho livre e cooperativo são requeridas mudanças sociais 
gerais, mudanças das condições gerais da sociedade, que nunca serão realiza-
das a não ser pela transferência das forças organizadas da sociedade, a 
saber: o poder do Estado de capitalistas e proprietários fundiários para 
os próprios produtores. (MARX, 1983d, p. 84) [os grifos são de Marx]

Esta mesma posição em favor de uma perspectiva geral e totalizante 
foi adotada na questão da propriedade da terra, que era outro ponto de 
discórdia entre Marx e diversos setores da AIT, particularmente os prou-
dhonistas. Em conformidade com sua perspectiva pequeno-burguesa de 
socialismo, os proudhonistas defendiam a pequena propriedade da terra e 
a economia de subsistência dela derivada como forma econômica alternati-
va à lógica do capital. Havia também os que defendiam a produção agrícola 
organizada em grandes propriedades, porém entregues a associações de 
trabalhadores que delas disporiam livremente. Por isso, chamado a inter-
vir no debate Marx elabora um pequeno texto em 1872, denominado “A 
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nacionalização da terra”, no qual mostra como o desenvolvimento econô-
mico, científico e tecnológico torna a grande propriedade mais produtiva e 
eficaz; ao passo que, como na França, a pequena propriedade camponesa 
tendeu a antagonizar o camponês em relação ao progresso social e à pró-
pria perspectiva política da classe operária, além de submetê-lo à lógica do 
mercado capitalista e à sanha fiscal do Estado. Em lugar disso, Marx defen-
de a nacionalização da terra, ou seja, o controle social sobre a propriedade 
da terra e a produção agrícola como forma econômica capaz de quebrar o 
privatismo e a própria economia de mercado. De acordo com ele,

Nacionalizar a terra em ordem a deixá-la em pequenos lotes a indiví-
duos ou a sociedade de operários apenas engendraria, com um gover-
no da classe média, uma temerária concorrência entre eles próprios e 
resultaria, portanto, num aumento progressivo da Renda que, por seu 
turno, forneceria novas oportunidades aos apropriadores de se susten-
tarem dos produtores. 

[...] o movimento social conduzirá a esta decisão de que a terra não pode 
ser possuída senão pela própria nação. Abandonar o solo nas mãos de 
trabalhadores rurais associados seria fazer a sociedade render-se a uma 
classe exclusiva de produtores.

A nacionalização da terra produzirá uma mudança completa nas rela-
ções entre trabalho e capital e, finalmente, porá de lado a forma capi-
talista de produção, tanto industrial como rural. Então, distinções de 
classe e privilégios desaparecerão juntamente com a base econômica 
sobre que repousam. Viver do trabalho de outrem tornar-se-á coisa do 
passado. Não haverá mais qualquer governo ou poder do Estado dis-
tinto da própria sociedade! A agricultura, a mineração, a manufatura, 
numa palavra, todos os ramos da produção serão gradualmente orga-
nizados da maneira mais adequada. A centralização nacional dos meios 
de produção tornar-se-á a base nacional de uma sociedade composta 
por associações de produtores livres e iguais, prosseguindo os negócios 
sociais segundo um plano comum e racional. Tal é o objetivo humani-
tário para que o grande movimento econômico do século XIX está a 
tender. (MARX, 1983f, pp. 315-316) [os grifos são de Marx]

Apesar disso, não basta à classe operária criar um movimento po-
lítico independente e autônomo, que articule a luta econômica e a luta 
política, pois para Marx mesmo que as condições objetivas sejam favoráveis 
a revolução social não ocorrerá se este mesmo movimento não assumir sua 
vocação hegemônica e uma perspectiva revolucionária. Esta ressalva emer-
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ge quando Marx comenta a situação do movimento operário na Inglater-
ra. No “Extrato de uma participação Confidencial”, escrito por Marx em 
março de 1870 no âmbito da luta contra a influência bakuninista, ele diz:

 
Apesar da iniciativa revolucionária vir verossimilmente de França, so-
mente a Inglaterra  pode servir de alavanca para uma revolução eco-
nômica séria. É o único país onde já não há mais nenhuns camponeses 
e onde a propriedade fundiária está concentrada em poucas mãos. É o 
único país onde a forma capitalista – quer dizer: o trabalho combinado 
em grande escala sob empresários capitalistas – se apoderou de quase 
toda a produção. É o único país em que a grande maioria da população 
consiste em trabalhadores assalariados. É o único país onde a luta de clas-
ses e a organização da classe operária pelas Trade Unions alcançou um 
certo grau de maturidade e de universalidade. Graças a sua dominação 
sobre o mercado mundial, a Inglaterra é o único país em que toda a 
revolução nas relações econômicas tem de se repercutir sobre o mundo 
inteiro. Se o sistema de senhores da terra e o capitalismo tem neste 
país a sua sede clássica, também, por outro lado,  as condições materiais 
da sua aniquilação estão ao máximo amadurecidas. O Conselho Geral 
está agora na feliz situação de ter diretamente a mão nesta grande alavanca 
da revolução proletária; que loucura, sim, quase que se podia dizer: que 
crime não seria deixá-la apenas em mãos inglesas! Os ingleses dispõem 
de todos os pressupostos materiais necessários para uma revolução social. 
Aquilo que lhes falta é o espírito de generalização e a paixão revolucionária. 
A isto só o Conselho Geral pode remediar e, com isso, acelerar o verda-
deiro movimento revolucionário neste país e, consequentemente, por 
toda a parte. (MARX, 1983e, pp. 191-192) [os grifos são de Marx]

Ou seja, as condições econômicas e sociais para uma “revolução eco-
nômica séria na Inglaterra” existem, porém, a ausência de “espírito de 
generalização” e de “paixão revolucionária” impede que ela ocorra, evi-
denciando a importância da perspectiva hegemônica e de ruptura com o 
capital para sua viabilização.

Assim, através da luta política a razão social da classe operária, oriun-
da da sua posição no processo produtivo, constitui-se como uma força so-
cial, como classe no sentido pleno, capaz de utilizar o poder de Estado a 
seu próprio favor, sem com isto cair na estatolatria e perder de vista que 
o Estado é um instrumento das classes dominantes para perpetuar a sua 
dominação. Isso coloca o problema da posição da classe operária diante do 
Estado burguês. Para Marx antes mesmo de conquistar o poder político 
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a classe operária poderia – e deveria – pressionar o Estado no sentido da 
obtenção de direitos e garantias que diminuíssem, mesmo que tempora-
riamente, sua exploração e favorecessem sua organização política, explo-
rando as próprias contradições entre o Estado e a burguesia. Esta postura 
nada tinha a ver com o reformismo, que concebe a luta por reformas como 
um fim em si, nem com a ilusão de que sob controle das classes dominantes 
o Estado favoreceria a emancipação social da classe operária. Isto porque 
Marx nunca deixou de considerar a revolução social, ou seja, a transferên-
cia do “poder do Estado de capitalistas e proprietários fundiários para os 
próprios produtores” como uma necessidade incontornável para a eman-
cipação social e a abolição da sociedade de classes, mesmo quando vislum-
brou a possibilidade de esta assumir um curso pacífico, como na Inglaterra. 

Como veremos a partir de agora, a experiência da Comuna de Paris 
levará Marx a incorporar um novo componente nesta formulação, aperfei-
çoando-a à luz da experiência concreta de luta da classe operária: a con-
quista do poder político pelo operariado implica não só a sua constituição 
como classe dominante, capaz de arrancar das mãos da burguesia o contro-
le do capital, mas a própria destruição do Estado burguês.

A Comuna de Paris e a destruição do Estado burguês

A experiência da Comuna de Paris foi um divisor de águas na histó-
ria da AIT e do próprio movimento operário internacional. Os 72 dias em 
que o proletariado e a pequena burguesia parisienses governaram a cidade 
e defenderam-na heroicamente foram marcados pela criação de uma nova 
forma política, que colocou a perspectiva de um governo revolucionário 
dos trabalhadores em novos termos. Isto porque a organização política da 
Comuna desencadeou na prática a superação do Estado burguês, como 
aparelho político baseado na separação entre governantes e governados e 
na burocratização do poder político, superando também a própria noção 
política de que bastava transformar o conteúdo social do Estado para via-
bilizar a emancipação social dos trabalhadores. Em outras palavras, antes 
da Comuna, a configuração do Estado revolucionário dos trabalhadores 
passava fundamentalmente pela definição do seu caráter de classe e não 
por sua forma política, pois neste plano a república democrática era o ho-
rizonte político vislumbrado (MACIEL, 2011a). É fato que na Mensagem 



114     CAPÍTULO 3  |  MARX E A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES

da Direção Central à Liga dos Comunistas, de 1850, Marx e Engels defendem 
a criação de milícias operárias, a apresentação de candidaturas operárias 
autônomas e o próprio controle social da propriedade; porém, nos marcos 
de uma república democrática e do sufrágio universal.

Mas, para além disto, a Comuna criou como novidade histórica a 
elegibilidade, a revogabilidade e o mandato imperativo para os cargos ad-
ministrativos, militares e judiciários do Estado, estabelecendo o controle 
efetivo dos trabalhadores sobre o poder político e militar. Apesar de não 
identificar na experiência da Comuna de Paris a concretização da fórmula 
da ditadura do proletariado, pois os communards não tiveram tempo de 
realizar a expropriação econômica dos expropriadores, realizando apenas 
sua expropriação política (como veremos no próximo capítulo), Marx logo 
reconheceu o caráter revolucionário do novo governo e sua novidade his-
tórica. No folheto escrito e publicado pela AIT em 1871 e intitulado A 
guerra civil na França, esta nova forma política foi identificada por Marx nos 
seguintes termos:

[...] 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. [...] A Comuna, portanto, devia servir como alavanca para 
desarraigar o fundamento econômico sobre o qual descansa a existên-
cia das classes e, por conseguinte, a dominação de classe. Com o traba-
lho emancipado, todo homem se converte em trabalhador e o trabalho 
produtivo deixa de ser um atributo de classe. [...] Ela visava à expro-
priação dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual 
uma verdade, transformando os meios de produção, a terra e o capital, 
hoje essencialmente meios de escravização e exploração do trabalho, 
em simples instrumentos de trabalho livre e associado. (MARX, 2011, 
pp. 59-60)

A partir da experiência da Comuna Marx insistiu ainda mais na ne-
cessidade de constituição de um movimento político da classe operaria, 
antagonizando-se crescentemente com o bakuninismo, visto por ele como a 
mais nova manifestação do “espírito de seita” e do absenteísmo político no 
interior da AIT. Não à toa faz aprovar no Congresso de Haia da AIT, reali-
zado em 1872, a incorporação de uma nova resolução nos Estatutos Gerais 
que retoma a tese acerca da necessidade de a classe operária desenvolver 
sua luta política de forma autônoma e independente, mas identifica este 
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movimento claramente com a criação de seu próprio partido político. Este 
deve lutar como partido “distinto” e “oposto” ao das “classes possidentes” 
não só pela conquista do poder político, mas “contra o poder político dos 
seus exploradores”. Segundo a resolução escrita por ele e por Engels,

Na sua luta contra o poder coletivo das classes possidentes, o proleta-
riado só pode agir como classe constituindo-se a si próprio em partido 
político distinto, oposto a todos os antigos partidos formados pelas clas-
ses possidentes.

Esta constituição do proletariado em partido político é indispensável 
para assegurar o triunfo da Revolução social e do seu objetivo supremo: 
a abolição das classes.

A coalizão das forças operárias, já obtida pela luta econômica, deve ser-
vir também de alavanca nas mãos desta classe, na sua luta contra o 
poder político dos seus exploradores.

Servindo-se sempre os senhores da terra e do capital dos seus privi-
légios políticos para defender e perpetuar os seus monopólios econô-
micos e subjugar o trabalho, a conquista do poder político torna-se o 
grande dever do proletariado. (MARX & ENGELS, 1983, p. 317)

Esta orientação procurava dar resposta à situação difícil vivencia-
da pela AIT e pelo movimento operário após a derrota da Comuna, mas 
também apontava para a nova perspectiva revolucionária colocada pelos 
communards e para a nova forma organizativa que emergia no movimento 
operário no período. Na Crítica do programa de Gotha, escrito pouco depois, 
em 1875, Marx admite que, apesar de sua eficácia como “primeira forma 
histórica” de um “órgão central” da ação internacional das classes trabalha-
doras, após a derrota da Comuna de Paris a AIT tornou-se “impraticável” 
(MARX, 2012, p. 36). Isso porque, após a queda da Comuna as condi-
ções para a articulação internacional dos diversos movimentos nacionais 
tornou-se cada vez mais difícil, devido à repressão que se abateu sobre o 
movimento operário em diversos países, à luta entre o Conselho Geral e a 
corrente bakuninista e à própria tendência prevalecente de cada seção da 
AIT a ter a sua luta cada vez mais encapsulada pela ação política no plano 
nacional, particularmente na Inglaterra e na Alemanha.

Por outro lado, a proposta de organização do movimento político da 
classe operaria através de partidos também ecoava experiências organizati-
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vas que já vinham acontecendo no movimento operário, como os partidos 
alemães Associação Geral dos Trabalhadores Alemães (1863) e Partido So-
cial-Democrata dos Trabalhadores (1869) (de cuja fusão surgiria o Partido 
Social-Democrata Alemão em 1875) e o Partido Socialista Português (1871). 
Ao longo da década de 1870, surgirão partidos operários na Dinamarca, 
na Boêmia, na Espanha, na Hungria e na França e daí em diante em quase 
toda a Europa. Na proposta de Marx, o partido operário emergia como a 
forma a ser adotada pelo movimento político da classe operária após a der-
rota da Comuna, como meio, não como um fim em si, para a emancipação 
econômica e social dos trabalhadores, pois a própria perspectiva de des-
truição da maquinaria estatal burguesa, da democracia direta e de controle 
social do poder político o tornaria crescentemente desnecessário.

Notas finais

A nova situação surgida após a derrota da Comuna favoreceu no 
período seguinte a criação de partidos operários nacionais, que passam a 
determinar crescentemente o conteúdo e os ritmos de ação da classe operá-
ria. Após a morte de Marx (1883) na maioria dos países os partidos operá-
rios tornam-se as principais organizações do movimento político da classe 
operária, conquistando adeptos nas outras classes subalternas, publicando 
jornais e revistas de ampla circulação, criando escolas e centros culturais, 
etc., mas também se inserindo crescentemente na institucionalidade bur-
guesa, controlando o movimento sindical e criando suas próprias centrais 
sindicais. Em alguns casos os partidos operários tornaram-se estruturas 
burocráticas gigantescas, com centenas de funcionários, bancadas parla-
mentares, além de administrarem governos regionais e locais. Em 1889, 
uma nova Internacional dos Trabalhadores é fundada, desta vez tendo os 
partidos operários como sua espinha dorsal.

Porém, contraditoriamente, neste trajeto institucionalmente bem-
-sucedido, o transformismo exercido pelo Estado e pela ordem social bur-
guesa se impôs, pois a maior parte dos partidos operários foi perdendo a 
autonomia e a independência política, o objetivo da conquista do poder 
político (para a destruição do Estado burguês e a expropriação do capital) 
foi remetido para um futuro indefinido e, com isso, a própria propositura 
revolucionária passou a existir apenas no plano do discurso. 
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Na maioria dos casos, os partidos operários professavam uma mis-
tura eclética de marxismo, naturalismo positivista e liberalismo, funciona-
vam basicamente para o seu próprio fortalecimento enquanto aparelhos 
políticos numa perspectiva aparelhista e estatólatra e acomodavam-se ao 
reformismo propugnando políticas e direitos sociais nos marcos da ordem 
burguesa. Apesar de proclamarem-se marxistas, a esta altura tais partidos 
distanciavam-se irremediavelmente da propositura política de Marx, fun-
cionando como partidos da ordem e não como meios para a emancipação 
do trabalho. Em vez de “servir também de alavanca nas mãos desta classe 
[o operariado], na sua luta contra o poder político dos seus explorado-
res” (MARX & ENGELS, 1983, p. 317), a maioria dos partidos operários 
converteu a classe operária numa “bola de jogar em suas mãos” (MARX, 
1983g, p. 461), indicando que a lição de Marx na AIT havia sido esqueci-
da, como a conjuntura anterior à Primeira Guerra Mundial demonstrou 
dramaticamente. 



CAPÍTULO 4
Marx e a Comuna de Paris
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Introdução

Ao longo das décadas o debate sobre a Comuna de Paris de 1871 
envolveu não apenas historiadores e cientistas sociais, mas militantes e li-
deranças políticas das mais variadas posições. Para os marxistas, a Comuna 
de Paris é considerada um marco histórico na luta anticapitalista, o que 
foi ressaltado pelo próprio Marx ainda durante sua vigência, ao afirmar 
em carta a L. Kugelman que, “porém, mesmo com tudo isso, esse levante 
de Paris – ainda que derrubado pelos lobos, porcos e cães abjetos da velha 
sociedade – é o ato mais glorioso de nosso partido desde a Insurreição de 
Junho em Paris” (MARX, 2011, p. 208).

Identificada como a primeira revolução especificamente proletária 
da História, a breve experiência da Comuna não só inspirou outros mo-
vimentos revolucionários, como a Revolução de Outubro, como ainda foi 
associada positivamente ao conceito de ditadura do proletariado, como 
sua primeira manifestação histórica. Tal leitura da Comuna no interior do 
marxismo, e que se tornou uma espécie de “senso comum”, inicia-se com 
as breves formulações de Engels sobre o assunto, mas deve-se, sobretudo, 
à teorização de Lênin apresentada no famoso O Estado e a revolução, bem 
como em outros textos.

Neste trabalho, pretendemos apresentar uma leitura alternativa da 
Comuna tomando por base as próprias formulações de Marx, para quem 
esta foi apenas um passo inicial em direção à ditadura do proletariado, 
sem, porém, constituir-se como tal por ter sido abortada pela violência 
contrarrevolucionária. À primeira vista, as formulações de Marx acerca do 
caráter da Comuna de Paris a aproximam imediatamente do conceito de 
ditadura do proletariado. A verdadeira inversão na relação entre Estado e 
sociedade promovida pela Comuna, seu caráter radicalmente democrático 
e seu conteúdo social proletário permitem sua caracterização como uma 
experiência de ditadura do proletariado, ou seja, como a forma política 
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da transição do capitalismo ao comunismo, como por diversas vezes Marx 
definiu este conceito. No entanto, um fato incontornável é que Marx nunca 
chamou a Comuna de Paris por este nome.

Aqui avançamos a hipótese de que Marx nunca conceituou a Comu-
na de Paris como ditadura do proletariado por que ela pouco avançou no 
processo de expropriação do capital, de “socialização dos meios de produ-
ção”, apesar da ruptura que realizou em relação ao Estado burguês e da 
novidade histórica que representou como forma política do governo dos 
trabalhadores, como radical socialização da política, abolindo a divisão en-
tre governantes e governados. 

Os textos de Marx sobre a Comuna

As primeiras formulações de Marx a respeito do processo político 
que desembocou na Comuna de Paris foram a primeira e a segunda men-
sagens do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(AIT) sobre a guerra franco-prussiana. Marx começa a primeira mensa-
gem (MARX, 2011, pp. 21-25), datada de 23 de julho de 1870, denuncian-
do a perseguição promovida pelo governo de Louis Napoleão às seções 
francesas da AIT por estas posicionarem-se contra o plebiscito convocado 
pelo governo no ano anterior como uma manobra para legitimá-lo e esca-
motear sua crise interna. Em seguida, condena a Guerra Franco-Prussiana 
recém-iniciada como uma guerra meramente dinástica, uma guerra entre 
monarquias bonapartistas, não entre as nações francesa e alemã, cada qual 
interessada em fortalecer-se politicamente à custa de uma guerra “nacio-
nal”, não sem antes denunciar as manobras entre Louis Napoleão e Bis-
marck contra a Áustria, em 1866, e em favor da criação da Alemanha do 
Norte.

No caso francês, a guerra emergiu como uma reedição do golpe de 
1851 ao reunificar as classes proprietárias, com o apoio do campesinato, 
contra a classe operária. Classe operária esta que emergiu no final da déca-
da de 1860 como a principal força de contestação ao governo bonapartista, 
desencadeando inúmeras greves e radicalizando suas posições políticas em 
defesa do socialismo. Apesar disto, “seja qual for o resultado da guerra 
de Luís Bonaparte com a Prússia”, vaticina Marx, “o dobre fúnebre do 
Segundo Império já soou em Paris” (MARX, 2011, p. 23). Do lado alemão, 
Marx acusa o governo de Bismarck de utilizar-se de uma guerra defensiva 
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para unificar o país sob a Prússia e consolidar um regime que combinasse 
o velho sistema político prussiano com o seu “verdadeiro despotismo” e o 
“democratismo de fachada” (idem, ibidem) copiados do Segundo Império 
francês, revivendo o bonapartismo do outro lado do Reno.

Diante desta situação, a mensagem reafirma a posição internaciona-
lista da AIT e dos operários franceses e alemães contra a guerra dinástica e 
em defesa da união e da solidariedade proletárias para finalizar alertando 
o proletariado alemão para os riscos de a guerra defensiva tornar-se ofen-
siva. Nesta situação, tanto a vitória como a derrota seriam uma desgraça 
para a causa proletária, pois colocariam a Alemanha aos pés da Rússia, 
principalmente no caso do apoio russo contra a França.

A segunda mensagem (MARX, 2011, pp. 27-33) é datada de 9 de se-
tembro de 1870, quando as tropas napoleônicas já haviam sido derrotadas 
em Sedan, Luís Napoleão estava preso e a república havia sido proclamada 
em Paris. Marx inicia seu documento lembrando o acerto do vaticínio da 
mensagem anterior de que a guerra franco-prussiana levaria à queda do 
Segundo Império na França e de que poderia levar a Alemanha a abando-
nar a postura defensiva e desencadear uma ofensiva contra o povo francês. 
Logo em seguida passa a contestar os argumentos do governo prussiano, 
da burguesia e dos nacionalistas alemães em favor do desmembramento da 
república francesa e da anexação de territórios franceses. Primeiramente, 
mostrando a falácia de que o bombardeamento de Estrasburgo e a conquis-
ta da Alsácia e da Lorena garantiriam a segurança alemã contra um futuro 
ataque francês e de que, ao contrário dos franceses, os alemães agiam mo-
tivados por questões meramente defensivas e não anexacionistas.

Em segundo lugar, demonstra como a postura ofensiva da Alemanha 
tornou o czar da Rússia o árbitro da Europa, reforçando seu prestígio ex-
terno num momento em que o czarismo russo começa a sofrer os primeiros 
abalos internos. Isso porque, se, de um lado, a oposição do czarismo russo à 
criação do Império Alemão obriga-o a ser um instrumento da política cza-
rista contrarrevolucionária na Europa para apaziguar a situação, de outro, 
o desmembramento da França obriga-a a buscar uma aliança com a Rússia 
contra a Alemanha, criando a possibilidade de uma guerra das raças lati-
na e eslava contra a raça germânica. De fato, essas duas previsões vieram 
a se realizar, tanto a política pró-russa adotada por Bismarck nos vinte 
anos seguintes quanto a aliança franco-russa e a Primeira Guerra Mundial, 
ocorridas posteriormente.
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Em contraposição à postura beligerante dos governos, Marx ressalta 
a posição internacionalista do proletariado alemão, que defendia uma paz 
honrosa com a França, criticava a perspectiva de anexação da Alsácia e da 
Lorena e exigia o reconhecimento da república francesa. Em nome da AIT, 
Marx saúda o fim do Segundo Império e a proclamação da república na 
França, apesar de reconhecer seus limites afirmando que “esta república 
não subverteu o trono, apenas tomou o seu lugar, que havia vacado. Ela foi 
proclamada não como uma conquista social, mas como uma medida nacio-
nal de defesa” (MARX, 2011, p. 32).

Composta pela burguesia republicana e pelos monarquistas orleanis-
tas, que por sua vez controlavam os cargos decisivos, o governo republica-
no possuía o mesmo pavor da classe operária que o Segundo Império. No 
entanto, Marx afirma que, com os prussianos às portas de Paris, a tentativa 
de derrubada do novo governo pelo operariado seria uma “loucura deses-
perada” (ibidem), devendo a classe operária francesa aproveitar as liberda-
des republicanas para avançar em sua organização política ao mesmo tem-
po em que deveria defender o país sem deixar-se iludir pelas recordações 
de 1792, ou seja, pela perspectiva jacobina de defesa nacional.

Nesta avaliação da situação Marx sugere que o enfrentamento aber-
to da classe operária contra o governo republicano numa situação em que 
os prussianos ainda ocupavam militarmente o país, como viria a ocorrer na 
Comuna de Paris, seria extremamente temerária, com riscos enormes para 
as condições de luta recém conquistadas e de consequências imprevisíveis 
para a própria sorte da república, pois a restauração monárquica era uma 
possibilidade real. A importância desta “casualidade” foi mais uma vez rea-
firmada por ele numa carta enviada a L. Kugelman em 17 de abril de 1871, 
quase um mês após a proclamação da Comuna de Paris. Segundo Marx, 
“o ‘acaso’ desfavorável e decisivo não está, desta vez, nas condições gerais 
da sociedade francesa, mas na presença da Prússia na Alemanha e em sua 
posição próxima à Paris” (MARX, 2011, p. 209).

Mais uma vez, sua análise da situação mostrou-se acertada, como a 
evolução futura dos acontecimentos viria confirmar, pois o apoio prussia-
no à repressão desencadeada pelo governo republicano foi decisivo para 
a derrota da Comuna, com o massacre de milhares de trabalhadores e o 
desmantelamento do movimento operário francês por uma década. No 
entanto, continuou Marx em seguida:
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Disso os parisienses sabiam muito bem. Mas também o sabiam os ca-
nalhas burgueses de Versalhes. Justamente por isso, colocaram aos pa-
risienses a alternativa de ou aceitar a luta ou sucumbir sem lutar. A 
desmoralização da classe trabalhadora, no último caso, teria sido uma 
desgraça muito maior do que o ocaso de um número qualquer de ‘líde-
res’. A luta da classe trabalhadora contra a classe dos capitalistas e seu 
Estado entrou, com a luta parisiense, em nova fase. Qualquer que seja 
o andar das coisas no futuro imediato, o certo é que se conquistou um 
novo ponto de partida de importância histórico-mundial. (ibidem)

Este trecho mostra que apesar de considerar a situação desfavorável 
para uma insurreição operária, tese confirmada pelos fatos, Marx também 
considera que a passividade diante da ofensiva burguesa é ainda pior para 
o movimento operário que uma derrota momentânea, com o sacrifício de 
suas lideranças. Esta posição se justifica pela leitura que Marx fazia da re-
volução de 4 de setembro de 1870, que derrubou o Segundo Império, e do 
governo republicano que se lhe seguiu. Para ele, o Segundo Império foi a 
mais adequada forma política desenvolvida historicamente pela burguesia 
em favor de sua dominação sobre os trabalhadores. Em contrapartida sua 
derrubada foi um feito histórico dos trabalhadores de Paris, jamais realiza-
do, que não poderiam retroceder desta posição diante de um governo re-
publicano só tornado possível pelo levante popular de 4 de setembro, mas 
que em seu conteúdo de classe, em sua formatação institucional e em sua 
postura frente aos trabalhadores era uma edição atualizada do bonapartis-
mo do Segundo Império após a derrota de Sedan. Segundo afirma Marx 
no segundo rascunho de redação de A Guerra Civil na França, terceira men-
sagem do Conselho Geral da AIT:

A revolução operária de Paris de 4 de setembro era o único título legal 
da Assembleia Nacional reunida em Bordeaux e de seu poder Execu-
tivo. Sem ela, a Assembleia Nacional teria sido obrigada a dar lugar 
imediatamente ao Corps législatif eleito por sufrágio universal e dissol-
vido pelo braço da Revolução. [...] E Paris era agora pressionada, pelos 
gritos insultantes dos escravocratas rebelados de Bordeaux, ou a depor 
suas armas e reconhecer que sua revolução de 4 de setembro não tivera 
outro propósito do que o de transferir o poder de Luís Bonaparte e sua 
corja para seus rivais monárquicos, ou a seguir em frente como a cam-
peã francesa do autossacrifício, que só pode ser salva de sua ruína e se 
regenerar por meio da superação revolucionária das condições políti-
cas e sociais que haviam engendrado o Segundo Império e que, sob sua 
égide acolhedora, amadureceriam até a completa podridão. (MARX, 
2011, p. 181) 
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Ou seja, diante da ameaça de restauração da forma mais desenvol-
vida do poder burguês, com a reversão das conquistas de 4 de setembro, 
o proletariado parisiense deveria lutar para superar a ordem social que 
sustentava o bonapartismo, mesmo que mediante intenso sacrifício e sob 
a ameaça da derrota. Diante disto, a luta de Paris adquiria um significado 
histórico-mundial, pois anunciava que a revolução social assumia um novo 
conteúdo histórico, alterando a dinâmica da luta de classes daí em diante, 
e não apenas na França.

Esta leitura contradiz aqueles que, a partir dos alertas e ressalvas le-
vantados por Marx em relação às condições em que se instalou a Comuna e 
à sua própria experiência prática, insistem em acusá-lo de descompromisso 
ou mesmo de leviandade e oportunismo post festum diante dessa experiên-
cia revolucionária por conta de uma postura política pretensamente “esta-
dolatra”, dirigista – afinal, os membros da AIT na Comuna eram minoria, 
e mesmo entre estes havia divergências com as orientações do Conselho 
Geral – e/ou contrária às experiências de auto-gestão. Não faltam ainda 
aqueles que separam o Marx crítico da economia política do Marx analista 
e ativista político, pretendendo “salvar” o primeiro em relação ao segundo 
e assim apelando ao economicismo para defender o legado crítico mar-
xiano. Como se para Marx a tese fundante de sua propositura política – a 
emancipação dos trabalhadores só pode ser obra dos próprios trabalha-
dores – só devesse ser levada a sério no papel. O equívoco metodológico, 
para não dizer político, desta operação é por si evidente, particularmente 
à luz do método proposto pelo próprio Marx. Num aspecto ou noutro a 
crítica de esquerda a Marx abandona a análise do contexto e abstrai a pró-
pria experiência histórica da Comuna, para limitar-se à denúncia de frases 
soltas e aos não-ditos de Marx. Os críticos esquecem-se de que, afinal, e 
independente da opinião de Marx, a Comuna foi derrotada, cobrando um 
preço altíssimo do operariado francês e de seu movimento, justamente pe-
las causas apontadas pioneiramente pela análise marxiana. 

Finalmente Marx destaca a postura da classe operária inglesa, que 
exigiu do seu governo o reconhecimento da república francesa e a con-
denação do desmembramento da França pela Prússia, para conclamar os 
operários de todos os países a agirem para evitar que a guerra franco-prus-
siana se transformasse no “prenúncio de conflitos internacionais ainda 
mais mortíferos” e que conduzisse “a um renovado triunfo sobre os operá-
rios pelos senhores da espada, da terra e do capital” (MARX, 2011, p. 33).
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Entre a segunda mensagem do Conselho Geral da AIT, de setembro 
de 1870, e a terceira, de maio de 1871, denominada A Guerra Civil na Fran-
ça (MARX, 2011, pp. 35-82) ocorreram as situações que Marx mais temia: 
a Alsácia e a Lorena foram anexadas pela Prússia, desmembrando o terri-
tório francês; o Império Alemão foi proclamado sob a égide da Prússia e do 
bonapartismo bismarckiano; o acordo de paz entre o governo republicano 
e Bismarck foi baseado na hostilidade brutal à classe operária, e a guerra 
civil entre o operariado parisiense rebelado e o governo republicano eclo-
diu com os prussianos às portas de Paris.

Por proposta do próprio Marx, em 28 de março o Conselho Geral 
encarregou-o de redigir uma declaração sobre os acontecimentos fran-
ceses, porém, após diversos adiamentos, alguns justificados pela própria 
indefinição da situação ou por falta de informações, a mesma só veio à 
luz dois meses depois (MCLELLAN, 1990, pp. 418-419). Nesse período, 
Marx redigiu dois rascunhos de redação, mais tarde intitulados materiais 
preparatórios para A guerra civil na França. O primeiro (MARX, 2011, pp. 
83-152) com quase o dobro de páginas da versão final e o segundo (ibi-
dem, pp. 153-184) um pouco menor que esta. No primeiro rascunho Marx 
analisa detalhadamente a evolução dos acontecimentos, apresentando os 
documentos que utilizou em sua análise (informes jornalísticos, manifestos, 
decretos e medidas editados tanto pelo governo republicano e a Assembleia 
Legislativa quanto pela Comuna e a Guarda Nacional de Paris),21conceitu-
ando tanto a Comuna quanto o governo republicano e seus respectivos 
vínculos sociais. O segundo rascunho é mais resumido, complementando o 
primeiro em termos de informações e sintetizando alguns pontos. Em am-
bos Marx desenvolve algumas formulações teóricas que só aparecerão na 
versão definitiva de forma sintetizada ou parcial. No entanto, a leitura dos 
dois rascunhos é fundamental se se quiser historiar o percurso reflexivo e 
teórico desenvolvido por Marx ao longo da experiência da Comuna e para 
a discussão que se propõe aqui. A terceira mensagem é uma síntese dos 
dois rascunhos de redação, privilegiando os dados e fatos mais importan-
tes, apresentando de forma sucinta as elaborações teóricas anteriormen-
te desenvolvidas e defendendo as posições da Comuna e da AIT diante 
da ofensiva contrarrevolucionária e da campanha de difamação veiculada 
pela imprensa.

2 Estas informações aparecem na edição francesa de A Guerra Civil na França. Cf. Marx (1972). 
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Neste sentido, podemos afirmar que mais do que a falta de informa-
ções e a imprevisibilidade do seu desfecho, a gravidade da situação para a 
classe operária francesa talvez explique o fato de que Marx só tenha cum-
prido a tarefa de redigir a mensagem do Conselho Geral da AIT depois 
que a Comuna de Paris foi derrotada, atribuindo a derrota muito mais à 
ferocidade da reação da burguesia francesa, com a cumplicidade do gover-
no prussiano, e às vacilações dos communards do que do que às condições 
extremamente desfavoráveis para uma experiência daquele tipo. Não é 
surpreendente que ainda durante a vigência da Comuna, entre março e 
maio, Marx tenha manifestado seu ceticismo quanto às suas chances de 
sucesso e ao mesmo tempo reconhecido seu heroísmo e iniciativa histórica 
em cartas escritas no período (MCLELLAN, 1990, p. 418).

De fato a terceira mensagem é acima de tudo um documento políti-
co, em que Marx defende a Comuna e a AIT de seus detratores e despeja 
todo o peso de sua força argumentativa numa denúncia mordaz das ações 
da burguesia e dos governos francês e prussiano. Não à toa, neste texto 
Marx conceitua a situação francesa como de guerra civil, muito mais do 
que a simples oposição de uma cidade contra o governo nacional.

O texto começa com uma catilinária demolidora contra o governo 
republicano e seus personagens e contra a “conspiração contrarrevolu-
cionária” deste e da Assembleia Nacional com o governo prussiano para 
massacrar a Paris rebelada. Marx denuncia tanto o caráter reacionário e 
oportunista do governo francês – dirigido pelos republicanos e monar-
quistas e composto pelas mesmas frações burguesas que se uniram contra 
os operários em junho de 1848 e apoiaram e/ou aceitaram o golpe de Luís 
Bonaparte e a instalação do Segundo Império – quanto suas negociações 
espúrias com Bismarck, aceitando a mutilação do território francês e o pa-
gamento de pesadas indenizações em troca da devolução das tropas apri-
sionadas para que estas massacrassem Paris.

Na segunda parte, Marx relata o processo que deu origem à procla-
mação da Comuna de Paris em 18 de março, caracterizando-a como uma 
revolução, e seus desdobramentos posteriores, como a permissão de que 
parte da Guarda Nacional abandonasse a cidade; a manifestação burguesa 
de 22 de março, dispersada à bala pela Guarda Nacional; a eleição para os 
delegados da Comuna; a segunda campanha do governo contra Paris; a 
inoperância do decreto da Comuna ordenando represálias contra os agen-
tes de Versalhes e a intransigência repressiva das tropas governistas. Marx 
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procura contraditar os argumentos dos detratores da Comuna mostran-
do como o apelo à violência sempre partiu do governo de Versalhes e da 
Assembleia Nacional em sua postura abertamente contrarrevolucionária e 
antipopular, e não da Comuna, apesar das promessas de retaliação, rara-
mente cumpridas.

Na terceira parte encontra-se o núcleo da formulação de Marx sobre 
a novidade histórica representada pela Comuna e seu caráter fundamen-
talmente revolucionário. Nesta operação Marx revela de forma explícita 
um dos elementos estruturantes de seu método científico, de acordo com 
o qual as categorias e conceitos devem emergir dos fenômenos concretos, 
historicamente constituídos e, portanto, diretamente determinados pelo 
movimento do real para possuírem eficácia explicativa. Primeiro, Marx 
conceitua a Comuna como a antítese do Segundo Império e da República 
na França, tanto enquanto regimes burgueses, quanto enquanto expressão 
do apogeu do Estado burguês em sua aparelhagem institucional. Ou seja, 
a Comuna é a antítese do Segundo Império e da República porque é o go-
verno da classe operária, a classe contra quem estes regimes foram criados 
e se sustentaram ao unificar as frações burguesas e classes proprietárias em 
torno deste imperativo político. A Comuna também é a forma positiva da 
república social anunciada em fevereiro de 1848 e abortada pelo bonapar-
tismo francês.

O contraponto entre a Comuna e o Segundo Império é decisivo na 
caracterização que Marx faz da primeira, pois ela é o inverso deste não 
apenas por conta de seu conteúdo social, como também por conta de sua 
própria formatação política. No primeiro rascunho de redação d’A Guerra 
Civil na França, Marx avança em sua caracterização afirmando que “ela é 
o povo agindo para si mesmo, por si mesmo” (MARX, 2011, p. 108), ou 
ainda que a Comuna foi “a maior revolução desse século”, quando o drama 
desta ainda se desenrolava (ibidem, p. 125). Mais adiante, Marx desenvolve 
uma formulação não contida em toda sua inteireza no texto que veio a pú-
blico logo depois do fim da Comuna. No primeiro rascunho, ele diz:

Foi, portanto, uma revolução não contra essa ou aquela forma do poder 
estatal, seja ela legítima, constitucional, republicana ou imperial. 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 
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maquinaria da dominação de classe ela mesma. Não foi uma dessas lu-
tas insignificantes entre as frações executiva e parlamentar da domina-
ção 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 formal fina dessa 
usurpação estatal. A comuna foi sua direta negação e, assim, o início da 
Revolução Social do século XIX. (MARX, 2011, p. 127)

 
Além disso, como governo da classe operária, a Comuna não só in-

verteu o conteúdo social do Estado, como inverteu sua relação com a so-
ciedade; daí a fórmula de que a Comuna “foi uma revolução contra o Es-
tado” ou de que é “o início da Revolução Social do século XIX”, não mera 
revolução política onde uma nova classe dominante assume o poder para 
aperfeiçoar o Estado de acordo com seus interesses. Neste ponto, Marx faz 
uma digressão sobre a evolução do Estado francês, mostrando como o Se-
gundo Império bonapartista consuma as tendências centralistas e parasitá-
rias iniciadas ainda durante a formação da monarquia absolutista francesa. 
Segundo ele:

O poder estatal centralizado, com seus órgãos onipresentes, com seu 
exército, polícia, burocracia, clero e magistratura permanentes – órgãos 
traçados segundo um plano de divisão sistemática e hierárquica do tra-
balho –, tem sua origem nos tempos da monarquia absoluta e serviu à 
nascente sociedade da classe média como uma arma poderosa em sua 
luta contra o feudalismo. Seu desenvolvimento, no entanto, permane-
ceu obstruído por todo tipo de restos medievais, por direitos senhoriais, 
privilégios locais, monopólios municipais e corporativos e códigos pro-
vinciais. A enorme vassoura da Revolução Francesa do século XVIII 
varreu todas essas relíquias de tempos passados, assim limpando ao 
mesmo tempo o solo social dos últimos estorvos que se erguiam ante a 
superestrutura do edifício do Estado moderno erigido sob o Primeiro 
Império, ele mesmo o fruto das guerras de coalizão da velha Europa se-
mifeudal contra a França moderna. Durante os regimes subsequentes, 
o governo, colocado sob controle parlamentar – isto é, sob o controle 
direto das classes proprietárias –, tornou-se não só uma incubadora de 
enormes dívidas nacionais e de impostos escorchantes, como também, 
graças à irresistível fascinação que causava por seus cargos, pilhagens e 
patronagens, converteu-se no pomo da discórdia entre as facções rivais 
e os aventureiros das classes dominantes; mas o seu caráter político mu-
dou juntamente com as mudanças econômicas ocorridas na sociedade. 
No mesmo passo em que o progresso da moderna indústria desenvol-
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via, ampliava e intensificava o antagonismo de classe entre o capital e o 
trabalho, o poder do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de 
poder nacional do capital sobre o trabalho, de uma força pública orga-
nizada para a escravização social, de uma máquina de despotismo de 
classe. [...] O Império, tendo o coup d’état por certidão de nascimento, o 
sufrágio universal por sanção e a espada por cetro, professava apoiar-se 
nos camponeses, ampla massa de produtores não diretamente envolvi-
da na luta entre capital e trabalho. Professava salvar a classe operária 
destruindo o parlamentarismo e, com ele, a indisfarçada subserviência 
do governo às classes proprietárias. Professava salvar as classes proprie-
tárias sustentando sua supremacia econômica sobre a classe operária; 
e, finalmente, professava unir todas as classes reavivando para todos 
a quimera da glória nacional. Na realidade, ela era a única forma de 
governo possível num tempo em que a burguesia já havia perdido e 
a classe operária ainda não havia adquirido a capacidade de governar 
a nação. O Império foi aclamado por todo o mundo como o salvador 
da sociedade. Sob sua égide, a sociedade burguesa, liberta de preo-
cupações políticas, atingiu um desenvolvimento inesperado, até para 
ela mesma. [...] O poder estatal, que aparentemente pairava acima da 
sociedade, era, na verdade, o seu maior escândalo e a incubadora de 
todas as suas corrupções. [...] O imperialismo [entendido aqui como 
forma política do Segundo Império francês] é a forma mais prostitu-
ída e, ao mesmo tempo, a forma acabada do poder de Estado que a 
sociedade burguesa nascente havia começado a criar como meio da sua 
própria emancipação do feudalismo, e que a sociedade burguesa ma-
dura acabou transformando em meio para a escravização do trabalho 
pelo capital. A antítese direta do Império era a Comuna. (MARX, 2011, 
pp. 54-56)

A longa citação se justifica pelo fato de que aqui Marx não só ana-
lisa sinteticamente a formação e evolução histórica da maquinaria estatal 
francesa e a relaciona dialeticamente ao desenvolvimento do capitalismo 
francês e ao processo de divisão social do trabalho, mas evidencia sua pers-
pectiva metodológica ao compreender este processo de modo totalizante. 
Isso porque, como este trecho claramente indica, em sua leitura o desen-
volvimento de um poder político baseado na centralização nacional, na hie-
rarquia e na divisão do trabalho no interior do corpo burocrático ocorria 
“juntamente”, “no mesmo passo”, não antes, nem depois, ao desenvolvi-
mento das modernas relações de produção, influenciando-se mutuamente 
e de modo dialético. O que, por sua vez, também não implica em descartar 
a importância dos processos de ruptura revolucionária, como a Revolução 
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Francesa, em favor de uma visão “gradualista” da história. Os espíritos pós-
-modernos ou afins, acostumados a atribuir a Marx uma visão determinista 
e economicista do processo histórico, devem se assombrar com esta síntese, 
se é que a leram alguma vez, que joga por terra suas críticas ligeiras ou 
mal-intencionadas.

Além disso, Marx compara o regime do Segundo Império com os 
regimes anteriores e o qualifica como a forma política mais evoluída e, ao 
mesmo tempo, mais prostituída desenvolvida pela burguesia para a “es-
cravização” do trabalho, pois baseada no total parasitismo da burocracia 
diante da sociedade real. Portanto, os trabalhadores de Paris não estavam 
diante de qualquer forma de dominação do capital sobre o trabalho, mas 
diante do bonapartismo, a forma política que levou o despotismo de classe 
do capital ao auge em sua aparente separação entre economia e política, ou 
entre sociedade civil e Estado. Uma forma política com características uni-
versais, capaz de se reproduzir em outros países, principalmente na Euro-
pa, como já vinha ocorrendo na Alemanha e na Itália de modo particular, 
por ser a mais adequada à dominação burguesa na era do conflito aberto 
entre capital e trabalho. Ou, em suas próprias palavras, na era marcada 
pelo “início da Revolução Social”, quando diante do horizonte histórico 
burguês só restava a perspectiva socialista dos trabalhadores como alterna-
tiva. Como afirma Marx no segundo rascunho de redação para A Guerra 
Civil na França:

A usurpadora ditadura do corpo governamental sobre a própria socie-
dade, que à primeira vista dá a impressão de elevar-se por sobre todas 
as classes e humilhá-las, tornou-se, na verdade, ao menos no continente 
europeu, a única forma possível de Estado em que a classe apropriado-
ra pode continuar a dominar a classe produtora. (MARX, 2011, p. 169)

Ou ainda, mais adiante no mesmo texto: 

O Império não é, como seus predecessores – a Monarquia legítima, a 
Monarquia constitucional e a República parlamentar –, [apenas] uma 
das formas políticas da sociedade burguesa; ela é, ao mesmo tempo, 
sua forma mais prostituída, mais completa e acabada. O Império é o 
poder estatal do domínio moderno de classe, ao menos no continente 
europeu. (ibidem, p. 184)
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Ao contrário disso, com sua experiência prática a Comuna inscreveu 
de modo definitivo a perspectiva histórica dos trabalhadores como uma 
possibilidade concreta, não mais como uma simples previsão teórica, posta 
pela própria dinâmica reprodutiva da sociedade capitalista, ou conforme 
ressaltado por Marx, a primeira revolução social em que os revolucioná-
rios não se limitam a tomar para si maquinaria do Estado que encontram, 
aperfeiçoando-a e colocando-a ao seu serviço, mas a quebram em função 
do seu próprio interesse.

Como Marx afirma na terceira mensagem, a respeito disso a Comuna, 

[...] 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. [...] A Comuna, portanto, devia servir como alavanca para 
desarraigar o fundamento econômico sobre o qual descansa a existên-
cia das classes e, por conseguinte, a dominação de classe. Com o traba-
lho emancipado, todo homem se converte em trabalhador e o trabalho 
produtivo deixa de ser um atributo de classe. [...] Ela visava à expro-
priação dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual 
uma verdade, transformando os meios de produção, a terra e o capital, 
hoje essencialmente meios de escravização e exploração do trabalho, 
em simples instrumentos de trabalho livre e associado. (MARX, 2011, 
pp. 59-60)

Este “autogoverno dos produtores”, como Marx dirá, não apenas 
expressa uma mudança revolucionária no caráter de classe do poder polí-
tico, “a maior revolução deste século” (MARX, 2011, p. 125), mas também 
quebra o moderno poder de Estado ao expropriá-lo das classes dominan-
tes e inverter sua formatação institucional. Conforme afirma Marx no pri-
meiro rascunho de redação:

Que a revolução é feita em nome e assumidamente para as massas popu-
lares, isto é, para as massas produtoras, isto é uma característica que esta 
revolução tem em comum com todas as outras. O novo elemento é que 
o povo, após o primeiro levante, não desarmou a si mesmo e entregou 
seu poder nas mãos dos velhacos republicanos das classes dominantes; 
ao constituir a Comuna, tomaram o comando de sua revolução em suas 
próprias mãos e ao mesmo tempo encontraram, em caso de sucesso, os 
meios para mantê-lo nas mãos do próprio povo, substituindo a maqui-
naria estatal, a maquinaria governamental das classes dominantes, por 
uma maquinaria estatal própria. (ibidem, p. 138)
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A “revolução contra o Estado” representada pela Comuna abole a 
maquinaria estatal tal como ela existia, como uma máquina da minoria 
para a exploração da maioria em nome do conjunto de ambas – ou seja, 
do Povo-Nação – e cria uma maquinaria estatal nova, inédita. Nesta nova 
maquinaria estatal o poder político não desaparece, e nem a política, mas 
ganha novo conteúdo e nova forma, pois fundado no governo da maioria, 
no governo dos produtores, que o exercem diretamente, sem separar-se de 
suas funções produtivas, sem autonomizar uma camada de burocratas e 
representantes políticos que passa a sobreviver às custas do produto social 
gerado pelos trabalhadores. Como se sabe, poucos anos depois, em 1874-
1875, Marx reafirma esta tese acerca da necessidade de criação de uma 
maquinaria estatal nova para viabilizar e mesmo “acelerar” a emancipação 
do trabalho nos comentários críticos redigidos em relação ao livro Estatismo 
e anarquia, de Bakunin (MARX, 2003, pp. 149-150).

No segundo rascunho, Marx vai além identificando a Comuna como 
forma própria de autogoverno, independentemente de seu conteúdo de 
classe, pois mesmo nas cidades e regiões em que predominam a pequena 
burguesia e o campesinato no seio das camadas populares, o governo co-
munal é o autogoverno destas classes, alavanca de sua emancipação diante 
das classes dominantes. Ou seja, a ruptura realizada pela Comuna em re-
lação ao aparato estatal é tão absoluta que a simples quebra da maquinaria 
estatal permite às classes populares exercerem o poder diretamente, sem 
a intermediação da burocracia e de seus representantes políticos, como se 
deduz da seguinte passagem:

Em sua mais simples concepção, a Comuna visava a destruição preli-
minar da velha maquinaria governamental em suas sedes centrais – 
Paris e as outras grandes cidades da França – e sua substituição por um 
verdadeiro autogoverno que, em Paris e nas grandes cidades, bastiões 
da classe trabalhadora, era o governo da classe trabalhadora. (MARX, 
2011, p. 172)

Por isso, a instalação da forma política comunal, conforme foi desen-
volvida em Paris, também era do interesse da pequena burguesia e do cam-
pesinato, não só do proletariado, conforme Marx vai assinalar na terceira 
mensagem avaliando as medidas tomadas pela Comuna. No primeiro ras-
cunho. Marx ressalta como a experiência da Comuna dividiu a sociedade 
francesa entre as classes beneficiárias da máquina estatal bonapartista e as 
classes submetidas à sua opressão. Segundo ele,
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Todos os elementos vitais da França reconhecem que uma república só 
é possível na França e na Europa como uma “República Social”, isto é, 
uma república que desapropria o capital e a classe dos proprietários 
rurais da máquina estatal para que esta seja assumida pela comuna, que 
declara francamente que a “emancipação social” é o grande objetivo da 
República e, assim, garante essa transformação social pela organização 
comunal. (MARX, 2011, p. 137)

Daí a importância histórico-mundial da experiência da Comuna 
que, por conta de sua condição de “revolução contra o Estado” e por ter 
descoberto a forma política da emancipação do trabalho, adquiria um cará-
ter universal, pois inscrito como possibilidade em todas as sociedades mar-
cadas pela contradição entre capital e trabalho. Por isto, na avaliação de 
Marx “a Comuna de Paris pode cair, mas a Revolução Social que ela iniciou 
triunfará. Seu local de nascimento é em toda parte” (MARX, 2011, p. 176).

Entre as medidas da Comuna adotadas nesta perspectiva Marx des-
taca a supressão do Exército permanente e da polícia e sua substituição 
pelo povo armado na Guarda Nacional; a instalação do sufrágio universal a 
serviço do povo, não como mero mecanismo de sanção do poder burguês, 
como no Segundo Império, com a conseqüente eleição dos delegados da 
Comuna por sufrágio universal para mandatos responsáveis e revogáveis 
em qualquer tempo, medida esta válida para todos os cargos públicos, in-
clusive juízes e magistrados; o fim dos privilégios burocráticos, com a re-
muneração dos servidores públicos equivalente ao salário de um operário; 
a separação entre Igreja e Estado, com a laicização e a democratização do 
ensino público. O sufrágio universal, a responsabilidade e a revogabilidade 
dos mandatos são os mecanismos que garantem que na nova maquinaria 
estatal o poder seja exercido diretamente pelos trabalhadores e que impe-
dem a formação de uma nova camada burocrática autônoma.  

O alcance do sufrágio universal - agora um verdadeiro instrumento 
de poder popular, não mais instrumento do “democratismo de fachada”, 
que esconde o “despotismo verdadeiro” de classe – e da quebra da buro-
cracia são ressaltados por Marx no primeiro rascunho, quando assinala sua 
importância para o poder político de novo tipo surgido com a Comuna. 
Segundo ele,
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O sufrágio universal, que fora até então abusado – seja servindo para 
a sanção parlamentar do Sagrado Poder Estatal, seja como um joguete 
nas mãos das classes dominantes, tendo sido exercido pelo povo ape-
nas uma vez em muitos anos a fim de sancionar o (para escolher os 
instrumentos do) domínio parlamentar de classe –, [é] adaptado aos 
seus propósitos reais: escolher, mediante as Comunas, seus próprios 
funcionários para a administração e legislação. Cai a ilusão de que a 
administração e o governo político seriam mistérios, funções transcen-
dentes a serem confiadas apenas a uma casta de iniciados – parasitas 
estatais, sicofantas ricamente remunerados e sinecuristas ocupando al-
tos postos, absorvendo a inteligência das massas e voltando-as contra si 
mesmas nos estratos mais baixos da hierarquia. Elimina-se a hierarquia 
estatal de cima a baixo e substituem-se os arrogantes senhores do povo 
por servidores sempre removíveis, uma responsabilidade de mentira 
por uma responsabilidade real, uma vez que eles passam a agir con-
tinuamente sob supervisão pública. [...] Toda a fraude dos mistérios e 
pretensões do Estado foi eliminada por uma Comuna que consistia em 
sua maior parte de simples trabalhadores organizando a defesa de Pa-
ris, fazendo a guerra contra os pretorianos de Bonaparte, assegurando 
o approvisionnement dessa imensa cidade, preenchendo todos os postos 
até então divididos entre governo, polícia e prefeitura, executando seu 
trabalho publicamente, de maneira simples, sob as circunstâncias mais 
difíceis e complicadas, e o fazendo, tal como o Milton no seu Paraíso per-
dido, por umas poucas libras, agindo à luz do dia, sem nenhuma preten-
são à infalibilidade, sem se esconder atrás de balcões de procrastinação, 
sem escrúpulos de confessar seus erros no ato de corrigi-los. Fazendo 
das funções públicas – militares, administrativas, políticas – funções de 
trabalhadores reais, em vez de atributos ocultos de uma casta treinada; 
(mantendo a ordem na turbulência da guerra civil) (implementando 
medidas de recuperação geral). Quaisquer que sejam os méritos das 
medidas singulares da Comuna, sua mais formidável medida foi sua 
própria organização, improvisada no momento em que em uma porta 
estava o inimigo estrangeiro e em outra o inimigo de classe, provan-
do com sua vida sua vitalidade, confirmando sua teoria com sua ação. 
(MARX, 2011, pp. 129-130)

Além dessas medidas, Marx vislumbra a propagação do regime co-
munal para o resto do país, por conta de sua afinidade com os interesses 
pequeno-burgueses e camponeses, combatendo a argumentação de que isto 
significaria o fim da unidade nacional francesa. Ao contrário, nas cidades e 
distritos rurais seriam eleitos delegados para as assembleias locais e regio-
nais e para a assembleia nacional reunida em Paris, com base no sufrágio 
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universal e nos mesmos princípios de responsabilidade e revogabilidade 
dos mandatos. Em vez de dispersar numa federação de pequenos Estados 
a unidade nacional, “o regime comunal teria restaurado ao corpo social 
todas as forças até então absorvidas pelo parasita estatal, que se alimenta da 
sociedade e obstrui seu livre desenvolvimento” (MARX, 2011, p. 59); teria 
realizado a promessa não cumprida das revoluções burguesas, um governo 
barato, pois teria destruído o Exército permanente e o funcionalismo de 
Estado, suas duas maiores fontes de despesa. Por isto a Comuna não era 
uma tentativa anacrônica de reeditar os governos comunais das cidades 
medievais, mas sim uma forma política historicamente nova, resultado das 
relações sociais atuais. De fato, neste período regimes comunais foram pro-
clamados em Lyon, Marselha, Creusot, Toulouse e Narbonne, além de ou-
tras tentativas infrutíferas e de manifestações de apoio à Comuna de Paris 
em diversas localidades, indicando que a revolução se espraiava pelo país.

Marx ressalta ainda a capacidade de direção política assumida pelo 
proletariado parisiense durante a revolução em relação às demais camadas 
populares e em relação ao proletariado de outros países, pelo fato de a Co-
muna ser ao mesmo tempo “governo operário e paladino audaz da eman-
cipação do trabalho” (MARX, 2011, p. 63) e antagônica à burguesia france-
sa e seu Estado. Além de afirmar o internacionalismo proletário abrindo-se 
à participação protagônica de estrangeiros, como Frankel, Dombrowski e 
Wróblewski, a Comuna de Paris atraiu o apoio da pequena burguesia com 
medidas como a moratória do pagamento das dívidas e a suspensão dos 
juros e colocando-se claramente em defesa dos interesses do campesinato. 
Em relação a este a Comuna erigiu-se como sua aliada para emancipar-se 
da ilusão bonapartista, das hipotecas cobradas pela burguesia, do grande 
proprietário rural e da variada fauna de parasitas que viviam do seu suor. 
O cerco a Paris imposto pelo governo de Versalhes e pelas tropas prussia-
nas impediu que a aliança com o campesinato se concretizasse, esparra-
mando o regime da Comuna pelo país todo. Aqui Marx está se referindo 
à capacidade de hegemonia demonstrada pelo proletariado parisiense du-
rante a existência da Comuna, cassando à burguesia o apoio de sua base de 
massa e solidificando uma ampla aliança popular em favor do novo regime 
e das transformações que anunciava.

De fato, a Comuna adotou medidas de “proteção social”, como a 
proibição do trabalho noturno para os padeiros e a abolição das multas 
impostas arbitrariamente pelos patrões aos trabalhadores, e de caráter cla-
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ramente socializante, como entrega das oficinas e fábricas abandonadas ou 
fechadas para as associações operárias, porém, sob “reserva de compensa-
ção”, ressalta Marx. Esta última medida mostra que a Comuna “visava a 
expropriação dos expropriadores”, conforme as palavras de Marx, porém 
não houve tempo para ir além disso. A partir das demandas dos próprios 
operários a Comissão do Trabalho e das Trocas criou as “bolsas do tra-
balho” para receber e encaminhar os pedidos e as ofertas de emprego e 
fortaleceu as cooperativas de produção controladas pelas associações ope-
rárias, encomendando-lhes os produtos de que a Comuna necessitava e 
viabilizando sua existência. Porém, os projetos da Comissão do Trabalho 
e das Trocas para a expropriação de todas as grandes fábricas não chega-
ram a se efetivar e mesmo o decreto de entrega ao controle operário das 
fábricas abandonadas ou fechadas foi minimamente aplicado, pois apenas 
uma fábrica chegou a funcionar nas novas condições (ROUGERIE, 2001, 
pp. 143-145).

Apesar da positividade atribuída à Comuna, ressaltada não só na 
terceira mensagem mas também nas cartas enviadas por ele neste período,3

2 
Marx não deixa de pontuar ao longo do texto o que considerava serem 
seus erros e vacilações. Neste aspecto os equívocos atribuídos à Comuna 
por Marx se devem fundamentalmente à timidez e à “benevolência” de 
determinadas atitudes tomadas em situações que exigiam maior radica-
lidade por tratar-se de uma guerra civil como a permissão de que seus 
adversários fugissem para Versalhes e o não ataque sistemático à mesma 
Versalhes. Em carta a L Kugelman, datada de 12 de abril de 1871, Marx 
já havia feito esta última crítica e ainda considerou que “o Comitê Central 
[da Guarda Nacional] renunciou ao seu poder cedo demais para dar lugar 
à Comuna. Novamente por causa de uma ‘nobilitante’ escrupulosidade!” 
(MARX, 2011, p. 208). Em nossa avaliação Marx considera prematura a 
transferência de poder do Comitê Central da Guarda Nacional para a Co-
muna não por qualquer perspectiva política centralista e antidemocrática, 
mas por conta da própria situação de emergência militar em que Paris se 
encontrava, a exigir uma ação militar coordenada, rápida e isenta de am-

3 Veja-se as cartas a W. Liebknecht, de 6 de abril, e a L. Kugelman, de 12 e 17 de abril de 
1871 (MARX, 2011, pp. 207-209), nas quais Marx levanta algumas das críticas à Comuna 
que apresentará em A guerra civil na França e, ao mesmo tempo, reconhece sua importância 
histórica e seu caráter proletário. 
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biguidades ou duplo comando. De fato, na fase final da guerra civil surgiu 
um conflito de autoridade entre o Comitê Central da Guarda Nacional, o 
Conselho Militar da Comuna e o Comitê de Salvação Pública no tocante à 
coordenação das atividades de defesa que favoreceu a dispersão de inicia-
tivas e o improviso, contribuindo decisivamente para o sucesso da invasão 
da cidade pelas tropas do governo republicano.43Dez anos depois, numa 
carta a F. D. Nieuwenhuis, fazendo um balanço da Comuna Marx dirá que:

[...] além de ter sido a rebelião de uma cidade em circunstâncias ex-
cepcionais, a maioria da Comuna não era de forma alguma socialista, 
nem poderia ser. Com um mínimo de bom senso, ela poderia obter de 
Versailles um compromisso favorável a toda a massa do povo, o que era, 
afinal, a única coisa possível. (apud TEXIER, 2005, p. 189)

Marx conclui seu trabalho relatando as manobras pretensamente 
conciliadoras de Thiers em relação à Comuna para ganhar tempo, en-
quanto mantinha sua política de repressão dura e acertava com Bismarck 
um acordo de paz onde a França aceitava a mutilação de seu território e 
o pagamento de pesadas indenizações em troca da devolução das tropas 
imperiais aprisionadas pelos prussianos para desencadear o ataque final 
sobre Paris. A ocasião tornou-se propícia para Bismarck elevar-se à condi-
ção de árbitro da política interna francesa depois que o governo de Thiers 
perdeu as eleições municipais, no final de abril, e aceitou o ditado prussia-
no como último recurso para derrotar a revolução. Por sua vez, a política 
de Bismarck é violentamente condenada por Marx, que acusa a Prússia de 
desempenhar o papel de um “assassino a soldo” em nome da solidariedade 
de classe da burguesia de todos os países contra toda e qualquer perspecti-
va revolucionária do proletariado. Segundo ele,

[...] que na mais tremenda guerra do mundo moderno o exército con-
quistador e o exército conquistado confraternizem no massacre comum 
do proletariado, esse evento sem paralelo na história não representa, 
como pensa Bismarck, a repressão final de uma nova sociedade que 
avança, mas a redução a cinzas da sociedade burguesa. A empresa mais 

4 Na “Introdução” à edição de 1891 de A guerra civil na França, Engels ainda levanta o erro da 
Comuna em não confiscar o Banco da França, que pagava o soldo das tropas governistas que 
atacavam Paris, e assim asfixiar o governo Thiers, forçando a burguesia francesa a negociar 
com os communards (ENGELS, 2011, p. 194). 
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heroica de que ela ainda é capaz é a guerra nacional, a qual se eviden-
ciou agora como pura fraude dos governos, engendrada para retardar 
a luta de classes e a ser descartada toda vez que essa luta de classes 
desemboque em guerra civil. A dominação de classe já não é capaz de 
se disfarçar sob um uniforme nacional; os governos nacionais são um só 
contra o proletariado. (MARX, 2011, pp. 77-78)

Comuna de Paris e ditadura do proletariado

À primeira vista, as formulações de Marx acerca do caráter da 
Comuna de Paris a aproximam imediatamente do conceito de ditadura do 
proletariado. A verdadeira inversão na relação entre Estado e sociedade 
promovida pela Comuna, seu caráter radicalmente democrático e 
seu conteúdo social proletário sugerem sua caracterização como uma 
experiência de ditadura do proletariado, ou seja, como a forma política 
da transição do capitalismo ao comunismo, como por diversas vezes Marx 
definiu este conceito. No entanto, um fato incontornável é que Marx nunca 
chamou a Comuna de Paris por este nome.

Apesar de afirmar em A Guerra Civil na França que a Comuna de 
Paris era “a forma política, enfim, descoberta para se levar a efeito a eman-
cipação econômica do trabalho” (MARX, 2011, p. 59), Marx não deu o 
passo para caracterizá-la como ditadura do proletariado. De fato, nas ou-
tras afirmações em que a define de forma mais incisiva, predomina um 
tom condicionante, que revela mais as suas potencialidades e pretensões do 
que suas realizações concretas, como na afirmação de que ela “deveria ser-
vir como uma alavanca para desarraigar o fundamento econômico sobre o 
qual descansa a existência das classes e, por conseguinte, da dominação de 
classe” ou de que “ela visava à expropriação dos expropriadores” (MARX, 
2011, pp. 59-60, grifos meus).

No primeiro rascunho, Marx desenvolve teoricamente as possibili-
dades históricas abertas com a instalação da Comuna, sendo ainda mais 
incisivo na sua caracterização como experiência que “inaugura” a eman-
cipação do trabalho, como “meio racional” para que o processo da luta 
de classes promova a abolição das classes de modo “humano” e “pacífico” 
favorecendo uma nova organização da produção. Numa longa passagem, 
afirma ele inicialmente: 
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Tal é a Comuna – forma política da emancipação social, da libertação do 
trabalho da usurpação dos monopolistas dos meios de trabalho, sejam 
estes meios criados pelos próprios trabalhadores ou dados pela nature-
za. Assim como a máquina e o parlamentarismo estatal não são a vida 
real das classes dominantes, mas apenas os órgãos gerais organizados 
para sua dominação – as garantias, formas e expressões políticas da 
velha ordem das coisas –, assim também a Comuna não consiste no 
movimento social da classe trabalhadora e, portanto, no movimento de 
uma regeneração geral do gênero humano, mas sim nos meios orga-
nizados de ação. A Comuna não elimina a luta de classes, através da 
qual as classes trabalhadoras realizam a abolição de todas as classes e, 
portanto, de toda [dominação de] classe (porque ela não representa um 
interesse particular, mas a liberação do “trabalho”, isto é, a condição 
fundamental e natural da vida individual e social que apenas mediante 
usurpação, fraude e controles artificiais pode ser exercida por poucos 
sobre a maioria), mas ela fornece o meio racional em que essa luta de 
classe pode percorrer suas diferentes fases da maneira mais racional e 
humana possível. (MARX, 2011, p. 131)

 
Nas condições do governo comunal, a luta de classes não desaparece 

de imediato, pois a resistência contrarrevolucionária continua a existir e o 
processo de emancipação do trabalho apenas se inicia, mas cada novo in-
tento das antigas classes dominantes apenas acelera o processo de abolição 
das classes. Com a instalação da Comuna, o processo de emancipação dos 
trabalhadores já se inicia simplesmente ao livrá-los dos pesados custos de 
manutenção da maquinaria estatal, sustentada pela mais-valia social arran-
cada de seu trabalho. A “reforma econômica” originada desta “transfor-
mação política” é parte do processo de supressão da exploração sobre os 
trabalhadores exercida pela burguesia e seus funcionários que, obviamente 
demanda a expropriação econômica do capital para se efetivar. Aqui, a 
distinção conceitual entre reforma e revolução adotada por Marx tem um 
significado fundamental em nossa interpretação.

Dando sequência à sua formulação, Marx afirma:

Ela pode provocar violentas reações e revoluções igualmente violentas. 
Ela inaugura a emancipação do trabalho – seu grande objetivo -, por um 
lado ao remover a obra improdutiva e danosa dos parasitas estatais, 
cortando a fonte que sacrifica a imensa porção da produção nacional 
para alimentar o monstro estatal, e, por outro lado, ao realizar o verda-
deiro trabalho de administração, local e nacional, por salários de ope-
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rários. Ela dá início, portanto, a uma imensa economia, a uma reforma 
econômica, assim como a uma transformação política. A organização 
comunal, uma vez firmemente estabelecida em escala nacional, as catás-
trofes que sobre ela ainda poderiam se abater seriam esporádicas insur-
reições de escravocratas, as quais, mesmo que interrompendo por um 
momento o trabalho do progresso pacífico, apenas acelerariam o movi-
mento ao pôr a espada nas mãos da Revolução Social. (ibidem, p. 131)

 
Finalmente, a Comuna dá início ao processo de transição em direção 

à economia do “trabalho livre e associado”, levando a luta de classes a um 
novo patamar.

As classes trabalhadoras sabem que tem de passar por diferentes fases 
da luta de classe. Sabem que a substituição das condições econômicas 
da escravidão do trabalho pelas condições do trabalho livre e associa-
do só pode ser o trabalho progressivo do tempo (essa transformação 
econômica), que isso requer não apenas uma mudança na distribuição, 
mas uma nova organização da produção – ou, antes, requer a liberação 
(desobstrução) das formas sociais de produção no atual trabalho or-
ganizado (engendrado pela indústria atual), libertando-as dos grilhões 
da escravidão, de seu atual caráter de classe – e o estabelecimento de 
sua harmoniosa coordenação nacional e internacional. Elas sabem que 
essa obra de regeneração será continuamente atrasada e impedida pela 
resistência de direitos adquiridos e egoísmos de classe. Elas sabem que 
a atual “ação espontânea das leis naturais do capital e da propriedade 
fundiária” só pode dar lugar à “ação espontânea das leis da economia 
social do trabalho livre e associado” mediante um longo processo de 
desenvolvimento de novas condições, tal como ocorreu com a “ação es-
pontânea das leis econômicas da escravidão” e com a “ação espontânea 
das leis econômicas da servidão”. Mas elas 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. (ibidem, pp. 131-132)

O fato de a terceira mensagem ser um manifesto da AIT, e não um 
texto de autoria pessoal, o que poderia ter constrangido Marx a avançar 
um conceito que não era consensual em seu interior, não explica esta la-
cuna; pois nem no primeiro nem no segundo rascunhos e, mesmo depois, 
quando em 1872 assumiu a autoria do texto e o publicou juntamente com 
a primeira e a segunda mensagens sob o título de A Guerra Civil na França, 
e mesmo em outros trabalhos devidamente assinados ele não se manifes-
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tou de forma diferente. Por exemplo, pouco mais de um ano depois, no 
prefácio à edição alemã de 1872 do Manifesto do Partido Comunista, ele e 
Engels reconhecem que o desenvolvimento da grande indústria, a Revo-
lução de Fevereiro de 1848 e, principalmente, a Comuna de Paris torna-
ram antiquados alguns aspectos do programa do Manifesto por evidenciar 
historicamente que a classe operária não pode simplesmente se apossar da 
maquinaria do Estado burguês, mas tem que quebrá-la; porém, a conceitu-
ação da Comuna como ditadura do proletariado não é efetuada. Citando 
uma frase de A guerra civil na França, afirmam eles que “a Comuna, nome-
adamente, forneceu a prova de que ‘a classe operária não pode limitar-se 
a tomar conta da máquina do Estado que encontra montada e pô-la em 
movimento para atingir os seus fins próprios’” (MARX & ENGELS, 1982a, 
p. 96). Nada mais é dito quanto a isso.

Engels só vai defini-la como ditadura do proletariado vinte anos de-
pois, ainda que brevemente, na introdução à edição de 1891 de A guerra 
civil na França, a partir justamente da constatação de que a Comuna iniciou 
a quebra da maquinaria estatal burguesa. Endereçada ao “filisteu alemão”, 
segundo expressão dele mesmo, a definição da Comuna como ditadura 
do proletariado se insere num conjunto de iniciativas tomadas por Engels 
em 1891 para combater a influência do reformismo e da “estadolatria” las-
saleanos no Partido Social-Democrata Alemão, que estava em processo de 
reformulação do seu programa (ENGELS, 2011, pp. 187-197).

Recorrendo à autoridade teórica e política de Marx e dele mesmo 
nesta batalha, Engels reedita A guerra civil na França de Marx com a intro-
dução acima indicada e publica a Crítica ao Programa de Gotha, realizada por 
Marx em 1875 e endereçada em caráter confidencial à direção do partido, 
texto onde Marx retoma explicitamente o conceito de ditadura do proleta-
riado e critica a direção social-democrata por não incorporá-lo ao progra-
ma partidário em favor de uma visão “estadolatra” da luta política. 

 Neste texto Marx afirma:

[...] entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista medeia o pe-
ríodo de transformação revolucionária da primeira na segunda. A este 
período corresponde também o período político de transição, cujo Es-
tado não pode ser outro senão a ditadura do proletariado. (MARX, s/d, 
p. 221)
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Esta elaboração é uma versão sintética da fórmula desenvolvida vinte 
e cinco anos antes, em As lutas de classe em França de 1848 a 1850, quando 
Marx definiu o conceito de ditadura do proletariado pela primeira vez e da 
forma mais acabada desde então. Segundo Marx:

[...] a ditadura de classe do proletariado como ponto de trânsito neces-
sário para a abolição das diferenças de classe em geral, para a abolição 
de todas as relações de produção em que aquelas se apoiam, para a 
abolição de todas as relações sociais que correspondem a essas relações 
de produção, para a revolução de todas as ideias que decorrem destas 
relações sociais. (MARX, 1982, p. 291)

Já no Manifesto do Partido Comunista, Marx havia iniciado sua ela-
boração sobre o caráter da revolução proletária e do domínio político do 
proletariado que se desdobrará dois anos depois no conceito de ditadura 
do proletariado. Segundo ele:

[...] o primeiro passo na revolução proletária é a passagem do proleta-
riado a classe dominante, a conquista da democracia na luta. O proleta-
riado usará o seu domínio político para ir arrancando todo o capital das 
mãos da burguesia... (MARX & ENGELS, 1982a, p. 124)

Se associarmos esta formulação ao conceito de ditadura do proleta-
riado acima exposto, fica evidente que uma das condições fundamentais 
do “trânsito necessário para a abolição das diferenças de classe” é a expro-
priação da burguesia.

Diante disso, podemos afirmar que Marx nunca conceituou a Co-
muna de Paris como ditadura do proletariado, e Engels o fez apenas cir-
cunstancialmente, porque, apesar da ruptura e da criação que realizou em 
termos políticos, quebrando a maquinaria do Estado burguês, ela pouco 
avançou em termos econômico-sociais. Em outras palavras, apesar de a Co-
muna ter promovido uma radical socialização política abolindo a distinção 
entre governantes e governados, ter se transformado na “forma política, 
finalmente descoberta, com a qual se realiza a emancipação econômica do 
trabalho”, segundo a definição do próprio Marx, ela pouco avançou neste 
último quesito. Pois não houve tempo para levar a cabo a expropriação dos 
capitalistas pelos trabalhadores, não houve tempo para a “socialização dos 
meios de produção”.
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A medida da Comuna que mais avançou nesta direção, e ainda as-
sim pouco efetivada, foi o confisco das fábricas fechadas ou abandonadas 
pelos proprietários que fugiram de Paris e sua entrega às cooperativas de 
trabalhadores numa situação de emergência ditada pela necessidade de 
sustentar materialmente a revolução. Não houve tempo para mais nada 
em termos econômico-sociais, com exceção das medidas como a moratória 
das dívidas e aluguéis, a criação de direitos trabalhistas e a democratização 
da educação. 

Isso indica que Marx entendia o conceito de ditadura do proletaria-
do de modo integral, não-politicista, não só como um processo de ruptura 
política que quebrasse o Estado burguês e instituísse a democracia direta, 
mas como uma revolução social que desencadeasse a abolição das classes e 
todas as suas consequências sociais e ideológicas, por meio da expropriação 
do capital, do fim da separação entre capital e força de trabalho. Apesar de 
dar início a este processo, a Comuna não avançou muito em sua concretiza-
ção, o que não implica dizer que ela não apresentasse na prática uma pos-
sibilidade que até então era apenas prevista teoricamente e nem que não 
tenha sido um marco político e teórico na luta revolucionária. Como o pró-
prio Marx afirma na resolução da AIT que celebrou o primeiro aniversário 
da Comuna, ela foi “a aurora da revolução social que libertará para sempre 
a humanidade do regime das classes” (MARX, 1983h, p. 311). Apesar de 
apenas dar o primeiro passo na transição anunciada por Marx, a Comuna 
de Paris esteve muito mais próxima da ditadura do proletariado do que 
muitas das experiências assim autodenominadas, que, no entanto, ficaram 
bastante aquém do que ela realizou no curto tempo de sua existência.



CAPÍTULO 5 
Engels e a revolução burguesa 
na Alemanha: história e teoria
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Introdução

Ao longo de mais de quarenta anos, Friedrich Engels dedicou-se 
ao estudo da história da Alemanha a partir de uma perspectiva crítica e 
militante. Seu interesse em estudar os fundamentos e a evolução histórica 
da “miséria alemã” era ditado pela necessidade de compreensão acerca 
dos caminhos e possibilidades de uma revolução que emancipasse o país 
tanto em relação à sua herança feudal, quanto em relação ao domínio do 
capital. Se no início de seus estudos este processo era vislumbrado nos 
marcos de uma “revolução em permanência”, que começaria como uma 
revolução burguesa tardia, mas se desdobraria numa revolução proletária, 
com o tempo tal perspectiva foi sendo superada, na medida em que a 
revolução burguesa alemã adquiriu processualidade e características cada 
vez mais distintas do modelo clássico, representado pela Inglaterra e, 
principalmente, pela França. Características que remeteram para um futuro 
incerto a remoção completa da herança feudal, ao contrário, atualizando-
as numa nova base de desenvolvimento. A partir daí, a revolução alemã 
integral, democrática e socialista, só poderia ser obra da classe operária e 
de seus aliados.

A particularidade do caso alemão, que emergiu necessariamente da 
massa de dados e fatos de sua história, foi ressaltada pelo próprio Engels, 
quando mais tarde afirmou: 

[...] ao estudar a História alemã – que não é mais do que a história duma 
miséria ininterrupta – achei sempre que a comparação com os períodos 
correspondentes da França daria uma ideia correta das proporções, 
porque o que aconteceu naquele país foi exatamente o contrário do que 
se passou no nosso. (ENGELS, 1977b, p. 108)
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Tratando então de um caso de revolução burguesa específico, Engels 
pôde desenvolver seus dotes de historiador, aplicar o método de pesquisa 
e interpretação desenvolvido por Marx e por ele ao estudo da história e 
elaborar um aparato conceitual importante para a análise dos processos 
de mudança histórica conduzidos “pelo alto” ou, em outros termos, de 
modo “passivo” e transformista. Seus trabalhos de história são a expressão 
prática da complexidade analítica e interpretativa do método que ele e 
Marx manejavam, onde emerge a força da lógica dialética e do princípio 
da totalidade ao lado do jogo entre liberdade e necessidade, contraditando 
qualquer perspectiva determinista ou voluntarista. Nesta perspectiva, seus 
trabalhos historiográficos são muito mais elucidativos e inspiradores que 
seus trabalhos de sistematização e divulgação do marxismo onde a defesa 
do método nem sempre esteve isenta de simplificações e esquematismos.

Ao mesmo tempo são trabalhos “interessados”, que também demar-
cam a posição política que ambos representavam no processo de luta em 
curso na Alemanha durante o tempo de sua vida, qual seja a defesa de uma 
revolução social dirigida pelo proletariado. Apesar de suas considerações 
sobre a revolução burguesa na Alemanha aparecerem em textos diversos 
como prefácios, artigos e cartas, geralmente na forma de comentários cir-
cunstanciais, aqui privilegiaremos seus trabalhos propriamente históricos 
sobre a Alemanha, onde a interpretação segue o “modo histórico” de ex-
posição, não o “modo lógico” acompanhando o “desenvolvimento real das 
coisas”, ou seja, apresentando o processo histórico tanto em suas conti-
nuidades e mudanças gradativas quanto em seus “saltos” e “ziguezagues”, 
conforme expressões do próprio Engels (1982e, p. 541) e onde é adotado o 
método das “situações e relações de força”, desenvolvido por ele e Marx e, 
mais tarde, sistematizado por Gramsci (2000, pp. 36-46). No entanto, nos 
remeteremos a outros trabalhos quando se fizerem necessários determina-
dos esclarecimentos das posições de Engels.

1. “As guerras camponesas na Alemanha”: em busca da 
primeira revolução perdida

O primeiro estudo do problema da revolução burguesa na Alemanha 
desenvolvido por Engels foi o famoso As guerras camponesas na Alemanha 
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(ENGELS, 1977a), publicado em 1850 nas páginas da Nova Gazeta Renana 
– Revista a partir da documentação apresentada por W. Zimmermann no 
seu livro História da grande guerra camponesa, publicado poucos anos antes 
em três volumes. No seu livro, Engels faz um balanço histórico da reforma 
religiosa na Alemanha e da revolução camponesa que lhe seguiu procuran-
do mostrar os fundamentos materiais da disputa política e religiosa e a ação 
das classes sociais como seus sujeitos históricos. Explicitando o conteúdo do 
seu método Engels afirma:

Traçando o curso histórico da luta apenas em suas linhas gerais, minha 
exposição procura mostrar, como consequências necessárias da vida so-
cial das classes, a origem da guerra dos camponeses, as posições toma-
das pelos diversos partidos que dela participaram, as teorias políticas 
e religiosas através das quais esses partidos procuraram explicar sua 
atitude e, enfim, o resultado da luta. (ENGELS, 1977a, p. 8)

Guardadas as diferenças factuais e temporais, esta exposição do mé-
todo também pode ser estendida aos outros trabalhos historiográficos de 
Engels, aqui apresentados.

Além disso, o objetivo de Engels neste estudo era comparar a re-
volução camponesa do século XVI e a revolução de 1848-49 com vistas a 
entender a derrota da segunda a partir da análise comparativa do com-
portamento das classes revolucionárias na primeira, de modo a identifi-
car suas permanências e modificações. Particularmente lhe interessava 
entender a impotência das classes revolucionárias diante das estruturas 
dominantes e sua incapacidade em viabilizar uma aliança que abrangesse 
desde a burguesia e a plebe urbana até os camponeses. Apesar das dife-
renças entre uma situação revolucionária e outra, estes problemas também 
se manifestaram em 1848-1849 contribuindo de maneira decisiva para a 
derrota. Mais do que isso, a derrota no século XVI implicou a perda da 
oportunidade histórica da Alemanha acompanhar o desenvolvimento das 
outras potências europeias, já unificadas em torno de um Estado nacional, 
diretamente envolvidas na expansão marítima e comercial e beneficiárias 
do colonialismo. Segundo Engels, a vitória imediata do campesinato, com a 
eliminação da nobreza e das estruturas feudais, não significaria a criação de 
uma espécie de “comunismo agrário”, devido ao caráter reacionário desta 
proposta diante das condições históricas da época, mas a vitória da pers-
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pectiva burguesa, diretamente beneficiada pela eliminação dos entraves à 
unificação política e ao desenvolvimento capitalista. Sendo assim, as guer-
ras camponesas do século XVI e a revolução de 1848-1849 faziam parte do 
mesmo problema histórico, constituidor da “miséria alemã”, a saber, a in-
viabilidade de uma revolução burguesa “a partir de baixo” exitosa e capaz 
de unificar o país e atualizá-lo em relação ao desenvolvimento histórico das 
potências europeias.

Engels começa As guerras camponesas na Alemanha apresentando a es-
trutura econômico-social do país no início do século XVI, “cenário” da 
luta em questão, marcado por uma profunda crise social devido à sua in-
capacidade em acompanhar o movimento de mudanças que atingia outros 
países da Europa naquele momento. A Alemanha de então era parte do 
Sacro Império Romano Germânico, composta por dezenas de entidades 
políticas (desde reinos e principados até domínios eclesiásticos e cidades 
livres) e cujo imperador, eleito entre os Habsburgos da Áustria desde o 
início do século XV, tinha pouca autoridade e força política em função da 
fragmentação imperante. 

O peso das estruturas tradicionais impedia a Alemanha de participar 
ativamente do processo de expansão marítimo-comercial e do colonialis-
mo, de centralizar-se politicamente formando seu Estado nacional e de 
libertar-se da “camisa de força” que as corporações de ofício impunham 
ao desenvolvimento industrial; movimentos que se desenrolavam em ou-
tros países na mesma época, aprofundando a crise feudal em curso. Esta 
situação criou uma espécie de “luta de todos contra todos”, opondo o im-
perador do Sacro Império aos príncipes (alta nobreza que defendia seu 
direito à soberania política em seus territórios); a nobreza arruinada e em 
decadência aos príncipes, ao clero e às cidades; o alto clero ao baixo clero; 
o patriciado urbano (famílias de condição aristocrática que governavam e 
exploravam as cidades) à burguesia; as classes urbanas ao clero e todos à 
plebe urbana e aos camponeses, verdadeiros esteios da economia alemã, de 
cuja exploração todos dependiam, direta ou indiretamente. Apesar desta 
“confusão” de interesses, tendências e opiniões, segundo expressão de En-
gels, que impedia a aglutinação das classes afins e a divisão do país em um 
campo conservador e outro revolucionário, a Reforma Religiosa acendeu o 
estopim da revolução, ao suscitar a sublevação da plebe e dos camponeses.



149     CAPÍTULO 5  |  ENGELS E A REVOLUÇÃO BURGUESA NA ALEMANHA: HISTÓRIA E TEORIA

Engels então passa a descrever o conflito ideológico-cultural que di-
vidia a sociedade. Nesta questão o fenômeno religioso ganha centralidade, 
pois segundo Engels o caráter revolucionário das ideias da Reforma Re-
ligiosa conferiu à disputa teológica um conteúdo ideológico diretamente 
vinculado à luta de classes, expressando reivindicações sociais e políticas 
distintas. A disputa teológica entre o catolicismo romano, o protestantis-
mo de Lutero e o comuno-milenarismo de Münzer expressava distintos 
interesses e concepções de mundo, apresentando através da linguagem re-
ligiosa programas políticos e projetos históricos opostos. Em torno desta 
questão, Engels afirma a interpretação do processo da luta de classes como 
fundamento metodológico da perspectiva analítica do materialismo histó-
rico, então nascente. Criticando o tratamento unilateral, politicista ou cul-
turalista, dado pela historiografia idealista alemã a este e a outros processos 
revolucionários, Engels acusa os “nossos mestres de história pátria e nossos 
sábios de gabinete” de conceber as guerras camponesas apenas “como uma 
ardorosa disputa teológica” ou limitar as Revoluções de 1789, de 1830 e 
de fevereiro de 1848 na França, por exemplo, a uma simples disputa em 
torno da mais adequada forma de governo, sem remeter tais processos ao 
seu conteúdo de classe e ao processo da luta de classes (ENGELS, 1977a, 
pp. 37-38).

Sendo assim, Engels afirma que as três concepções teológicas supra-
citadas dividiram o país em três campos político-sociais. Por seu caráter 
feudal e hierárquico, o catolicismo romano foi defendido pelo imperador, 
pelo clero, principalmente pelo alto clero, pelos príncipes e pelo patriciado 
urbano, todos interessados na preservação da ordem social num período 
de crise geral. O luteranismo protestante inicialmente incendiou a socieda-
de alemã de alto a baixo, retomando a tradição das heresias medievais, ba-
seadas num forte anticlericalismo e no questionamento da supremacia dos 
senhores. Neste aspecto o luteranismo atraiu desde a burguesia e a plebe 
urbana até a massa dos camponeses e mesmo setores da nobreza, descon-
tentes com os privilégios eclesiásticos e o poder dos príncipes. Porém, ao li-
mitar-se à crítica da hierarquia católica, não à ordem social, propondo uma 
Igreja mais “barata”, segundo expressão de Engels, que custasse menos em 
termos de tributos e parasitismo sobre a produção, Lutero associou-se à 
perspectiva burguesa, atraindo o apoio da nobreza arruinada.
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Já o milenarismo de Münzer recuperou a perspectiva igualitária e 
anti-hierárquica do cristianismo primitivo, presente em diversas heresias 
de cunho popular ao longo da Idade Média. Segundo Engels, sua crítica 
radical da exploração e da opressão exercidas não só pelo clero, mas pelo 
conjunto das classes dominantes, somada a um panteísmo racionalista que 
humanizava a figura de Cristo e pressupunha o estabelecimento do reino 
de Deus e da felicidade aqui e agora, foi capaz de colocar a plebe urbana e o 
campesinato em movimento, autonomizando-os diante da direção política 
burguesa e da influência de Lutero. Forma-se, então, a oposição popular.

Aqui Engels faz uma analogia entre a revolução plebeu-camponesa 
do século XVI e a revolução burguesa do século XIX, mostrando que tal 
como o constitucionalismo da burguesia liberal alemã, o luteranismo tam-
bém foi capaz de romper as comportas da revolução e atrair as massas para 
esta perspectiva. Porém, tal como a burguesia liberal de 1848-1849, em 
1525 Lutero posicionou-se ao lado das classes possuidoras quando as clas-
ses populares radicalizaram a revolução, combatendo violentamente sua 
autonomia e defendendo a restauração da ordem.

Neste ponto Engels faz um paralelo entre as figuras de Lutero e de 
Münzer destacando a importância de sua ação individual naquele contex-
to social revolucionado. Enquanto Lutero preferiu recuar de sua posição 
crítica compondo-se com os príncipes e até mesmo com os setores católi-
cos, usando sua autoridade intelectual e moral como professor e teólogo 
para defender e legitimar o massacre dos camponeses, Münzer optou por 
disseminar suas ideias revolucionárias e atuar junto às massas insurretas. 
Por meio de pregações nas mais diversas regiões e cidades, enfrentando 
sucessivas perseguições e expulsões, e da divulgação clandestina de seus 
sermões e catilinárias contra os ricos e poderosos, Münzer envolveu-se 
diretamente na revolta camponesa articulando uma rede de agentes que 
disseminavam suas ideias e organizavam a resistência popular nas mais 
diversas localidades, criando um verdadeiro partido revolucionário. Com 
este paralelo entre Lutero e Münzer, Engels ressalta a devida importância 
desses indivíduos no processo histórico, ao mesmo tempo em que adverte 
que sua ação só ganha sentido e concretude quando inserida no movimen-
to das classes sociais, sujeitos reais da dinâmica histórica.
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Após a exposição das estruturas econômico-sociais e político-ideo-
lógicas vigentes na Alemanha no início do século XVI, Engels parte para 
a exposição sequenciada do processo revolucionário com base no método 
das situações e relações de força, onde os períodos e conjunturas são defini-
dos a partir dos respectivos posicionamentos das classes em luta. Engels di-
vide a dinâmica revolucionária em três momentos: o ciclo de lutas de meio 
século (1476 a 1517) que preparam o ambiente ideológico para a Reforma 
Religiosa; a nova conjuntura aberta com a publicação das 95 teses de Lu-
tero, em 1517, marcada pela ofensiva da oposição burguesa e culminando 
com a derrota da nobreza em 1522 e a mudança no eixo da luta de classes 
a partir daí, com a etapa final, de 1522 a 1525, marcada pela ofensiva da 
oposição popular e o fim do conflito. 

Cinquenta anos antes das guerras camponesas de 1525, a Alema-
nha começou a ser convulsionada pelo que Engels chama de “movimentos 
precursores”, que anunciaram a rebeldia camponesa em diversas regiões 
do país. Assumindo uma forte dimensão religiosa tais movimentos expres-
savam o descontentamento camponês e popular com a situação vigente 
por meio do ascetismo, do anticlericalismo, da supressão dos impostos e 
da servidão ou mesmo da defesa de uma monarquia unificada. Apesar de 
ocorrer de forma esporádica durante este período, em diversos episódios a 
rebelião camponesa atingiu níveis avançados de organização, com a criação 
de organizações secretas e de exércitos populares, que atuavam em defesa 
das propostas revolucionárias, às vezes em aliança com as cidades.

No entanto, somente com as 95 teses de Lutero, o descontentamento 
geral pôde ser galvanizado, unificando provisoriamente desde príncipes 
desejosos de autonomia provincial diante do imperador e do alto clero, até 
os plebeus urbanos e os camponeses. As divergências de perspectiva diante 
da reforma religiosa não tardariam a se manifestar dividindo o movimento 
reformista em dois partidos, a oposição burguesa e a oposição popular, 
porém a nobreza foi a primeira classe a se mobilizar em defesa da reforma 
para atender seus interesses diante dos príncipes e do alto clero.

O radicalismo da nobreza na reforma religiosa se deve à sua lenta 
decadência e subordinação ao poder dos príncipes e do alto clero desde o 
século XIV. Segundo Engels, a nobreza alemã não tinha condições de se-
guir nem o caminho inglês, ou seja, uma aliança da pequena burguesia com 



152     CAPÍTULO 5  |  ENGELS E A REVOLUÇÃO BURGUESA NA ALEMANHA: HISTÓRIA E TEORIA

as cidades para criar uma monarquia constitucional, devido à sua extrema 
dependência do feudalismo; e nem o caminho francês, ou seja, centraliza-
ção política progressiva e absolutismo, devido às condições desfavoráveis 
à centralização na Alemanha. Diante disto restou à nobreza alemã propor 
a criação de uma impossível democracia aristocrática sob uma monarquia 
imperial com a eliminação dos príncipes e do clero, como a Polônia do sé-
culo XVIII, preservando a exploração e a opressão sobre os camponeses. 
Na avaliação de Engels o conteúdo feudal de sua propositura e a existência 
de grandes cidades autônomas foi decisivo para inviabilizar a criação desta 
democracia aristocrática e impedir sua aliança com a burguesia e os campo-
neses, selando sua derrota para os príncipes em 1522 e sua subordinação a 
eles na guerra camponesa de 1525. Daí para frente, a nobreza alemã perde 
qualquer perspectiva de autonomia política subordinando-se aos príncipes 
na luta contra os camponeses.

Em seguida, Engels trata da revolução camponesa em si, no centro-
-norte e no sul do país. Em ambas as regiões ocorreram de forma sistemá-
tica e continuada dezenas de movimentos revolucionários, com a plebe ur-
bana e os camponeses formando exércitos populares, atacando conventos 
e castelos, ocupando cidades e assumindo o poder em muitas localidades. 
Porém, para Engels, a falta de unidade entre estes movimentos, incapazes 
de superar os efeitos da fragmentação política; a prevalência das demandas 
específicas sobre as gerais, que fortaleceu a divisão entre as forças revolu-
cionárias e mesmo a hostilidade entre elas; e uma tendência à negociação 
e à tolerância diante das forças conservadoras, que raramente respeitavam 
os acertos firmados e surpreendiam os insurretos com contra-ataques ful-
minantes, foram mais decisivas para a derrota camponesa do que a força 
militar dos contrarrevolucionários, a falta de apoio da oposição burguesa 
ou o baixo nível de organização e perícia militar.

Mesmo o setor mais avançado da oposição popular, aquele ligado 
a Münzer e sua perspectiva de comunismo cristão, padeceu com o fato 
de que as condições históricas vigentes na Alemanha impossibilitavam 
a vitória do seu projeto histórico. Segundo Engels, a ala moderada do 
movimento plebeu-camponês subordinou-se aos interesses burgueses 
não conseguindo propor nada mais que uma “reforma do Império” com 
a centralização política em torno do imperador, a unificação de pesos e 
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medidas, a supressão das barreiras alfandegárias internas e a amortização 
das obrigações feudais; não indo além do próprio processo de desagregação 
da ordem social feudal, apenas antecipando a futura sociedade burguesa. 
Para Engels, mesmo a proclamação da comunidade de bens, do trabalho 
obrigatório para todos e da supressão de toda autoridade em Mühlhausen, 
cidade controlada por Münzer e seus partidários, não foi além, na prática, 
da criação de um governo revolucionário com características de uma 
república democrática burguesa, com governo eleito por sufrágio universal 
e controlado pela assembleia.

Apesar de, em termos gerais, o movimento revolucionário levar água 
ao moinho da burguesia alemã esta foi incapaz de associar-se resolutamen-
te à oposição popular, traindo-a em diversos momentos e recuando diante 
da contrarrevolução. No juízo de Engels, por não ir além de seus interesses 
mesquinhos – uma Igreja “barata” e o controle político das cidades –, a bur-
guesia perdeu uma oportunidade histórica para acelerar a desagregação 
feudal e destravar o desenvolvimento histórico alemão. Em vez de defen-
der a emancipação dos servos, a propriedade burguesa do solo e a centra-
lização política, diante da ofensiva popular a burguesia preferiu aliar-se 
aos príncipes, nobres e patrícios para sufocar o movimento, evidenciando 
sua incapacidade em suscitar e dirigir a revolução. O preço pago por esta 
impotência revolucionária foi sua submissão ao patriciado urbano e aos 
príncipes e a paralisação do comércio e da indústria, ainda presos às velhas 
formas das corporações medievais.

Nesta questão Engels evidencia a força dialética de seu método de 
análise e a devida compreensão das relações entre estrutura e conjuntura, 
destacando as contradições concretas entre o possível e o desejável no pro-
cesso revolucionário, ou entre processo e projeto. De acordo com Engels, 
o papel do campesinato na revolução do século XVI mostra claramente 
esta contradição, particularmente para sua ala mais avançada, liderada por 
Münzer. Isso porque o que um líder revolucionário pode fazer depende da 
correlação de forças e do antagonismo momentâneo entre as classes que, 
por sua vez, estão ligadas a determinadas condições históricas; ao passo 
que o que ele deve fazer depende do nível de compreensão que sua classe 
possui das tendências do movimento histórico, de sua própria consciência, 
manifesta em sua doutrina e em suas reivindicações. 
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Segundo Engels, diante disso, o dirigente revolucionário

Encontra-se necessariamente diante de um dilema insolúvel: o que re-
almente pode fazer acha-se em contradição com toda sua atuação ante-
rior, com seus princípios e com os interesses imediatos de seu partido; 
e o que deve fazer não é realizável. Numa palavra: vê-se chamado a 
representar não o seu partido e sua classe, mas sim a classe chamada a 
dominar no momento. O interesse do próprio movimento obriga-o a 
servir a uma classe que não a sua e a entreter a sua própria classe com 
palavras e promessas e com a afirmação de que os interesses daquela 
classe são os dela. Os que ocupam esta posição ambígua estão irreme-
diavelmente perdidos. (ENGELS, 1977a, p. 102)

Ao tratar dos limites e possibilidades do processo revolucionário e 
do papel de cada classe no processo, Engels se afasta de toda interpretação 
teleológica, de um lado, e voluntarista, de outro, mostrando que a luta de 
classes é resultado de condições históricas concretas, herdadas do passado, 
mas também construídas no presente pelos sujeitos históricos. Tal como 
a revolução não é um simples ato de vontade dos agentes históricos, pois 
estes dependem de condições dadas, seu resultado também não está pré-
-definido, sendo objeto de opções e ações assumidas no calor da hora.

O resultado final das guerras camponesas para o desenvolvimento 
histórico da Alemanha foi a reposição da ordem feudal e a centralização na 
divisão, ou seja, a consolidação do poder dos príncipes em seus territórios 
em detrimento do imperador, acima, e dos nobres, nos feudos. A consoli-
dação da supremacia dos príncipes significou não só a subordinação da no-
breza, representante de um mundo feudal originário irremediavelmente 
perdido, mas também da burguesia, de agora em diante uma classe cujo 
futuro depende muito mais da dinâmica externa da luta de classes do que 
de seu protagonismo histórico. Para Engels, somente a Revolução Francesa 
moverá a burguesia alemã de sua letargia. 

Para os plebeus urbanos e os camponeses a derrota foi ainda mais 
dura, pois além da violenta repressão, reforçou os privilégios de patrícios e 
burgueses nas cidades e dos senhores no campo. Além da perpetuação de 
sua condição de miséria, sobre os camponeses abateu-se uma nova onda de 
feudalização, com a intensificação das taxas e obrigações devidas e o avanço 
da propriedade senhorial sobre a economia camponesa; situação agravada 
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pelas catástrofes geradas pelas guerras religiosas que se abateram sobre a 
Alemanha a partir de então, como a Guerra dos 30 Anos (1618-1648).

A derrota dos camponeses não significou só a derrota da perspectiva 
plebeio-comunista, mas da própria perspectiva burguesa e da possibilidade 
de atualização da Alemanha ao ritmo histórico das potências europeias, 
tendo como resultado final a reposição do feudalismo, com a segunda ser-
vidão, e o reforço da fragmentação política, com a supremacia dos prínci-
pes em seus territórios e no país como um todo. Com isto o pujante de-
senvolvimento industrial e comercial das cidades alemãs na Idade Média 
foi sendo ultrapassado pela economia manufatureira e mercantil de outros 
países, debilitando estruturalmente a burguesia alemã e tornando-a de-
pendente dos influxos externos para assumir sua missão histórica.

Para Engels, o paralelo entre as guerras camponesas e a revolução 
de 1848-1849 se justifica pois uma continua na outra. Se a gênese da de-
bilidade burguesa e do atraso alemão em relação ao desenvolvimento do 
capitalismo se encontra na derrota da revolução do século XVI, na revo-
lução do século XIX estas condições são repostas, apresentando-se os dois 
processos como oportunidades perdidas para atualizar o curso histórico da 
Alemanha. Nos dois casos, a impotência da burguesia em dirigir a revolu-
ção, por estar demasiadamente presa a seus interesses mesquinhos, selou o 
destino do movimento, determinando seu fracasso. O caminho da atualiza-
ção alemã não seria o da revolução popular, mas o da revolução “pelo alto” 
e da conciliação com as classes conservadoras. 

2. A Revolução Alemã de 1848-1849: 
a revolução indesejada e sua história

Logo depois de publicar As guerras camponesas na Alemanha Engels 
fundamenta historiograficamente as breves considerações que apresentou 
sobre a revolução alemã de 1848-1849 no paralelo que estabeleceu entre 
esta e a revolução do século XVI escrevendo e publicando Revolução e con-
trarrevolução na Alemanha (ENGELS, 1982c). Como se sabe, Engels viven-
ciou esta experiência revolucionária diretamente, como redator do jornal 
Nova Gazeta Renana – Órgão da democracia, publicado em Colônia (Prússia 
Renana) de junho de 1848 a maio de 1849, e como membro da milícia 
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revolucionária de Baden-Palatinado, na qual participou da insurreição de 
maio de 1849. O novo trabalho sobre a história recente da Alemanha foi 
escrito entre agosto de 1851 e setembro de 1852 e publicado em capítu-
los no jornal norte-americano New York Daily Tribune, de quem Marx era 
correspondente na Europa, entre outubro de 1851 e outubro de 1852. O 
trabalho saiu sob a assinatura de Marx, que transferiu para o amigo a in-
cumbência de fazer o balanço da revolução recém derrotada em função de 
sua dedicação ao estudo da economia política. Isso era bastante comum na 
divisão de tarefas entre ambos e acontecerá outras vezes. 

Engels apresenta a mesma estrutura narrativa de As guerras campone-
sas na Alemanha e inicia seu trabalho com uma interpretação totalizante do 
“cenário” da luta, ou seja, a situação da Alemanha antes da revolução. Nos 
quatro primeiros artigos (capítulos), apresenta um quadro social do país 
definindo a postura de cada uma das classes no cenário de luta; analisa a 
dinâmica socioeconômica desenvolvida após 1815, as relações entre classes 
e ideologias e a estrutura político-jurídica. Sua análise do quadro social ale-
mão apresenta as mudanças e continuidades em relação à estrutura social 
do século XVI. 

Se de um lado a nobreza encontra-se plenamente submetida ao do-
mínio político dos príncipes, acatando o centralismo existente em cada um 
dos estados alemães, por outro lado preservou seu predomínio social, seja 
submetendo direta ou indiretamente a massa dos camponeses, seja ocu-
pando a grande maioria dos cargos administrativos e militares do aparelho 
estatal ou ainda mantendo privilégios como a isenção do pagamento de 
impostos. Apesar disso, Engels destaca que durante a revolução a parte da 
nobreza mais envolvida com a agricultura comercial engrossará o coro da 
burguesia por uma constituição, buscando garantias contra arbitrariedade 
do governo absolutista, da burocracia e da restauração feudal.

A grande novidade socioeconômica em relação ao século XVI é a 
emergência da grande indústria e por sua vez da burguesia industrial e do 
proletariado. Porém, esta se encontra ainda num nível de desenvolvimento 
bastante limitado e atrasado em relação à França e, mais ainda, à Inglater-
ra, sofrendo os males da dispersão, do isolamento em relação ao fluxo prin-
cipal do comércio europeu, localizado no Atlântico, do peso das estruturas 
feudais e da própria ausência de unidade política no país. De fato, mesmo o 
programa de reformas aplicado na Prússia entre 1808 e 1811 em função da 
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pressão revolucionária da França Napoleônica, não analisado por Engels 
em seu trabalho, pouco afetou as estruturas feudal-absolutistas em função 
da violenta reação da nobreza junker. Das mudanças introduzidas pelos mi-
nistros Von Stein e Hardenberg efetivaram-se apenas a mercadorização da 
terra, que permitiu o acesso dos não nobres, principalmente a burguesia, à 
propriedade fundiária; a abolição do monopólio das guildas e corporações, 
favorecendo a liberdade comercial; e a modernização do Exército prussia-
no, com a criação do serviço militar obrigatório, o recrutamento do corpo 
de oficiais por exame, e não por privilégios estamentais, e a instituição do 
Alto Comando, profissionalizando o processo de tomada de decisões no 
plano militar. As tentativas de abolição da servidão esbarraram na resistên-
cia dos Junkers, que chegaram a criar o Partido Conservador para opor-se 
às reformas; na manutenção dos poderes judiciais e policiais dos senhores 
no campo; e na própria transformação de inúmeras obrigações servis em 
tributos e indenizações que, na prática, preservaram a subordinação da 
massa camponesa aos nobres.

Apesar da supremacia social e política da burguesia industrial, no 
conjunto das classes burguesas a pequena burguesia é a mais numerosa e 
disseminada pelo país, com forte presença nas pequenas cidades devido ao 
peso econômico do pequeno comércio, do artesanato e das corporações, 
bastante dependentes do consumo dos nobres e do Estado. Se a grande 
burguesia domina politicamente a classe, por ter representação nas câma-
ras e órgãos consultivos dos respectivos Estados, por ser a principal be-
neficiária da legislação comercial adotada desde 1815 e por conseguir se 
unificar numa oposição liberal com presença nacional, a massa burguesa 
ainda é composta pela pequena burguesia, oscilante entre o desejo de as-
censão e independência política e o receio de contrariar o governo e sofrer 
as consequências de uma retaliação.

O proletariado também reflete as debilidades da nascente indústria 
alemã, pois ainda é composto em sua maioria por jornaleiros saudosos das 
guildas e corporações medievais. O proletariado moderno da grande in-
dústria ainda é pouco numeroso, apesar de relativamente concentrado em 
algumas regiões e de já vislumbrar uma perspectiva política própria, como 
indicam as revoltas operárias de 1844, ocorridas na Silésia e na Boêmia. É a 
este segmento do proletariado que Marx e Engels se ligarão politicamente 
durante a revolução por meio da Liga dos Comunistas. A massa camponesa 
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é composta por variada gama de situações sociais, desde o grande e o mé-
dio camponês, que viviam em melhores condições e chegavam a empregar 
trabalhadores agrícolas, passando pelo pequeno camponês da Renânia, 
que vivia sob a ameaça constante de perda da terra para os credores, até 
os rendeiros feudais, que vivam sob condições servis, e os operários rurais, 
formalmente livres; porém, submetidos a um brutal sistema de exploração 
e opressão. Segundo Engels, apesar da dispersão territorial e da dificul-
dade de unificação política, enquanto os grandes e médios camponeses 
tendiam a se aliar às forças antifeudais das cidades, o restante da massa 
camponesa vivia numa situação de apatia política, que porém foi pronta-
mente rompida com a eclosão da revolução. 

Em sua exposição do “cenário”, Engels dá destaque a três elementos 
estruturais que configuram a “miséria alemã” e que terão um papel deci-
sivo no processo revolucionário e em sua posterior derrota. Em primeiro 
lugar, o atraso histórico da Alemanha em relação a outros países, ainda 
marcado pela forte presença da servidão, mesmo que mitigada em alguns 
casos, e pela força do artesanato, das corporações e do pequeno comércio 
na estrutura econômica; fatores que pendiam a balança a favor do con-
servadorismo. Em segundo lugar, o lento desenvolvimento da indústria 
alemã onde ainda predominavam as antigas manufaturas dispersas pelo 
interior em lugar da moderna indústria concentrada em grandes cidades, 
debilitando enormemente a burguesia industrial e tornando-a fortemente 
dependente das lentas e tímidas medidas pró-capitalistas tomadas pelos 
respectivos Estados, como a legislação comercial e o Zollverein (1834) cria-
dos pela Prússia. Esta situação fundamentou materialmente a adoção de 
uma tática conciliadora pela burguesia alemã, baseada na abdicação da luta 
pelo poder político contra a nobreza e o Estado absolutista em troca das 
concessões progressivas feitas pelas monarquias alemãs, principalmente a 
prussiana.

Finalmente, a fragmentação política, que transformava a Confede-
ração Germânica numa “colcha de retalhos”, cada qual com seus próprios 
interesses, e a persistência das estruturas feudal-absolutistas, constituíam-
-se também em fatores importantes, ambas dificultando enormemente a 
unificação das forças revolucionárias, principalmente as forças populares, 
e exercendo forte pressão transformista sobre as classes burguesas. Isto por 
que sua presença nas instâncias consultivas da Confederação Germânica e 
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dos respectivos Estados (Dieta federal, dietas e constituições semiliberais 
em diversos Estados), ainda que subordinada e sem grande força política, 
criava um canal de defesa e negociação de seus interesses que deveria ser 
ampliado, mas não destruído, favorecendo sua acomodação política com 
a ordem vigente e com o lento ritmo de mudanças. Além disso, a enorme 
maioria das frações burguesas defendiam a unificação alemã sob a forma 
de uma monarquia constitucional imperial, o que implicava na concessão 
de força política aos reis e príncipes alemães. Esta situação é o que funda-
menta a principal tese deste trabalho de Engels, que por sua vez, também 
estará presente nos textos futuros em que tratará da revolução burguesa na 
Alemanha, como veremos: o de que a revolução de 1848-49 foi um hiato na 
trajetória política da burguesia alemã a partir de 1815. 

Apesar destes obstáculos à revolução, Engels localiza a ocorrência de 
uma “ebulição subterrânea” em toda a Alemanha, fruto do choque crescen-
te entre o conservadorismo absolutista dos governos e as mudanças que se 
desdobravam lenta e progressivamente desde 1815.

Entre os dois estados maiores, Áustria e Prússia, a primeira era aque-
la em que o absolutismo se mantinha mais forte e as estruturas feudais mais 
íntegras, além do forte predomínio do Estado e da Igreja na cultura, em 
geral, e na educação, em particular, constituindo-se no polo do conser-
vadorismo na Confederação Germânica. Este conservadorismo dificultava 
qualquer perspectiva de unificação alemã sob a égide da Áustria, ainda 
mais pelo fato do Império dos Habsburgos possuir um caráter multinacio-
nal e multiétnico em função de sua dominação sobre diversos povos como 
magiares, boêmios (checos), bósnios, croatas, italianos, entre outros, dese-
josos de libertação nacional.

Por outro lado, a Prússia apresentava um dinamismo histórico maior, 
bastante influenciado pela integração da Renânia aos territórios Hohenzol-
lern em 1815, região de maior desenvolvimento comercial e manufaturei-
ro, onde a servidão já havia sido em grande parte substituída por inúmeras 
compensações e indenizações aos nobres e havia uma forte influência dos 
valores culturais iluministas. De fato, no Congresso de Viena (1815) parte 
da Confederação do Reno, aliada da França, e dos territórios conquistados 
pelos exércitos napoleônicos foram anexados à Prússia, criando-se assim a 
Prússia Renana. 
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Apesar disto o Estado prussiano mantinha um conservadorismo for-
temente arraigado, manifesto nas sucessivas recusas em criar uma consti-
tuição e um parlamento representativo. Engels narra como a esperança de 
reformas suscitada pela ascensão de Frederico Guilherme IV ao trono foi 
logo dissipada pelo reacionarismo feudal do novo rei, levando a burguesia, 
principalmente a renana, a colocar-se à cabeça do movimento de oposição 
e aproveitar-se das dificuldades financeiras da monarquia Hohenzollern 
para exigir mudanças. Apesar do caráter moderado do programa liberal, 
unificação alemã sob a égide prussiana na forma de uma monarquia consti-
tucional federal com grande poder concentrado na coroa, pois a soberania 
da lei seria o resultado do consenso entre o rei e a “nação” representada no 
parlamento, a crise política se instalou na Prússia, com influência nos ou-
tros estados alemães. O impasse foi “resolvido” pela revolução de 1848; no 
entanto, para a burguesia prussiana esta se apresentava como uma ameaça 
ao seu projeto político, devendo ser abreviada o mais rápido possível assim 
que seus objetivos fossem alcançados. 

Aplicando o método das situações e relações de força, nos artigos 
V a X Engels trata da primeira fase da revolução, de março a outubro de 
1848. Após noticiar a eclosão da Revolução de Fevereiro na França, que 
levou à fuga do rei e à proclamação da República, expõe como a onda re-
volucionária esparramou-se pela Europa Central, atingindo Viena e logo 
depois Berlim. Segundo Engels, a revolução de Fevereiro em Paris deu o 
sinal para uma explosão revolucionária que ocorreria na Áustria mais dia, 
menos dia, em função do extremo conservadorismo absolutista do governo 
de Metternich. A 13 de março, a insurreição de Viena unifica classes bur-
guesas, operários, estudantes e camponeses causando a queda do gover-
no absolutista. Medidas de conteúdo liberal são tomadas, como a criação 
do governo do “Comitê de Segurança” e da Guarda Nacional, que arma 
a burguesia e os pequenos negociantes; no campo, a servidão é abolida 
na prática pelo campesinato. Porém, sob a direção do setor da burocracia 
que apoiava a burguesia o governo revolucionário não conseguia derrubar 
efetivamente o edifício feudal-absolutista do Estado, gerando divergências 
e contradições com o restante das classes revolucionárias. Suas vacilações 
levaram estudantes e operários a novas insurreições em maio, que deram 
novo ímpeto à revolução, porém a grande dependência das frações bur-
guesas em relação ao consumo da corte e da nobreza e aos gastos do Es-
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tado determina sua postura vacilante diante das forças conservadoras e a 
perspectiva de fazer “as coisas voltarem ao normal” o mais rápido possível, 
freando a continuidade da revolução.

Já na Prússia a revolução apresenta uma configuração diferente, em 
função da trajetória específica da burguesia liberal prussiana. Por iniciati-
va das classes trabalhadoras a insurreição ocorre no dia 18 de março em 
Berlim, porém, segundo Engels, contra a vontade da grande burguesia, 
inspirada pelos episódios de Paris e Viena. Isso porque a iniciativa popu-
lar, principalmente operária, ameaçava jogar por terra a política burguesa 
de acomodação diante do governo, tenazmente seguida desde há muito 
tempo, radicalizando o processo e indo além da simples instalação de uma 
monarquia constitucional unificada e de uma constituição liberal. Engels 
destaca o temor da burguesia prussiana em relação ao exemplo da Revo-
lução de Fevereiro em Paris, onde foi derrubado justamente o regime que 
ela queria implantar na Alemanha. Além disso, a mobilização operária e 
popular durante a insurreição mostrou claramente que o processo da luta 
de classes ganhava um novo eixo estruturante no antagonismo entre capi-
tal e trabalho. O apoio ao governo nos primeiros enfrentamentos revela a 
perspectiva conciliadora da burguesia.

A recusa burguesa em apoiar o movimento revolucionário e a re-
pressão do governo não foram suficientes para derrotar as barricadas e 
reverter o processo revolucionário, forçando a Coroa prussiana a aceitar 
mudanças, como a nomeação de um ministério liberal. Apesar de alçada ao 
governo graças e tão somente à mobilização popular, Engels ressalta que 
para a burguesia a preservação da monarquia e de Frederico Guilherme 
IV no trono era não só a condição política para a realização de seu pro-
grama moderado, mas para frear o radicalismo do partido democrático, 
composto pela pequena burguesia e o proletariado. No governo, a bur-
guesia liberal limitou-se a convocar a Dieta Unida prussiana como se esta 
fosse um órgão legitimamente representativo de todo o reino para aprovar 
a realização de eleições indiretas para um futura assembleia constituinte 
e conceder o empréstimo que há tanto tempo a Coroa exigia para sanear 
suas contas. Enquanto isso, o partido democrático defendia o sufrágio uni-
versal e a criação de uma única assembleia legislativa como órgão político 
supremo. Enquanto a massa pequeno-burguesa do partido democrático se 
satisfazia com a manutenção da monarquia sob forma democrática, suas 
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alas mais radicalizadas chegavam a reivindicar a criação de uma república 
federal alemã. Neste ponto o proletariado apresentava a proposta ainda 
mais avançada, de proclamação de uma república una e indivisível com a 
abolição de todos os 36 Estados que dividiam a Alemanha, demonstrando 
sua crescente autonomia diante da pequena burguesia no interior do par-
tido democrático. Como se sabe, esta proposta fazia parte do programa da 
Liga dos Comunistas, à qual pertenciam Marx e Engels e que se ligava aos 
setores mais organizados do proletariado.

O ápice da postura conciliadora da burguesia prussiana e do seu 
ministério liberal diante da Coroa e da nobreza foi a restauração do feuda-
lismo três meses após este ter sido abolido pelo campesinato por meio de 
intensas lutas e mobilizações. Na avaliação de Engels,

[...] semelhante traição contra os seus melhores aliados, contra si pró-
pria, nunca foi cometida por qualquer partido na história e, quaisquer 
que sejam a humilhação e o castigo que possam estar reservados para 
este partido da classe média, com este único ato, tê-los-á merecido inte-
gralmente. (ENGELS, 1982d, p. 346)

 
O comportamento da burguesia prussiana era apenas a expressão 

mais acabada da postura conciliadora do conjunto da burguesia alemã e 
de sua rendição ao transformismo “em sentido amplo” (MACIEL, 2006) 
imposto pelas estruturas tradicionais, manifesta na ação política da Assem-
bleia Nacional Alemã, órgão representativo de todo o país convocado pela 
Dieta Federal e instalado em Frankfurt, porém sem qualquer atribuição le-
gislativa ou executiva definida. A sua incapacidade em impor-se aos gover-
nos alemães como governo de toda a Alemanha, dotado de força armada 
própria, e em dissolver a Dieta Federal por sua condição de instância po-
lítica do Antigo Regime, tornou sua trajetória a expressão mais visível das 
vacilações e da impotência revolucionária da burguesia alemã. Para Engels, 
a Assembleia Nacional vagou todo o tempo numa espécie de “limbo políti-
co”, pois nem combateu abertamente o Antigo Regime e suas instituições, 
nem se rendeu à sua inoperância dissolvendo-se e suscitando uma solução 
democrática; ao contrário, manteve a farsa do compromisso burguês com 
a revolução por meio do palavrório radical de seus deputados liberais e de 
propostas inócuas.



163     CAPÍTULO 5  |  ENGELS E A REVOLUÇÃO BURGUESA NA ALEMANHA: HISTÓRIA E TEORIA

A onda revolucionária que abalou a Alemanha atingiu também os 
povos eslavos que viviam sob domínio alemão (austríaco e prussiano) e 
a Hungria. O princípio das nacionalidades reforçado pela revolução ma-
nifestou-se no desejo de independência de poloneses, boêmios (checos), 
bósnios e croatas. Na Hungria, a Dieta instala um governo liberal que cria 
um Estado nacional e uma constituição, separando-se da Áustria, porém 
gerando a reação de croatas, sérvios, romenos e eslovacos descontentes 
com o domínio húngaro. A simpatia manifesta pelos governos revolucio-
nários alemães com estes movimentos de independência, principalmente 
em relação à Polônia, foi logo contraditada pelo envio de tropas contra as 
insurreições polonesa e checa, dificultando ainda mais a unidade das forças 
revolucionárias eslavas e alemãs e reproduzindo a política de conquista do 
Antigo Regime. A mesma energia não foi demonstrada em defesa das po-
pulações germânicas de Schleswig e Holstein, em luta contra a dominação 
dinamarquesa. Ao contrário, após o tímido apoio à insurreição popular 
nestas províncias, desejosas de se integrarem à Alemanha, o governo prus-
siano assinou uma trégua, referendada pela Assembleia Nacional Alemã, 
e posteriormente um acordo de paz traindo o movimento popular, con-
cordando com a supremacia da monarquia dinamarquesa na região e de-
monstrando sua fidelidade ao princípio da legitimidade dinástica. Engels 
deplora esta posição computando-a como um dos importantes fatores na 
derrota das forças revolucionárias. 

Por outro lado, Engels denuncia que na Boêmia e na Croácia a luta 
nacionalista era ideologicamente dirigida pelo movimento pan-eslavista, 
liderado por intelectuais e pela pequena nobreza em reação aos domínios 
alemão, húngaro e turco. As demandas por independência frente à Prús-
sia, a Áustria, à Hungria e/ou ao Império Turco defendidas pelo movi-
mento pan-eslavista eram fortemente alimentadas pelo czarismo russo, 
interessado na criação de uma federação eslava que se colocasse sob sua 
influência e que lhe apoiasse em suas pretensões expansionistas nos Bálcãs. 
A orientação fortemente antigermânica do movimento pan-eslavista e sua 
ligação com a Rússia, baluarte da contrarrevolução na Europa, contribuiu 
ainda mais para impedir a unidade entre os movimentos de independência 
eslavos e as forças revolucionárias na Alemanha, numa nova evidência de 
que a revolução alemã foi incapaz de se desembaraçar da lógica política 
do Antigo Regime. Para Engels, e para a Liga dos Comunistas, a solução 
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revolucionária para a questão das nacionalidades seria a união dos revolu-
cionários alemães e eslavos numa guerra contra a Rússia, unificando a Ale-
manha e os territórios de predominância demográfica alemã, eliminando 
a ameaça contrarrevolucionária russa à real independência eslava e restau-
rando-lhes os territórios ocupados pelo expansionismo russo. 

A derrota dos operários de Paris na revolução de junho dá a senha 
para a reação das forças contrarrevolucionárias em toda a Europa e, em 
especial, na Alemanha. Isto porque anima a reação das forças do Antigo 
Regime, ao mesmo tempo em que atemoriza a burguesia liberal ainda mais 
diante da perspectiva de uma revolução democrática liderada pelo prole-
tariado, fazendo-a render-se totalmente às exigências e chantagens de reis, 
príncipes, nobres e burocratas, em nome da defesa da ordem e da proprie-
dade contra a “anarquia”. Rendição esta que permitiu o esvaziamento e 
a anulação progressivos das tímidas mudanças revolucionárias instituídas 
até então. Na avaliação de Engels, os primeiros sinais desta alteração na 
correlação de forças ocorrem em setembro, por ocasião da ratificação da 
trégua entre Prússia e Dinamarca pela Assembleia Nacional Alemã, mas o 
momento da virada ocorre em outubro, com a derrota da segunda insur-
reição de Viena, dando início à segunda fase da revolução.

Já em setembro a Assembleia Nacional Alemã viu-se em situação 
complicada ao recusar-se a referendar o armistício com a Dinamarca pelas 
óbvias consequências negativas que isto traria para a unidade alemã e em 
seguida anular sua própria posição diante das pressões da Prússia. As rea-
ções populares a esta traição da causa dos alemães de Schleswig e Holstein 
não se fizeram esperar, com a eclosão de insurreições em Frankfurt, Ba-
den e Colônia, devidamente reprimidas pelo exército a mando da Assem-
bleia. Para Engels, esta postura desacreditou completamente a Assembleia 
Nacional, principal instituição criada pela revolução alemã, aos olhos das 
massas populares, fragilizando-a ainda mais diante da reação conservado-
ra e tornando-a uma nulidade política. Além disso, permitiu ao exército 
e às forças conservadoras recuperarem a autoconfiança e partirem para a 
contraofensiva.

Logo depois a população de Viena reage ao envio de tropas austrí-
acas para derrubar o governo independente na Hungria e instituir uma 
ditadura militar no país e tenta impedir militarmente a partida dos solda-
dos, conseguindo mesmo a adesão de vários deles. O rei e a corte fogem 
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novamente e articulam a contraofensiva. Sem o apoio dos húngaros, que 
recusaram-se a envolver num “problema austríaco”, isolada do restante do 
país, debilitada militarmente e enfraquecida pela divisão interna das forças 
revolucionárias, em grande parte devido às oscilações do governo liberal e 
ao clamor pela restauração da ordem feito pela própria burguesia austría-
ca, Viena é cercada, ocupada e massacrada pelo exército. 

A Assembleia Nacional Alemã limitou-se a enviar uma deputação a 
Viena para averiguar a situação, sendo desprezado pela monarquia. Um 
dos seus deputados envolveu-se na defesa armada da cidade e foi devi-
damente fuzilado após a derrota. Logo em seguida o imperador nomeia 
o príncipe Schwarzenberg para o comando do governo. Acabava assim a 
experiência dos ministérios liberais na Áustria. Segundo Engels, a vitória 
da contrarrevolução na Áustria selou o destino da revolução alemã, uma 
vez que

Viena caiu a 1 de novembro e, a 9 do mesmo mês, a dissolução da As-
sembleia Constituinte em Berlim mostrou quanto este acontecimento 
tinha imediatamente reanimado o moral e a força do partido contrar-
revolucionário por toda a Alemanha. (ENGELS, 1982d, p. 375)

Como era de se esperar, ainda durante o cerco a Viena a contrar-
revolução se desencadeia na Prússia. Aproveitando a divisão dos partidos 
revolucionários na Assembleia Constituinte Prussiana e seu descrédito pe-
rante as camadas populares, pois além de restaurar o feudalismo e não 
produzir uma nova constituição, esta sequer foi capaz de reformar as leis já 
existentes, o rei demite o ministério liberal e restaura os nobres, burocratas 
e militares no comando do governo, acabando também com a experiência 
dos ministérios burgueses na Prússia. A reação da Assembleia prussiana 
à guinada conservadora redundou na sua perseguição e posterior disso-
lução; no desarmamento da Guarda Nacional e na decretação do estado 
de sítio em Berlim. Em seguida o exército ocupou a cidade, sem qualquer 
reação da população. Mais uma vez a Assembleia Nacional Alemã mos-
trou sua impotência diante da contrarrevolução, o rei outorga, então, uma 
constituição que lhe dava plenos poderes diante das câmaras alta e baixa 
convocadas para substituir a Assembleia prussiana, consolidando a nova 
correlação de forças.
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Após a derrota das forças revolucionárias nos meses de outubro e 
novembro de 1848 em Viena e Berlim, a escalada contrarrevolucionária 
se acelera, isolando definitivamente a burguesia liberal e precipitando a 
pequena burguesia democrática para a liderança do processo revolucio-
nário. Em março de 1849, enquanto o rei da Prússia dissolvia as câmaras 
recém-criadas para ratificar a constituição outorgada, o imperador dissol-
ve a Dieta austríaca, restaurando plenamente o absolutismo, e proclama a 
indivisibilidade da monarquia Habsburgo, o que implicava em conceber 
todas as suas possessões como parte de uma estrutura estatal única, sem 
qualquer separação entre austríacos, húngaros, boêmios, italianos, croa-
tas, eslovacos, etc. Politicamente isto significava o não reconhecimento de 
qualquer autoridade e legitimidade em relação à Assembleia Nacional Ale-
mã de Frankfurt e às suas pretensões de unificação; além disso implicava 
em rechaçar toda e qualquer pretensão separatista alimentada tanto pelo 
movimento pan-eslavista, quanto pelos húngaros, combatendo-as à força.

Neste ponto Engels analisa as idiossincrasias e equívocos do movi-
mento pan-eslavista, considerado por ele não só historicamente reacioná-
rio, como politicamente útil à contrarrevolução. Numa leitura bastante 
negativa das pretensões nacionais eslavas, temperada com certa dose de et-
nocentrismo germânico, Engels considerava que o movimento nacionalista 
da maioria dessas nacionalidades não possuía viabilidade histórica, seja por 
tratar-se de populações ainda fortemente agrárias, carentes de dinamismo 
socioeconômico autônomo, seja por que grande parte de seu desenvolvi-
mento econômico, urbano e cultural se dever ao processo de germaniza-
ção do leste da Europa, em curso desde a Idade Média. De tal modo que 
historicamente a maioria destes povos era incapaz de sustentar um estado 
nacional nas condições do século XIX, particularmente em oposição ao 
elemento alemão. 

Na chave de leitura de Engels, a insistência do movimento pan-es-
lavista em defender a criação de uma federação eslava só poderia ser uma 
iniciativa historicamente reacionária, saudosa de uma independência que 
ficou para trás desde a Idade Média, e politicamente conservadora, como 
demonstraram a influência russa no movimento e o apoio dos deputados 
eslavistas da Dieta austríaca à repressão monárquica contra Viena e a Hun-
gria. Para Engels a dissolução da Dieta e a dispersão dos seus deputados 
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pelo governo foi o castigo recebido merecidamente pelo movimento pan-
-eslavista por conta de seus erros políticos.

O ataque da monarquia Habsburgo às pretensões unificadoras da 
Assembleia Nacional Alemã expressava não só a resistência da ordem po-
lítica saída do Congresso de Viena (1815) à revolução, mas a tentativa de 
manter a Áustria como uma das potências europeias, mesmo que em con-
dições cada vez piores. Para Engels, a recusa da unidade alemã era uma 
necessidade para a Áustria, tanto no sentido de preservar seu império mul-
tinacional e multiétnico, quanto para manter sua influência na Confedera-
ção Germânica. Esta situação empurrou irremediavelmente o projeto de 
unidade alemã para os braços da Prússia, contraditando ainda mais seu 
conteúdo revolucionário.

Após a guinada conservadora do final de 1848, todas as esperanças 
revolucionárias foram direcionadas para a atuação da Assembleia Nacional 
Alemã, de Frankfurt, órgão nascido da revolução e encarregado da elabo-
ração da constituição imperial, que fundamentaria o governo unitário e a 
nova legalidade. Apesar das infinitas provas de moderação e conciliação 
dadas por este órgão representativo, diante da ofensiva contrarrevolucio-
nária a Assembleia emergiu como última conquista sobrevivente da onda 
revolucionária iniciada em março de 1848. Na análise de Engels, não à toa 
o conjunto das frações burguesas passou a apoiá-la vigorosamente, tanto 
para salvar a unidade nacional, quanto para pôr fim à revolução e permitir 
que “as coisas voltassem ao normal”. Diante da derrota política sofrida pela 
burguesia liberal com a guinada conservadora, a pequena-burguesia de-
mocrática assumiu a direção política do processo, em parte favorecida pelo 
abandono da Assembleia pelos deputados de direita e centro-direita, na 
maioria dos casos a mando dos seus próprios governos. Assim, a Esquerda 
democrática, o partido parlamentar dos setores mais avançados da peque-
na-burguesia na Assembleia, passou a ter a maioria, dando à Constituição 
um caráter mais democrático.

No entanto, Engels chama a atenção para o fato de que a incor-
poração de parte de suas demandas no projeto constitucional, tornou a 
Esquerda da Assembleia refém de uma proposta que desde o início propu-
nha a unificação da Alemanha sob um governo monárquico imperial, não 
republicano, obrigando-a a trair seu próprio programa ao aprovar a Cons-
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tituição Imperial, em março de 1849, e defender sua aplicação imediata 
em todos os Estados alemães. Diante da recusa da Áustria em participar 
da unidade alemã, restou à Assembleia convidar o rei da Prússia para as-
sumir o trono imperial; convite devidamente recusado por partir de uma 
instância política considerada ilegal e ilegítima pelo próprio Frederico Gui-
lherme IV e o restante dos reis e príncipes alemães. O resultado desta ope-
ração transformista exitosa foi o desencadeamento de uma nova onda de 
radicalização revolucionária em favor de uma solução política francamente 
moderada em relação às perspectivas iniciais da revolução.

Ainda assim a defesa da Assembleia e da Constituição Imperial dian-
te do ataque dos reis e príncipes alemães gerou a declaração de apoio das 
câmaras e dietas dos Estados, onde elas ainda existiam, e o início de uma 
nova onda de insurreições, principalmente no sul da Alemanha, em maio 
de 1849. Para Engels, somada às sucessivas vitórias do exército húnga-
ro sobre a Áustria, a situação criada pela eclosão de novas insurreições 
na Prússia Renana, na Vestfália, na Saxônia, no Palatinado e em Baden, 
que contaram com a participação enérgica do operariado, colocavam no-
vamente as forças contrarrevolucionárias em situação difícil e favoreciam 
a iniciativa revolucionária da Assembleia e da Esquerda que a dirigia. No 
entanto, na avaliação de Engels prevaleceu o espírito mesquinho da peque-
na burguesia lojista, espremido entre o medo da falência em caso de vitória 
da contrarrevolução e o receio de que vitoriosa a revolução, a dinâmica re-
volucionária lhe fugisse do controle, caindo sob a direção do proletariado. 
Como a grande burguesia um ano antes, aqui a pequena burguesia tam-
bém optou pela moderação política em nome de seus interesses específicos 
de classe. Em vez de apoiar as insurreições populares resolutamente e de 
nelas se apoiar para enfrentar o poderio militar dos príncipes, a Assem-
bleia Nacional Alemã preferiu bradar medidas como se já tivesse o poder 
para torná-las realidade, como a criação de um exército imperial e de um 
governo nacional. 

Após transferir-se de Frankfurt para Sttutgart para fugir da perse-
guição dos exércitos dos reis e príncipes, a Assembleia Nacional Alemã foi 
dissolvida pela força em junho de 1849. Em julho as últimas forças insurre-
cionais foram definitivamente esmagadas, pondo fim à revolução burguesa 
na Alemanha. Em agosto, com o apoio das tropas do czar, a Áustria derrota 
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os exércitos húngaros e restabelece seu domínio sobre o país. A revolução 
húngara também estava encerrada.

Na avaliação de Engels mais do que a derrota da principal instituição 
criada pela revolução alemã, o fechamento da Assembleia Nacional signifi-
cava a derrota definitiva da burguesia e de sua perspectiva revolucionária. 
Em suas palavras:

Assim desapareceu o Parlamento alemão e, com ele, a primeira e a últi-
ma criação da revolução. A sua convocação tinha sido a primeira prova 
de que tinha havido efetivamente uma revolução na Alemanha; e existiu 
enquanto a esta, à primeira Revolução Alemã não foi posto um fim. 
Eleito sob a influência da classe capitalista por uma população rural 
desmembrada e dispersa, na maioria, mal acordando do mutismo feu-
dal, este Parlamento serviu para trazer para a arena política, num só 
órgão, todos os grandes nomes populares de 1820-1848 e depois para 
os arruinar totalmente. Todas as celebridades do liberalismo da classe 
média estavam aí reunidas; a burguesia esperava maravilhas; colheu 
vergonha para si própria e para os seus representantes. A classe capita-
lista industrial e comercial estava mais severamente derrotada na Ale-
manha do que em qualquer outro país; foi primeiramente derrotada, 
quebrada, expulsa do governo, em cada um dos Estados da Alemanha 
e, depois, foi destroçada, desonrada e vaiada no Parlamento Central 
Alemão. O liberalismo político, o regime da burguesia, tanto sob uma 
forma de governo monárquica como republicana, é para sempre im-
possível na Alemanha. (ENGELS, 1982d, pp. 403-404)

A história futura da Alemanha lhe daria razão.  

3. Unificação da Pequena Alemanha e revolução burguesa 
“pelo alto”

Após a derrota da revolução de 1848-49 e o início do período de 
estabilização da economia e de consolidação da contrarrevolução, mesmo 
no exílio Engels passa a acompanhar de perto a evolução dos aconteci-
mentos na Alemanha, cuja unificação torna-se uma necessidade crescente, 
em função tanto do seu próprio desenvolvimento econômico quanto das 
pressões e ingerências externas. Por meio de trabalhos como Pó e Reno 
(1859), Savóia, Nice e o Reno (1860), A questão militar prussiana e o movimento 
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operário alemão (1865), Para a questão da habitação (1872-1873), o prefácio da 
segunda edição do livro As guerras camponesas na Alemanha (1874) e diversos 
artigos publicados na imprensa da época, Engels não só acompanha o pro-
cesso político na Alemanha e a dinâmica internacional, mas critica dura-
mente as vacilações e o defensivismo da burguesia alemã, além de analisar 
a correlação de forças na Alemanha, apresentar e defender a perspectiva 
democrático-revolucionária de interesse do proletariado e dos trabalhado-
res em geral (MAYER, 1978, pp. 443-547). Portanto, são trabalhos que se 
inserem diretamente na luta política em curso, indo além do importância 
“acadêmica” que apresentavam e que apresentam ainda hoje. 

3.1. A unificação alemã e a política europeia

Por ocasião da guerra entre o Império Francês e o Reino do Piemon-
te-Sardenha contra a Áustria e de seus desdobramentos posteriores para a 
problemática da revolução e da unificação na Alemanha, Engels publicou 
dois opúsculos criticando a postura dominante no país e alertando para 
seus perigos contrarrevolucionários: Pó e Reno, de 1859, e Nice, Savóia e o 
Reno, de 1860. Nesta guerra, ocorrida em 1859-1860, o Reino do Piemon-
te-Sardenha aliou-se à França para conquistar as possessões austríacas no 
norte da Itália e eliminar sua influência na península, anexando a Lom-
bardia, Parma, Módena, Toscana, Lucca, Romagna e mais tarde a Venécia, 
em troca da cessão das províncias de Nice e Savóia à França mediante ple-
biscito popular. No sul o Reino do Piemonte-Sardenha apoiou a expedição 
militar liderada por Garibaldi e anexou o Reino das Duas Sicílias. A Áus-
tria, que não obteve o apoio militar da Prússia e da Rússia, foi derrotada, 
iniciando-se sua decadência como potência centro-europeia.

Toda a intervenção de Engels no debate sobre a unificação alemã e 
suas implicações para as relações entre as potências europeias baseou-se 
na posição adotada pelo programa da Liga dos Comunistas na revolução 
alemã de 1848-1849. Neste programa, assinado por Marx, Engels e outros 
dirigentes da Liga, os comunistas defendiam a criação de uma república 
una e democrática para toda a então chamada Alemanha (incluindo a Áus-
tria e algumas regiões germanizadas), baseada no sufrágio universal e na 
abolição de todas as instituições feudal-absolutistas como as mais de três de-
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zenas de Estados que dividiam o país, seus órgãos burocráticos (burocracia 
e Exército) e representativos (dietas, conselhos de nobres etc.).

Desta perspectiva Marx e Engels eram hostis tanto às potências que 
se opunham à unificação alemã, como a França de Napoleão III e a Rússia 
dos Czares, quanto ao conservadorismo dos principais Estados alemães, 
Prússia e Áustria, ao mesmo tempo contrarrevolucionárias internamente e 
expansionistas em suas relações com povos não-germânicos (italianos, hún-
garos, checos, poloneses etc.). Também se opunham à unificação parcial do 
país numa “Pequena Alemanha” sob a direção da Áustria ou da Prússia, 
apesar de considerarem esta possibilidade mais positiva para o movimento 
operário que unificação nenhuma. Para Marx e Engels, só uma revolu-
ção poderia criar a república una e democrática que defendiam o que os 
colocava atentos às manobras das potências europeias contra a unificação e 
às posições expansionistas e “hegemonistas” da Áustria e da Prússia.

A guerra entre a coligação franco-piemontesa e a Áustria foi baseada 
na pretensão piemontesa de unificar o norte da Itália às custas das posses-
sões austríacas e no desejo francês de reintegrar as províncias piemontesas 
de Nice e Savóia ao seu território. Sem o apoio de seus tradicionais aliados, 
a Rússia e a Prússia, a Áustria foi rapidamente derrotada. Apesar da perda 
de territórios, a Áustria tratou de pôr fim ao conflito, aceitando a nova situ-
ação, numa demonstração de sua crescente fragilidade no cenário interna-
cional. Para o Piemonte-Sardenha a conquista da Lombardia foi o primeiro 
passo em sua marcha para a anexação da Itália, reforçada logo depois com 
a conquista do Reino das Duas Sicílias e completada em 1870 com a ocu-
pação dos territórios papais e a unificação. Para a França a vitória reforçou 
o mito napoleônico em torno de Napoleão III ao significar mais um passo 
na restauração do território da “Grande França” da época de Napoleão I, 
além de dar consequência prática ao compromisso do imperador com a 
libertação das chamadas nacionalidades oprimidas. Na Alemanha a guerra 
gerou um sentimento de solidariedade à Áustria em nome do germanismo 
e da tese das “fronteiras naturais”, sem implicar em apoio militar, apesar 
da grande apreensão com as pretensões expansionistas francesas. Mesmo 
não se envolvendo na guerra a Prússia mobilizou suas tropas na fronteira 
renana temendo uma invasão francesa. 

Em Pó e Reno, Engels (2020) faz uma minuciosa análise militar do 
conflito e descortina os interesses nele presentes, direta ou indiretamente, 
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por trás da verborragia diplomática e defende as posições da democra-
cia revolucionária na Alemanha. Para Engels o apoio de Napoleão III às 
pretensões unificadoras do Piemonte-Sardenha era oportunista, usando-o 
para atacar a Áustria. Segundo ele, Napoleão III estava mais interessado 
em restaurar a “Grande França”, conferir à França a condição de árbitro 
dos conflitos europeus e desviar a atenção de seu povo para os problemas 
internos do país do que em libertar as nacionalidades oprimidas da Europa. 
Por outro lado, para justificar quanto era falacioso o argumento da defesa 
das “fronteiras naturais”, mobilizado pela Áustria para defender a posse da 
Lombardia em nome do controle do vale do Rio Pó, Engels recorre a seus 
conhecimentos da ciência militar. Com uma exposição circunstanciada das 
condições geográficas, das instalações militares e das possibilidades de mo-
bilização das tropas, Engels mostra que a defesa da Áustria e do conjunto 
da Alemanha em sua fronteira sul dependia do controle dos próprios Alpes 
Austríacos, e não do vale do Pó e da Lombardia italiana. Portanto, além de 
se basear na opressão do norte da Itália, a posse da Lombardia era injusti-
ficada do ponto de vista militar. Além disso, a tese das “fronteiras naturais”, 
também brandida pela Prússia, poderia ser utilizada pela própria França 
para justificar a ocupação da margem esquerda do Rio Reno nos territórios 
da Prússia Renana, ameaçando a própria integridade territorial alemã.

Para Engels, e também para Marx, a desenvoltura de Napoleão III 
era baseada numa aliança secreta com a Rússia, segundo a qual esta reagi-
ria caso os outros estados alemães se solidarizassem com a Áustria pegando 
em armas contra a coligação franco-piemontesa. Para a Rússia, a derrota 
da Áustria e seu enfraquecimento no contexto europeu eram importantes, 
pois anulariam a resistência austríaca às pretensões russas no Danúbio, nos 
Bálcãs e em Constantinopla. Além disso, apoiando a França a Rússia pro-
curava recuperar a importância externa abalada com a derrota na Guerra 
da Criméia (1856), além de se vingar da neutralidade dos Habsburgos, a 
quem salvou da revolução húngara em 1849.

Por isto, a posição de Engels, e também a de Marx, era contrária 
à tese defendida por elementos ligados ao movimento operário alemão, 
como Schweitzer e Lassalle, de que a Prússia deveria manter-se neutra e 
aproveitar as dificuldades por que passava a Áustria e unificar a Alemanha 
sob sua égide. Ao contrário, diante da ameaça franco-russa e do conser-
vadorismo das duas potências alemãs a revolução popular era o único ca-
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minho para viabilizar a unificação de toda a Alemanha, devendo as forças 
democrático-revolucionárias denunciar a postura defensiva da Áustria e 
da Prússia e as vacilações da burguesia liberal e aproveitar a situação para 
convocar uma guerra popular contra esta mesma ameaça.

Frente às exigências de cessão das províncias de Nice e Savóia feitas 
por Napoleão III ao Reino do Piemonte-Sardenha, Engels prosseguiu em 
sua denúncia da posição francesa publicando Nice, Savóia e o Reno, no início 
de 1860. Para Engels a exigência francesa evidenciava o projeto expansio-
nista do imperador francês e seu oportunismo diante da unificação italia-
na, tentando substituir a hegemonia austríaca pela francesa no norte da 
Itália. Recorrendo a argumentos históricos, geográficos e filológicos Engels 
contextualiza as pretensões anexacionistas francesas sobre Nice e Savóia 
mostrando sua artificialidade diante da hostilidade de suas populações ao 
Império Francês. No entanto, para Engels o projeto expansionista francês 
dependia do apoio da Rússia, que por sua vez vivia uma situação interna de 
instabilidade política e social desde a derrota na Guerra da Criméia, situa-
ção que a impossibilitava de aventurar-se numa guerra geral prolongada. 
A abolição da servidão pelo czar Nicolau I, em 1861, para contrapor-se à 
crise evidencia o acerto da avaliação de Engels.

Aos olhos de Engels esta situação internacional tornava ainda mais 
injustificada a posição dos que apoiaram a postura da Prússia na guer-
ra do ano anterior em nome da unificação da “Pequena Alemanha” sob 
sua égide. Pois ao mesmo tempo em que apoiou nominalmente o direito 
austríaco à possessão da Lombardia em consonância com a tese das “fron-
teiras naturais”, a Prússia manteve-se neutra militarmente, limitando-se 
a reforçar suas defesas no Reno frente a uma hipotética invasão francesa. 
Para Engels, e também para Marx, toda a Alemanha deveria não só apoiar 
resolutamente a unificação italiana para contrapor-se à hegemonia fran-
cesa como deveria promover uma guerra revolucionária contra a Rússia, 
criando uma república una e democrática ao mesmo tempo em que feriria 
de morte a posição contrarrevolucionária exercida pela Rússia na Europa 
e enfraqueceria o bonapartismo francês, reacendendo a chama revolucio-
nária na França (MAYER, 1978, pp. 443-473).

Através de diversos artigos publicados na imprensa da época Engels 
continua intervindo no debate sobre a questão militar e as relações exter-
nas da Alemanha, mas em 1865 vem à luz um novo folheto intitulado A 
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questão militar prussiana e o movimento operário alemão. A mais recente inter-
venção de Engels foi motivada pelo conflito constitucional criado na Prús-
sia com a proposta de reforma do exército prussiano enviada pelo governo 
à Câmara Baixa (Landtag), mas que sofria a rejeição da oposição liberal. 
O governo exigia uma significativa ampliação das despesas militares para 
aumentar o número de recrutas e das tropas regulares, instituir o serviço 
militar de três anos e reduzir o papel das milícias a mera força auxiliar do 
exército. Para o governo prussiano, tratava-se de fortalecer politicamente 
o exército, como força de confiança da monarquia e avessa ao “espírito 
de 1848”. A oposição liberal não só defendia a permanência do serviço de 
dois anos e a manutenção da relação proporcional entre exército e milícias 
–  por receio do uso reacionário que o governo pudesse fazer do primeiro e 
por que defendia que as segundas deveriam se transformar num verdadei-
ro exército de cidadãos de caráter nacional –, mas questionava a própria 
prerrogativa real de reformar o exército sem sua anuência. Bismarck, no-
meado chanceler prussiano em 1862, “resolveu” o conflito constitucional 
forçando a oposição liberal a aceitar a reforma do exército envolvendo a 
Prússia nas três guerras que culminaram com a unificação alemã, contra a 
Dinamarca, contra a Áustria e contra a França.

Analisando a situação, principalmente depois que as tropas prussia-
nas ajudaram a massacrar a revolução polonesa de 1863 e que os condados 
de Schleswig e Holstein foram tomados da Dinamarca, Engels criticou tan-
to a posição do governo quanto a da oposição liberal. Para Engels, a Ale-
manha necessitava de um forte exército regular, baseado no serviço militar 
universal e obrigatório para fazer frente à ameaça franco-russa, porém, 
não da forma como o governo prussiano e a oposição propunham. Para 
ele, o ideal seria o tempo de serviço de apenas dois anos, porém com trei-
namento mais intensivo, o tempo de reserva por mais três anos e o enqua-
dramento de todos os cidadãos nos quadros da reserva até os trinta e seis 
anos de idade. Isso garantiria a formação de um exército potente, com um 
exército de reserva numeroso e facilmente mobilizável, além de impedir 
que as tropas fossem utilizadas pelo governo numa perspectiva conserva-
dora, pois o recrutamento obrigatório, assim como o avanço da educação, 
politizariam as massas numa perspectiva oposicionista. Assim, eram infun-
dados os temores da burguesia liberal quanto ao uso do exército para fins 
conservadores. Além disso, a burguesia cometia um erro estratégico ao não 
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perceber que a única possibilidade de ascensão política que lhe restava, 
após a derrota de 1848 e diante de um movimento operário autônomo, era 
“comprar” o poder político barganhando seu apoio financeiro ao governo 
em troca de influência e de reformas liberais. Para o movimento operário a 
formação de um exército com estas características significaria a socialização 
política das massas, o enfraquecimento militar dos Junkers e a possibilidade 
de constituir uma força militar revolucionária.

Como se sabe, a crítica de Engels à inutilidade da oposição dos libe-
rais à proposta de reforma militar do governo foi confirmada pelos fatos, 
pois a oposição liberal burguesa no Parlamento foi derrotada, aprovando 
a proposta governista em 1866 e dando-lhe autonomia para aumentar o 
orçamento militar sem sua anuência. A escalada militarista desencadeada 
por Bismarck na Dinamarca e na Áustria forçou a resolução do conflito 
constitucional a favor do governo, além de enfraquecer definitivamente a 
oposição liberal no Parlamento, cobrando-lhe um preço político altíssimo. 
Isto por que a oposição liberal acabou se isolando da própria massa bur-
guesa que representava, que por sua vez apoiava a escalada militarista e a 
“defesa” da Alemanha exercida pela Prússia. Esta situação de separação en-
tre classe e partido, ressaltada por Engels, é uma das principais evidências 
da incapacidade da burguesia prussiana de dirigir o processo de unificação 
na hora do seu desenlace. 

Além disso, com a derrota dos liberais Bismarck “aleijou” definitiva-
mente o liberal-constitucionalismo alemão, pois criou as bases políticas da 
autonomia legal do governo prussiano diante do Parlamento, responsável 
apenas perante o rei. Autonomia esta que constará tanto da constituição 
da Confederação da Alemanha do Norte (1867), quanto da constituição do 
Império Alemão (1871), inserindo no Estado burguês nascente um núcleo 
autoritário e bonapartista permanente. O preço pago pela burguesia alemã 
por esta derrota política foi a preservação de elementos jurídicos e políticos 
que Engels caracterizará como “prussianos” na ordem legal burguesa que 
surgia.  
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3.2. O bonapartismo na Alemanha
 
Quando Engels escreve o prefácio à segunda edição do seu livro As 

guerras camponesas na Alemanha (ENGELS, 1977a, p. 7-21), em 1874, a uni-
ficação da Alemanha sob a égide da Prússia já havia ocorrido, criando a 
“Pequena Alemanha”, e o bonapartismo de Bismarck apresentava-se mais 
forte do que nunca. Ou seja, o passo decisivo da revolução burguesa na 
Alemanha já havia sido dado e os caminhos para sua consumação estavam 
abertos. Porém, conforme Engels destaca em sua análise, tratava-se de uma 
revolução burguesa específica, particular, diferente do tipo clássico por que 
realizada “pelo alto” e não “de baixo para cima” como no caso francês. 
Neste pequeno texto Engels faz um balanço da história da Alemanha no 
século XIX e avança uma tese sobre o bonapartismo bismarckiano que 
será retomada e desenvolvida no trabalho O papel da violência na História               
(ENGELS, 1975).

O ensejo para discorrer brevemente sobre a Alemanha no século 
XIX é uma atualização do paralelo que Engels já havia estabelecido entre 
as guerras camponesas do início do século XVI e a Revolução Alemã de 
1848-49 no seu trabalho original. Na primeira situação os grandes benefi-
ciários da derrota da revolução foram os príncipes alemães devido às vaci-
lações da burguesia citadina e dos homens livres das cidades; no segundo 
caso as beneficiárias foram as grandes monarquias alemãs, Prússia e Áus-
tria, principalmente a primeira, preservadas e fortalecidas devido às vacila-
ções da grande burguesia alemã, temerosa com a ascensão do proletariado.

No referido prefácio Engels não tem dúvidas em qualificar como 
revolução burguesa o processo de transformações iniciado em 1808 com a 
invasão napoleônica, fortalecido enormemente com a unificação em 1871, 
mas ainda inconcluso. Isto por que, ressalta Engels, trata-se de uma re-
volução burguesa distinta do caso clássico, pois sequer a Alemanha havia 
chegado em 1874 à situação da França em 1792; ou seja, sequer havia pro-
clamado a república burguesa e abolido completamente o sistema feudal. 
Segundo suas palavras:

Foi assim então que o estranho destino da Prússia quis que ela atingisse, 
em fins deste século XIX, sob a forma agradável do bonapartismo, sua 
revolução burguesa, começada em 1808-1813 e que deu outro passo 
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adiante em 1848. E se tudo for bem, se o mundo permanecer sério e 
tranquilo, quando todos nós já formos muito velhos, podemos talvez 
ver, em 1900, o governo da Prússia suprimir todas as instituições feu-
dais e a própria Prússia atingir enfim o ponto em que se encontrava a 
França em 1792. (ENGELS, 1977a, p. 17)

Aqui Engels explicita seu entendimento da revolução burguesa ale-
mã como um processo global, não só político, e de longo prazo, que evitou 
os movimentos de ruptura em favor da mudança gradual. Isto porque, 
apesar das progressivas modificações em favor do desenvolvimento da in-
dústria, do comércio e da livre circulação da mão de obra, principalmente 
no norte e no oeste, vários privilégios feudais eram mantidos, a alta nobre-
za e os Junkers continuavam como classes dominantes e o aparelho estatal 
preservava muitos elementos da monarquia absolutista prussiana, a come-
çar por uma vasta burocracia, recrutada entre os altos nobres e os Junkers, 
que assumia a direção política do Estado no lugar da própria burguesia. 

Esta revolução burguesa não clássica, de longo prazo, de caráter só-
cio-histórico e não apenas político – ou seja, de mudanças nas estruturas 
socioeconômicas, políticas e ideológicas, não somente uma ruptura políti-
ca-, ainda incompleta conforme sugere a argumentação de Engels, é resul-
tado de seu próprio caráter tardio, pois em sua luta pelo poder a burguesia 
não enfrentava apenas a nobreza e os Junkers provincianos, mas também a 
crescente e ascendente classe operária. Isso porque a revolução burguesa 
alemã ocorre numa conjuntura em que a grande indústria já se espalha 
pela Europa, governos burgueses já constituídos desenvolvem uma pers-
pectiva hegemonista, os ideais liberais já são relativamente ultrapassados 
pelos ideais democráticos e socialistas e as monarquias absolutistas apresen-
tam uma capacidade maior de acomodação aos novos tempos. Esta situação 
sugere para a burguesia alemã uma tática reformista, “covarde” segundo 
os termos de Engels, de acomodação frente aos poderes constituídos como 
forma de arrancar concessões paulatinas, porém sem colocar-se em disputa 
pelo poder político para cumprir suas tarefas históricas.

Retomando a argumentação desenvolvida no texto Revolução e con-
trarrevolução na Alemanha, Engels afirma que esta tática reformista foi rela-
tivamente atropelada pela revolução em 1848-1849, colocando a burguesia 
no proscênio da luta revolucionária, mesmo que a contragosto. Porém, a 
ameaça proletária, expressa principalmente pela Revolução de Junho na 
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França, mas também pela ação da pequena burguesia e do proletariado 
alemães, além do movimento das nacionalidades, dão o sinal para a bur-
guesia dar marcha à ré na revolução e atuar em favor da restauração da 
ordem e da propriedade, aceitando e depois apoiando a restauração das 
monarquias absolutistas.

Após a derrota da revolução, em 1849, esta tática reformista é reto-
mada com ainda maior força na medida em que a contradição principal 
passa a ser entre as classes proprietárias de um lado, incluída a grande 
burguesia, e as classes trabalhadoras de outro, inserindo neste campo da 
pequena burguesia ao operariado urbano e rural e os camponeses. Mais 
do que isto, o endividamento do Estado aproxima ainda mais a monar-
quia prussiana dos interesses burgueses, consolidando a tática reformista 
e criando as condições para a emergência do bonapartismo bismarckiano.

De acordo com Engels, a partir de 1862 o “governo burocrático” da 
Prússia aproxima-se cada vez mais da condição bonapartista, quando o ex-
pansionismo prussiano desencadeia o processo de unificação da “Pequena 
Alemanha”. A partir daí, as modificações pró-capitalistas se intensificam, 
principalmente após a vitória sobre a Áustria em 1866, acelerando a unifi-
cação e permitindo o desenvolvimento do grande capital no país. Se de um 
lado as vitórias militares prussianas tornaram o governo dos Junkers cada 
vez mais insuportável, por outro lado o medo do proletariado impediu a 
burguesia de lutar por um governo burguês típico – na forma da República 
parlamentar, da supressão dos privilégios feudais e das liberdades políticas 
e individuais – aceitando a solução bonapartista com Bismarck. Segundo 
a avaliação de Engels, a correspondência entre domínio econômico e do-
mínio político era um perigo para a burguesia, pois no atual estágio da 
luta de classes isto significava permitir ao proletariado uma liberdade de 
ação temerária, tanto devido ao desenvolvimento organizativo conquistado 
por esta classe, quanto ao próprio desenvolvimento teórico e ideológico do 
socialismo, fatores somados ao fato de que todas as classes trabalhadoras ti-
nham contradições profundas com o bloco Junker-burguês, empurrando-as 
para uma aliança com o operariado.

No prefácio à segunda edição de As guerras camponesas na Alemanha, 
Engels define a monarquia bonapartista alemã como a forma política en-
contrada para viabilizar a passagem da monarquia absolutista prussiana 
para o Estado burguês na Alemanha. Segundo Engels,
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A monarquia, que se decompunha lentamente depois de 1840, teve, 
como condição fundamental de existência, a luta entre a aristocracia e 
a burguesia, luta na qual mantinha o equilíbrio; a partir do momento 
em que ela veio proteger, não mais a aristocracia contra a pressão da 
burguesia, mas todas as classes proprietárias contra a pressão da classe 
trabalhadora, a velha monarquia absolutista teve de passar completa-
mente à forma de Estado elaborada especialmente nesse momento: a 
monarquia bonapartista... essa transição foi o maior passo à frente que a 
Prússia deu a partir de 1848; até então a Prússia tinha ficado à reta-
guarda do desenvolvimento moderno. (ENGELS, 1977a, p. 16)

Desse modo, além de ser um regime de composição contraditória 
entre Junkers e burguesia e de equilibrar-se sobre este conflito, o bonapar-
tismo bismarckiano é, acima de tudo, inimigo do proletariado, configuran-
do-se como o regime do conjunto das classes proprietárias neste período 
de transição. 

Assim, por razões diferentes e a partir de um processo histórico dis-
tinto, o bonapartismo também foi instalado na Alemanha. Tal como na 
França, a burguesia alemã também abre mão de seu poder político em 
favor de seu poder econômico, aliando-se às classes reacionárias (como a 
alta nobreza, os Junkers, o Exército e os padres) contra o proletariado. Se-
gundo Engels, o bonapartismo alemão é resultado de uma tendência his-
tórica relativamente universal na sociedade burguesa, qual seja, a de que 
a burguesia é a única classe dominante na história cujo desenvolvimento 
econômico torna o seu domínio político cada vez mais impossível, a partir 
de determinado ponto. Isto por que quanto maior é o desenvolvimento do 
capitalismo, maior é a proletarização e maiores são as contradições entre 
capital e trabalho, sendo também maiores as pressões para democratizar 
ou mesmo abolir o regime burguês.

Ora, esta tese desenvolvida brevemente por Engels é teoricamen-
te fundamental na propositura política do marxismo e explica por que a 
partir dos anos 1860 o poder burguês só pôde se manter sob a mediação 
de variadas formas liberal-democráticas ou sob formas mais radicais de bo-
napartismo, como o fascismo e os diversos regimes autocráticos.

No caso da Alemanha, para Engels o ponto de mutação que tornou 
inviável a instalação de um poder burguês típico, que “repetisse” a história 
da França e da Inglaterra, já tinha ocorrido antes de 1848; o que tornou o 
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bonapartismo a única forma da burguesia garantir politicamente o estabe-
lecimento do seu poderio econômico. Porém, se na França o bonapartismo 
foi instalado numa situação em que o feudalismo já tinha sido abolido, a 
nobreza feudal já não mais existia enquanto tal e o conflito entre burguesia 
e proletariado perpassava todos os conflitos sociais, na Alemanha o cará-
ter tardio do desenvolvimento capitalista tornava o bonapartismo bismar-
ckiano fadado a desaparecer como regime político de composição entre a 
burguesia e a nobreza contra o proletariado. Isto porque o caráter moder-
no do bonapartismo, como forma variante do Estado burguês baseada no 
conflito entre burguesia e proletariado, e seu apoio ao desenvolvimento 
capitalista tendiam a fazê-lo sucumbir entre a historicamente improvável 
restauração do regime feudal-junker, a instalação de um regime burguês 
típico ou a revolução proletária. Isto se deve à contradição entre os ele-
mentos semifeudais do bonapartismo bismarckiano e o próprio movimen-
to histórico posto em andamento por ele, o que o torna uma forma políti-
ca transitória, segundo Engels fadada a desaparecer na luta entre Junkers, 
burguesia e proletariado, por mais suave e demorada que seja a abolição 
dos privilégios feudais.

Como veremos, em O papel da violência na história, Engels avança ain-
da um novo desdobramento para a tendência do bonapartismo alemão ao 
colapso, qual seja, sua supressão pela derrota numa “aventura militar”. 
Se lembrarmos que a Alemanha precisou ser derrotada em duas guerras 
mundiais para instituir plenamente a forma clássica do Estado burguês, 
conforme sugerida por Engels e indicada logo acima, e extinguir as va-
riantes bonapartistas que adotou, o juízo histórico de Engels mostrou-se 
acertado com 70 anos de antecedência.

Isso significa que o bonapartismo bismarckiano é particularmente 
distinto do bonapartismo francês, pois enquanto o segundo é fundamen-
tado no conflito de classes moderno, o primeiro é fundamentado num 
conflito de classes fadado a desaparecer conforme execute seu próprio 
programa ao desenvolver o capitalismo alemão. Teoricamente, isso quer 
dizer que o bonapartismo francês possui uma universalidade que o alemão 
não tem, pois como forma política oriunda do conflito de classes moderno 
pode se “repetir” historicamente, nos casos em que o conflito capital-tra-
balho fundamenta a luta de classes; enquanto que o bonapartismo bismar-
ckiano é próprio da fase final da transição do feudalismo ao capitalismo, 
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sua universalidade remete-se a situações em que a transição ao capitalismo 
ainda não se encerrou, ou falando de outro modo, situações de revolução 
burguesa “pelo alto”.

3.3. A questão camponesa e a dinâmica da revolução “pelo alto”

Após a unificação a questão camponesa volta a ocupar uma posição 
central na análise de Engels sobre a revolução burguesa na Alemanha, pois 
tanto permitia entender a força e a perseverança das estruturas feudal-ab-
solutistas no país quanto adquiria um papel decisivo na luta revolucionária 
do proletariado. Engels então passou a estudar a história agrária alemã e 
a condição camponesa desde as migrações germânicas, ainda durante a vi-
gência do Império Romano, até o século XIX. Por meio de trabalhos como 
A marca (1882), os capítulos VII e VIII de A origem da família, da propriedade 
privada e do Estado (1884) e, mais tarde, O problema camponês na França e 
na Alemanha (1894-95) Engels procura contribuir para a definição de uma 
política agrária do partido operário alemão, com vistas a atrair o apoio do 
operariado rural e do campesinato à perspectiva revolucionária. Isto por 
que em sua elaboração a construção de uma aliança do operariado urbano 
com o operariado rural e o campesinato poderia ferir de morte o bonapar-
tismo bismarckiano, por sua vez sustentado pela aliança junker-burguesa, 
retirando os camponeses de sua passividade política e da condição de base 
eleitoral de massa da nobreza e atraindo-os para a órbita da luta socialista, 
além de varrer para sempre os alicerces do “prussianismo”, conjunto de 
relações e instituições herdados das estruturas feudal-absolutistas pelo Es-
tado burguês fundado com a unificação.

Nos capítulos de A origem da família, da propriedade privada e do Estado 
(ENGELS, s/d a) intitulados “A gens entre os celtas e os germanos” e “A 
formação do Estado entre os germanos”, e em “A marca”, Engels analisa as 
origens e a evolução histórica da marca, a mais importante instituição cam-
ponesa surgida na Alemanha.  A marca é uma instituição de origem gen-
tílica baseada em algum tipo de propriedade comum do solo que sofreu 
modificações ao longo do tempo por influência da luta entre camponeses 
e senhores. Em linhas gerais ela chegou ao século XIX como uma associa-
ção de aldeias, incluindo também aí não camponeses, com direito à pro-
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priedade ou ao usufruto das chamadas “terras comunais”, como bosques, 
pastagens e áreas de plantio, com redistribuição periódica dos lotes entre 
seus membros, definição das formas e finalidades da produção para cada 
um e aplicação da justiça. Isto tornava a marca uma instituição de caráter 
econômico-social e político-jurídico que definia a vida do camponês livre 
representando para ele sua verdadeira “pátria” conforme definição de 
Engels. Como resultado da desagregação da antiga comunidade gentílica 
frente ao processo de formação das classes e do Estado a marca constitui-se 
no fundamento material da liberdade e da autonomia camponesas diante 
do Estado e dos senhores de terra.

Sua vitalidade ao longo dos séculos nos países e regiões de origem 
germânica, como Inglaterra, França, Escandinávia e, principalmente, a Ale-
manha, deve-se ao fato de que a marca é uma adaptação da antiga comuni-
dade gentílica e de seu sistema de propriedade coletiva às novas condições 
históricas criadas pela decadência do mundo romano e pelo surgimento 
da sociedade de classes e do Estado entre os germanos. Em A origem..., En-
gels atribui à influência das instituições gentílicas germânicas, atualizadas 
historicamente e incorporadas de modo adaptado à nova ordem social, 
a capacidade da sociedade europeia medieval em superar a dispersão, a 
estagnação cultural e o atraso econômico e tecnológico que marcaram a 
crise do mundo romano e os primeiros séculos da Idade Média, dando 
origem a um novo desenvolvimento na Baixa Idade Média manifesto no 
crescimento demográfico, na formação das monarquias nacionais e no de-
senvolvimento da própria economia urbana e mercantil.

Por conta do seu conteúdo igualitário e pela própria autonomia que 
oferecia aos camponeses, ao longo do tempo a marca sofreu todo tipo de 
golpes com o avanço de variadas formas de propriedade privada, a come-
çar pela propriedade individual, como ressalta Engels, e a transferência to-
tal ou parcial de suas atribuições aos senhores de terras civis e eclesiásticos 
ou às cidades. De acordo com Engels, na Alemanha a marca manteve uma 
vitalidade já não vista em outras regiões de ocupação germânica, mesmo 
durante a Baixa Idade Média, garantindo grande liberdade aos campo-
neses, principalmente nas regiões do leste. As Cruzadas tiveram um papel 
importante neste processo, na medida em que causaram a ruína ou o de-
saparecimento de dezenas de linhagens senhoriais, possibilitando aos cam-
poneses maior liberdade. No entanto, nos séculos XIV e XV, inicia-se uma 
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ofensiva senhorial sobre os direitos camponeses, motivada pela necessida-
de de dinheiro e baseada no direito romano, que leva às guerras campone-
sas do século XVI. A derrota popular favoreceu o poder dos príncipes, que 
ao mesmo tempo em que se impunham politicamente à nobreza davam-lhe 
liberdade de ação para confiscar os direitos camponeses impondo-lhes a 
“segunda servidão”. Tal processo acelera-se ainda mais com a Guerra dos 
30 Anos (1618-1648), que ao despovoar e devastar a Alemanha, além de re-
forçar a descentralização política, deixou os camponeses entregues à sanha 
violenta dos nobres, generalizando a servidão como nunca antes. Segundo 
Engels, depois da guerra dos 30 Anos, “o camponês atingiu um tal grau 
de fraqueza que lhe era completamente impossível salvar-se a si mesmo e 
que o socorro só poderia vir de fora, do exterior” (ENGELS, 2003, p. 161).

O socorro externo veio na forma das sucessivas revoluções burguesas 
ocorridas na França (1789, 1830 e 1848), seguidas da revolução alemã de 
1848-1849, que pressionaram pela abolição da servidão e do feudalismo na 
Alemanha. Porém, na prática a nobreza desencadeou um processo lento, 
irregular e, na época de Engels, ainda incompleto de resgate das obriga-
ções feudais por meio do pagamento em dinheiro ou da entrega de terras, 
impondo aos camponeses uma situação ainda pior de miséria, precarieda-
de econômica e dependência aos credores, agentes judiciários e coletores 
de impostos. Para piorar a situação, Engels destaca, ainda, a concorrência 
da agricultura norte-americana, capaz de inviabilizar não só a produção 
camponesa, mas a própria agricultura europeia. Segundo Engels a úni-
ca alternativa para o campesinato alemão era o “renascimento” atualiza-
do da marca, não na antiga forma da produção doméstica, mas na forma 
da grande produção coletiva, capaz de explorar a terra em larga escala, 
incorporar tecnologia, poupar trabalho e permitir ao camponês também 
desenvolver a grande indústria no campo. Nesta perspectiva, para Engels 
a única verdadeira aliada do campesinato alemão era a social-democracia.

Esta tese acerca da afinidade entre a perspectiva socialista do ope-
rariado alemão e os interesses camponeses volta a ser afirmada no texto O 
problema camponês na França e na Alemanha (ENGELS, s/d b), escrito em 1894 
e publicado na revista Die Neue Zeit, do partido social-democrata alemão e 
dirigida por Karl Kautsky. Vinte anos depois Engels retoma as teses de A 
marca (ENGELS, 2003) numa conjuntura em que o crescimento dos par-
tidos operários de inspiração marxista demandava uma interlocução cada 
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vez maior com a massa camponesa, majoritária entre as classes populares 
em quase todos os países europeus. Na Alemanha o partido operário bus-
cava consolidar sua orientação marxista, assumida no Congresso de Erfurt, 
de 1891, e ao mesmo tempo ampliar sua atuação junto às outras classes po-
pulares após o fim das leis antissocialistas. Daí a importância da discussão 
sobre o “problema camponês” na definição tática e estratégica dos partidos 
operários.

Engels começa o texto chamando a atenção para a importância po-
lítico-social da questão camponesa para o sistema de poder em toda a Eu-
ropa, com exceção da Grã-Bretanha, pois a “apatia da grande massa da 
população é o apoio mais poderoso com que contam tanto a corrupção 
parlamentar em Paris e em Roma, como o despotismo na Rússia” (EN-
GELS, s/d b, p. 225). Diante disso, os partidos socialistas e o movimento 
operário têm o dever de voltar suas atenções para a questão camponesa se 
quiserem obter o apoio da maioria da população e serem bem sucedidos 
em sua perspectiva revolucionária. 

Em seguida Engels discute o programa do Partido Operário Fran-
cês, aprovado em Nantes no ano de 1893 criticando duramente sua abor-
dagem da questão camponesa. Em linhas gerais, no programa os socialistas 
franceses comprometem-se em defender a propriedade camponesa diante 
das pressões que levam à sua ruína, como aquelas exercidas pelo avanço 
do capitalismo, pela concorrência da grande propriedade, pelas exações 
fiscais e mesmo pela agricultura de outros países como EUA e Índia. Para 
Engels, esta posição é um contrassenso, pois o próprio programa admite 
a inevitabilidade do desaparecimento da propriedade camponesa nas con-
dições da sociedade burguesa, o que significaria o comprometimento do 
partido com medidas inócuas e tendentes ao fracasso. Segundo ele:

[...] o desejo de proteger o pequeno lavrador, no que se refere à sua 
propriedade, não protege a liberdade desse lavrador, e sim a forma es-
pecífica de sua escravidão, e só faz prolongar uma situação em que não 
pode nem viver nem morrer. Por conseguinte, não tem razão de ser a 
invocação feita no primeiro item do programa. (ENGELS, s/d b, p. 231)

Em vez disso, o partido deveria levar em conta o quadro social no 
campo e comprometer-se com medidas afinadas com a perspectiva socia-
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lista e condizentes com os interesses específicos de cada uma das classes 
camponesas. Se o compromisso fundamental do partido operário é com o 
proletariado rural, sobre quem paira a exploração exercida por todas as 
classes proprietárias e a quem o partido deve defender diante desta mesma 
exploração e propor a grande propriedade coletiva agrária, em relação às 
outras classes do campo o programa varia conforme sua condição social.

O pequeno camponês deve ser atraído para a luta socialista e que-
brada sua defesa intransigente da propriedade individual por meio de um 
processo progressivo e consensual de direcionamento de sua propriedade 
e forma de exploração para o regime cooperativo, sem qualquer tipo de 
expropriação ou violência, mas por meio do apoio econômico e do exem-
plo de superioridade econômica oferecido pela grande propriedade cole-
tiva. Ou seja, aqui Engels vislumbra subtrair a massa pequeno camponesa 
da influência burguesa e proprietária não preservando a pequena proprie-
dade e nem impondo-lhe a coletivização forçada, mas estimulando sua ade-
são ao socialismo por meio de uma estratégia consensualista de transição 
da pequena propriedade individual para a grande propriedade coletiva. 
Deste ponto de vista são os aliados prioritários dos operários urbanos e ru-
rais. Em relação aos grandes e médios camponeses o partido operário deve 
defender os interesses do proletariado rural por eles explorado e propor 
a reunião de suas propriedades em grandes propriedades cooperativas. Já 
os grandes proprietários serão expropriados e suas propriedades entre-
gues aos proletários rurais e coletivizadas.

Na Alemanha, a aliança com o proletariado rural adquiria muito 
maior centralidade em função das peculiaridades do Estado alemão e do 
processo de unificação que lhe deu origem. Segundo Engels,

[...] a semisservidão em que, de fato, se mantêm os operários agrícolas 
das regiões a Leste do Elba constitui a base fundamental em que se 
apoia o domínio dos Junkers, na Prússia, e, em consequência, a base 
fundamental da supremacia prussiana na Alemanha. (ENGELS, s/d b, 
p. 242)

Isso porque, graças à exploração semisservil desta massa de traba-
lhadores, a nobreza junker conseguia preservar sua força social e política 
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numa situação de crescentes dificuldades econômicas, dadas pelo próprio 
avanço do capitalismo, e garantir a presença estrutural de elementos do 
velho Estado absolutista prussiano no seio do novo Estado alemão.

Retomando a argumentação exposta em seus trabalhos dos anos 
1860 sobre a questão militar, Engels reafirma a importância da conquis-
ta do operariado rural para esvaziar os fundamentos socioeconômicos da 
supremacia junker e do “prussianismo” na Alemanha unificada e quebrar 
um dos pilares de seu poderio, o exército, desencadeando um processo de 
alteração da correlação de forças equivalente a uma revolução. Em suas 
palavras:

[...] lance-se a semente da social-democracia entre esses operários; dê-se 
coragem e espírito de solidariedade a eles, na luta por seus direitos, e 
será o fim das glórias dos Junkers. A grande potência reacionária, que 
representa, para a Alemanha, o mesmo elemento bárbaro de conquista 
que o czarismo representa para toda a Europa, esvaziar-se-á como uma 
bexiga furada. Os “regimentos-chave” do exército prussiano tornar-se-
-ão social-democratas e, com isso, operar-se-á o deslocamento de classes 
no poder, que abriga em seu seio toda uma revolução. Eis por que a 
conquista dos proletários agrícolas da zona Leste do Elba tem uma im-
portância muitíssimo maior que a conquista dos pequenos camponeses 
do ocidente da Alemanha, sem falar já dos médios camponeses do sul. É 
aqui, na parte oriental do Elba, que se encontra nosso campo de batalha 
decisivo. (ENGELS, s/d b, pp. 242-243)

Como se pode deduzir de toda a elaboração de Engels sobre a “ques-
tão camponesa”, para ele esta adquiria centralidade no conteúdo conser-
vador da revolução burguesa na Alemanha; sua solução em favor do movi-
mento operário quebraria sua dinâmica, alterando a correlação de forças 
em favor de uma revolução proletária. A incapacidade da social democracia 
alemã em realizar o programa de Engels atraindo o proletariado agrícola 
e as demais classes camponesas explica, em certa medida, a força do “prus-
sianismo” durante todo o período de vida do regime monárquico, que só 
caiu em 1918, e mesmo a resistência do conservadorismo no regime de 
Weimar (1918-1933). Conservadorismo devidamente mobilizado por Hi-
tler na ascensão e consolidação do regime nazista e contra a classe operária. 
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4. Dinâmica e contradições do bonapartismo alemão: 
a revolução “pelo alto” na encruzilhada

O papel da violência na História, escrito por Engels entre dezembro 
de 1887 e março de 1888, é um trabalho de história, propriamente dito, e 
uma síntese de suas formulações sobre o bonapartismo e a revolução bur-
guesa na Alemanha desenvolvidos desde os anos 50. Foi elaborado como 
uma espécie de comprovação histórica das teses materialistas de sua “teoria 
da violência”, desenvolvida em três capítulos da seção de economia política 
do famoso Anti-Dühring (ENGELS, 1979), livro publicado em 1878 com a 
intenção de defender o método materialista histórico e refutar as ideias 
de Eugen Dühring, filósofo positivista e professor com relativa influência 
entre os intelectuais do partido social-democrata alemão. Engels pretendia 
reunir seu opúsculo sobre a história recente da Alemanha aos capítulos 
sobre a “Teoria da violência” presentes no Anti-Dühring e publicá-los como 
um livro independente. Porém, tal intento nunca se realizou, pois O papel 
da violência na História restou inacabado e Engels nunca veio a publicá-lo. 
Suas considerações vão até o período da Kulturkampf, entre 1872 e 1878, 
ainda durante o governo de Bismarck, sem chegar a analisar as consequ-
ências do fim da era bismarckiana e da ascensão de Guilherme II ao trono 
e ao comando do governo. No entanto, suas previsões acerca do destino 
histórico do Estado burguês na Alemanha sob o regime bonapartista torna-
ram-se proféticas, sendo confirmadas pela história posterior da Alemanha.

Em O papel da violência na História Engels propõe-se a explicar “por 
que motivo a política do sangue e do ferro devia resultar provisoriamente 
e o motivo por que ela vai necessariamente acabar por falhar”(ENGELS, 
1975, p. 11), ou, em outras palavras, por que o sistema político criado por 
Bismarck na Alemanha estava fadado a ser superado, apesar de seus êxi-
tos e de sua força. Para tanto, Engels analisa como a escalada militar e a 
política externa agressiva que levaram a Prússia a unificar a Alemanha, a 
“política do sangue e do ferro” alcunhada pelo próprio Bismarck, foram 
determinadas pela unificação econômica e o desenvolvimento industrial, 
fortalecendo-as com a criação do novo país ao mesmo tempo em que cria-
vam novas contradições e obstáculos para seu desenvolvimento histórico.

Fazendo uso novamente do método das “situações e relações de for-
ça”, Engels divide sua narrativa em três partes, cada qual relativa a um 
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período histórico. A primeira contempla o período posterior à revolução 
de 1848-1849, com uma rápida recuperação do contexto gerado pelo Con-
gresso de Viena (1815), indo até a Guerra da Prússia e da Áustria contra 
a Dinamarca (1864); a segunda abrange o período decisivo da unificação 
entre 1864 e 1871, momento da fundação do Império Alemão; e a terceira 
abrange o período pós-unificação até 1878, aproximadamente, quando se 
interrompem suas anotações. Cada período é marcado por uma determi-
nada correlação de forças, por um determinado cenário da luta de classes, 
merecendo uma demarcação específica ao longo da análise.

O período iniciado com a derrota da revolução alemã é marcado 
por dois processos fundamentais. De um lado, a rejeição definitiva de uma 
agenda revolucionária pela burguesia, apesar do renascimento das aspira-
ções nacional-populares na Alemanha sufocadas desde a contrarrevolução 
de 1815, o que implicou a retomada e o aprofundamento de uma postura 
ao mesmo tempo passiva e conciliadora diante da velha ordem e hostil 
à perspectiva democrática defendida pelo proletariado e demais camadas 
populares, posição já denunciada por Engels no seu Revolução e contrar-
revolução na Alemanha. De outro lado, o acelerado desenvolvimento eco-
nômico e industrial no país, estimulado pela longa fase de prosperidade 
da economia mundial a partir dos anos 50, pela absorção das técnicas e 
métodos produtivos da revolução industrial e pelos efeitos comercialmente 
benéficos da criação e ampliação do Zollverein de 1834. Tal situação tornou 
a unificação política uma necessidade cada vez maior para as diversas clas-
ses dominantes alemãs, inclusive a nobreza, revelando o crescente anacro-
nismo das instituições políticas e jurídicas particularistas alemãs diante da 
nova situação e levando a burguesia liberal, principalmente a prussiana, à 
defesa da unidade a qualquer preço, ou seja, acomodando-se à velha or-
dem e modificando-a “por cima”.

Segundo Engels, nestas circunstâncias a unificação sob a égide da 
Prússia era o caminho mais curto e rápido para a burguesia alemã atingir 
seus objetivos, devido à própria posição assumida pelo reino dos Hohen-
zollern no contexto alemão após o Congresso de Viena (1815). Apesar de 
não dar destaque às reformas de 1808-1811, desencadeadas após a derrota 
para o exército napoleônico em 1806 e que iniciaram a substituição da 
servidão por compensações pagas pelos camponeses, a expropriação des-
tes mesmos camponeses em favor da absolutização da propriedade pela 
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nobreza e abriram o acesso à propriedade da terra à burguesia (ANDER-
SON, 1985), aqui Engels dá grande importância à entrega da Renânia à 
Prússia pelo Congresso de 1815 e às peculiaridades da formatação política 
do Estado prussiano.

A incorporação da Renânia injetou grande dose de dinamismo eco-
nômico e social no reino dos Hohenzollern, desencadeando uma série de 
modificações em sua estrutura material e deslocando o eixo geopolítico 
do Estado prussiano para oeste. Isto por que a Renânia sofreu em grande 
medida o impacto transformador da Revolução Francesa e da Era Napole-
ônica, com a abolição de diversos institutos feudais, inclusive a servidão, a 
adesão de sua nascente burguesia às “idéias francesas” e sua incorporação 
ao próprio Império Francês. Por outro lado, as necessidades geopolíticas 
de integração dos territórios Hohenzollern a leste e a oeste levou o próprio 
governo prussiano a negociar com os estados intermediários entre as duas 
Prússias a união alfandegária que deu origem ao Zollverein. Assim, a anexa-
ção da Renânia acelerou o desenvolvimento histórico no Reino da Prússia 
em direção ao capitalismo, abrindo caminho para a sua hegemonia na uni-
ficação alemã e excluindo a possibilidade da unificação sob a égide da Áus-
tria, cujo atraso econômico e social ressaltava-se cada vez mais diante do 
dinamismo prussiano. Diante disto, a outra via para a unificação que resta-
va era a abertamente revolucionária, defendida por Marx e Engels desde 
1848 e baseada na criação de uma república democrática una e indivisível 
de toda a Alemanha e na supressão de todos os estados feudal-absolutistas 
e seus institutos político-jurídicos.

Além do dinamismo econômico, da liderança na união aduaneira e 
da posição política francamente antipopular, segundo Engels, dois outros 
fatores levaram a burguesia a apoiar a unificação sob a égide da Prússia: o 
serviço militar obrigatório e a instrução pública. Isto por que de um lado 
criava-se uma força militar permanentemente mobilizável para a unifica-
ção, conferindo ao país superioridade militar em relação aos outros estados 
alemães e capacidade de “proteger” a Alemanha da ingerência externa; de 
outro lado por que favorecia a qualificação da mão-de-obra arregimentada 
pela indústria e o próprio avanço cultural do país. Não surpreende então 
que a perspectiva de acomodação da burguesia alemã diante dos poderes 
feudal-absolutistas após a derrota da Revolução de 1848-1849 levasse a 
burguesia prussiana a aceitar o convite feito pelo regente Guilherme para 
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que compusessem o ministério, em 1858. Após quase uma década os li-
berais prussianos assumiam novamente o poder, no que foi denominado 
pela imprensa da época como governo da “Nova Era”; no entanto, Engels 
não titubeia em afirmar que a burguesia detinha um poder meramente 
nominal, pois as “rédeas do governo” continuavam nas mãos dos “círculos 
competentes” (pp. 33-34). A prova dos nove de mais esta operação trans-
formista exercida pela monarquia prussiana sobre a burguesia foi a eclosão 
do conflito constitucional em torno da reforma do serviço militar e do or-
çamento militar, onde a monarquia insistiu em não submeter-se ao veto do 
parlamento prussiano, levando à queda do ministério liberal e à ascensão 
de Bismarck, em 1862.

Segundo Engels a ascensão de Bismarck ao governo prussiano criou 
as condições para a Prússia desencadear o processo de unificação, não 
porque este representava os interesses burgueses e pretendesse varrer do 
mapa a velha ordem feudal-absolutista, mas por que compreendeu que a 
sobrevivência da mesma dependia cada vez mais da capacidade do governo 
prussiano em rasgar o véu e liderar uma “revolução pelo alto”. Para tanto, 
Bismarck apresentou a Prússia como a única defensora dos interesses ale-
mães diante das potências europeias e transformou a política externa no 
eixo fundamental de sua estratégia de unificação.

Para Engels, ao assumir as tarefas de uma revolução burguesa “pelo 
alto” unificando a Alemanha, sem a Áustria, e instituindo um Estado bur-
guês, “sincrético” diríamos nós a partir das formulações de Fernandes 
(1979), por que combinado a antigas estruturas, Bismarck colocou-se tanto 
acima dos interesses imediatos de sua classe, os Junkers, quanto acima dos 
interesses imediatos da burguesia, realizando a unificação “à moda junker”. 
Ou seja, com base num regime autoritário e de matriz absolutista, com o 
poder extremamente concentrado em sua pessoa, em nome do rei, e na su-
premacia econômica assumida pela Prússia no desenvolvimento econômi-
co alemão, Bismarck desencadeou uma política externa expansionista que 
atraiu o apoio dos Junkers prussianos e da nobreza dos pequenos estados; 
esvaziou a resistência da oposição parlamentar burguesa ao aumento das 
despesas militares e do serviço militar, resolvendo o conflito constitucional 
que se arrastava desde 1860, e atraiu o apoio das camadas populares em 
nome do nacionalismo e da defesa da Alemanha contra a ingerência es-
trangeira. Um espírito de “união nacional” marca o processo político nesta 
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segunda fase, aglutinando as mais variadas classes em torno do programa 
de unificação dirigido pelo governo prussiano. 

À revelia dos Junkers, Bismarck instituiu o Estado burguês; à revelia 
da burguesia preservou diversos elementos da estrutura feudal-absolutis-
ta; à revelia de ambas as classes, instituiu o sufrágio universal; à revelia 
das camadas populares reforçou a capacidade de dominação e exploração 
de Junkers e burgueses sobre camponeses e operários; em favor de todas 
elas eliminou a ingerência externa nos destinos da Alemanha, unificando 
o país. Aqui Engels explicita teoricamente a situação que lhe permite qua-
lificar o regime de Bismarck como bonapartista, porém destacando sua 
particularidade em relação ao modelo clássico de Napoleão III, pois um 
bonapartismo assentado num duplo conflito de classes: de um lado junke-
r-burguês; de outro, burguês-proletário. Situação que, por sua vez, funda-
mentou um Estado burguês sincrético, também particular em relação ao 
tipo clássico, como veremos a seguir.

Na segunda parte de seu trabalho Engels narra como a escalada da 
unificação foi “fabricada” por Bismarck, inicialmente por meio da guerra 
contra a Dinamarca (1864), quando o consórcio austro-prussiano passa a 
tutelar os condados de Schleswig e Holstein. Logo depois por meio da 
guerra contra a Áustria (1866), quando a influência austríaca no processo 
de unificação é definitivamente afastada, os estado alemães do centro-nor-
te são unificados e é criada a Confederação da Alemanha do Norte, em 
1867. Para Engels, estes episódios equivalem a uma verdadeira revolução 
política, pois mandou pelos ares a principal instância política da antiga 
Confederação Germânica, a Dieta Federal, além de instituir o Reichstag 
(Parlamento) e o sufrágio universal. Finalmente com a Guerra Franco-
-prussiana (1870), quando Napoleão III é levado a atacar em função de 
divergências acerca da sucessão espanhola e do Luxemburgo e da recusa 
de Bismarck em ceder-lhe a margem esquerda do Reno. Esta situação per-
mite que Bismarck finalmente atraia os estados alemães do sul para a tutela 
prussiana em nome da defesa nacional contra o ataque francês, ganhando 
a guerra e fundando o Império Alemão (1871).

Mesmo ressaltando a autonomia política adquirida por Bismarck em 
relação à sua classe de origem no processo de unificação, Engels revela e 
condena toda a mesquinhez e dissimulação “tipicamente junker” de suas 
manobras com a Dinamarca, a Áustria e os demais estados alemães. Con-
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dena ainda o jogo de dissimulação com a França, sem deixar de reafirmar 
a dura crítica exposta em outros trabalhos às pretensões expansionistas 
de Napoleão III, e o ato vingativo de anexação da Alsácia e da Lorena, 
erro fatal de consequências desastrosas, segundo nosso autor; qualifican-
do todas estas ações como típicas de uma classe historicamente decadente, 
incapaz de conduzir os destinos do país numa perspectiva abertamente 
progressista e transformadora. 

O resultado deste processo foi a criação de um Estado burguês híbri-
do, sincrético, que combinava instituições liberais como o Reichstag (Par-
lamento), instituições democráticas como o sufrágio universal – segundo 
Engels devidamente transformado em instrumento de dominação sobre os 
trabalhadores; instituições feudal-absolutistas dissimuladas nos controles 
judiciários, policiais e econômicos exercidos pelos nobres no campo e o 
Conselho Federal, formado pelos reis e príncipes do Império; e instituições 
tipicamente bonapartistas como a autonomia política da burocracia, con-
trolada pelos nobres, em particular pelos grandes proprietários, e a pró-
pria não-responsabilidade do governo imperial diante do Parlamento, só 
diante do Imperador (o rei da Prússia). Nas palavras de Engels, uma “di-
tadura exercida segundo formas parlamentares” (ENGELS, 1975, p. 72), 
ou baseada no “pseudoconstitucionalismo”, conforme afirmará em outro 
lugar (ENGELS, 1983, p. 378).

Sendo assim, para Engels, a constituição do Império Alemão ainda 
ficou aquém da constituição da Confederação da Alemanha do Norte, pois 
além de não ampliar os direitos democráticos do povo, que se mobilizou 
entusiasticamente e participou ativamente da guerra com a França, ainda 
fortaleceu o particularismo dos estados alemães, reconhecendo os direitos 
políticos das dinastias alemãs no Conselho Federal e conferindo à alta no-
breza enorme força política. De fato, além de não ter poder para eleger 
o governo, devido à não responsabilidade do chanceler e do ministério 
diante do Parlamento, o sufrágio universal ainda era limitado por diversos 
mecanismos de origem estamental, censitária e corporativa, que aumen-
tavam o peso eleitoral dos Junkers e da burguesia. No plano parlamentar, 
além de não poder nomear ou destituir o chanceler, o Parlamento (Reichs-
tag) não podia propor nem votar leis sem a concordância do Conselho Fe-
deral composto pelos príncipes e monarcas; além do mais, seus deputados 
não recebiam renumeração, o que dificultava ainda mais a participação de 
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representantes das classes populares. Estes limites estruturais aos compo-
nentes democráticos do Estado burguês alemão mantiveram-se por todo o 
período do chamado II Reich, ou seja, da monarquia constitucional alemã 
(1871-1918).

Além disso tudo, Engels ressalva que os avanços institucionais ocor-
ridos nos planos civil e jurídico, com a uniformização dos códigos civil e 
penal; e no plano da legislação econômica, com a criação de uma moeda 
nacional baseada no padrão-ouro e da legislação bancária; favoráveis à li-
vre movimentação do capital, da força de trabalho e das mercadorias, se 
fizeram acompanhar de recuos na liberdade política, mesmo para a bur-
guesia. Mais uma vez, em favor do seu poder econômico e social a burgue-
sia abria mão do seu poder político, porém o capitalismo alemão entraria 
numa fase de desenvolvimento acelerado, transformando o país numa po-
tência econômica e industrial. 

Em sua interpretação histórica, Engels avalia que este caso particular 
de revolução burguesa colocou as classes dominantes da Alemanha diante 
de três caminhos após a unificação: (a) o recrudescimento do que Engels 
chama de “prussianismo”, ou seja, a miríade de direitos e privilégios de ori-
gem absolutista-feudal mantidos de maneira dissimulada pela nobreza no 
novo Estado; (b) a evolução gradual, e mais adequada ao desenvolvimento 
capitalista, em direção ao poder burguês e a um Estado burguês típico, 
mesmo que sob a representação política dos grandes proprietários abur-
guesados; ou (c) o bonapartismo e sua “política de ferro e sangue”, desti-
nado a fracassar por oscilar e equilibrar-se entre as duas opções anteriores.

A análise de Engels acerca das vias históricas da Alemanha após a 
unificação assenta-se numa circunstanciada descrição do quadro social do 
país, agrupando as classes sociais e forças políticas em três grandes campos. 
No campo conservador, o “prussianismo” agrupa o conjunto da nobreza 
com o apoio da quase totalidade do campesinato, principalmente os gran-
des camponeses, formando os partidos de sustentação do governo e sua 
base eleitoral de massa. Segundo Engels a nobreza é composta por uma 
minoria de grandes proprietários de terra (magnates) e por uma massa de 
médios proprietários localizados principalmente nas províncias prussianas 
do leste, que dirigem politicamente o conjunto da classe. Apesar de ambos 
os segmentos de proprietários rurais participarem da economia de merca-
do e praticarem a agricultura comercial, a situação geral dos nobres é de 
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instabilidade econômica e de grande dependência dos favores do Estado, 
criando uma situação insustentável a longo prazo e obrigando-os a transi-
tar decididamente em direção à abolição definitiva dos resquícios feudais 
ou a perecer, tornando a permanência do “prussianismo” uma situação 
histórica cada vez mais reacionária. Apesar de vislumbrar a possibilidade 
do operariado atrair para a social-democracia o apoio da maior parte do 
campesinato, pequenos camponeses e rendeiros, em função das desgra-
ças causadas a estes segmentos pelo avanço da economia monetária sobre 
a economia natural e de sua progressiva proletarização – tese posterior-
mente desenvolvida em O problema camponês na França e na Alemanha; para 
Engels, estes ainda vivem numa situação político-ideológica de pouca ati-
vidade e de expressão de seus interesses sociais e políticos através do senti-
mento religioso, orbitando em torno da nobreza, em cujos candidatos para 
o parlamento vota docilmente.

No centro do espectro político-social, posiciona-se o conjunto das 
frações burguesas, desde a grande burguesia industrial, nesta altura já a 
classe economicamente mais poderosa da sociedade e que tendia a com-
por com o campo conservador, até os liberais radicais, mais decididamente 
oposicionistas e que também continham elementos da pequena burguesia e 
de trabalhadores urbanos. A pequena burguesia também vivia numa situa-
ção de crescente instabilidade econômica, pois em grande parte dependia 
do pequeno comércio, do artesanato e das corporações, cada vez mais pres-
sionados pelo avanço da grande indústria e da economia capitalista. Sua 
debilidade social a fazia oscilar entre o liberalismo, apoiando a burguesia, 
ou a democracia revolucionária, ao lado do proletariado e da social-de-
mocracia.  Na esquerda Engels apresenta o crescente proletariado urbano 
e seu partido social-democrata, que por sua vez também contava com o 
apoio tímido do proletariado rural, ainda bastante disperso e submetido à 
situação de semisservidão nas províncias do leste, e da pequena burguesia. 
Na visão de Engels, apesar de ainda em formação e tendo superado sua 
divisão recentemente, com a fusão entre lassaleanos e marxistas, o partido 
operário e o movimento social do operariado já inspiravam medo suficien-
te na burguesia para que esta mantivesse sua aliança com os conservadores 
Junkers. Como se sabe, a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, fun-
dada por Ferdinand Lassalle em 1863, e o Partido Operário Socialdemo-
crata Alemão, fundado por August Bebel e Wilhelm Liebknecht em 1869, 
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fundiram-se em 1875 no Congresso de Gotha, dando origem ao Partido 
Socialista Operário da Alemanha. Somente em 1890, o partido assumiu o 
nome de Partido Socialdemocrata da Alemanha.   

Na avaliação de Engels, diante deste quadro político-social, a via his-
toricamente favorável para as classes dominantes alemãs em conjunto era 
a evolução, mesmo que “suave”, em direção a um Estado burguês de tipo 
inglês, com a massa junker entregue definitivamente à ruína ou à voragem 
da agricultura mercantil, à qual sobreviveria apenas uma parte; enquanto 
os grandes proprietários de terra (magnates), mais propensos ao aburgue-
samento, assumiriam o comando do Estado e a representação política em 
nome da burguesia. Ou seja, a Alemanha se atualizaria historicamente à 
moda inglesa, com um Estado burguês típico sob a forma monárquica e 
sob a direção política de uma nobreza aburguesada, beneficiária direta do 
avanço do capitalismo no campo, pois “na Alemanha a república burguesa 
pura já estava ultrapassada antes de aparecer” (ENGELS, 1977b, p. 108), 
conforme afirmará mais tarde.

Neste ponto mais uma vez é importante ressaltar como Engels com-
preende dialeticamente o método comparativo e a relação entre universal-
-particular na elaboração do seu aparato conceitual, pois mesmo afirman-
do a universalidade teórica das revoluções burguesas na Inglaterra e na 
França, entendidas como casos clássicos em relação ao caso alemão, ainda 
assim estabelece uma distinção entre ambos, compreendendo a particu-
laridade de cada um. Enquanto no caso francês a revolução burguesa foi 
lastreada nas sucessivas tentativas da burguesia em assumir o poder direta-
mente desde 1789, finalmente atingindo a república parlamentar (1870), 
aquela que para Engels é a forma estatal-burguesa “típica”; na Inglater-
ra, isso não foi necessário devido tanto ao sucesso de uma revolução “por 
baixo”, a Revolução Puritana, quanto à particular evolução da agricultura 
inglesa e da nobreza proprietária de terras, a gentry. Por outro lado, caso 
a Alemanha seguisse pela via “inglesa” no futuro, ainda assim expressaria 
um caso particular de revolução burguesa, pois sua origem repousa numa 
revolução “pelo alto”, a unificação alemã, e não numa revolução “por bai-
xo”, como a Revolução Puritana. Em outras palavras, a Alemanha poderia 
– e deveria – se quisesse sanar as contradições geradas por sua “revolução 
pelo alto”, chegar ao nível político da Inglaterra, mas se originando de um 
ponto de partida diferente.
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Porém, conforme analisa Engels na parte final de seu trabalho, mes-
mo esta possibilidade não aconteceu, atravancando a evolução “ideal” do 
Estado burguês alemão após a unificação. Isto porque o governo impe-
rial de Bismarck limitou-se a manter a composição política que lhe susten-
tou até então, fortalecendo o bonapartismo e abandonando a perspectiva 
transformadora que havia desencadeado anteriormente ao criar a Confe-
deração da Alemanha do Norte. Em sua avaliação, 

[...] foi uma revolução completa, realizada por meios revolucionários. 
Como é óbvio, seremos nós os últimos a erguer a voz contra tal. Aquilo 
de que o acusamos é, pelo contrário, de não ter sido suficientemente 
revolucionário, de ter sido apenas um revolucionário prussiano que 
queria fazer a revolução por alto de ter começado toda a sua revolução 
com base numa plataforma sob a qual só podia fazer uma meia-revolu-
ção, de se ter contentado, depois de ter enveredado pelo caminho das 
anexações, com quatro miseráveis pequenos estados. (ENGELS, 1975, 
pp. 45-46, grifos meus) 

Aqui é importante ressaltar que na ótica de Engels, o expansionismo 
territorial é um componente da política bonapartista, presente tanto na 
França de Napoleão I e de Napoleão III quanto na Alemanha de Bismar-
ck, pois permite mobilizar o apoio popular e “congelar” provisoriamente a 
luta entre as classes sociais, unificando-as em torno do governante. Nesta 
situação, as contradições próprias de uma revolução burguesa “pelo alto”, 
que deixou incompleto o trabalho de remoção da estrutura feudal-absolu-
tista, se aguçaram ainda mais, levando o governo a reforçar o autoritarismo 
e os elementos autocráticos herdados do regime absolutista e retardando 
seu desenlace final.

Ora, o bonapartismo foi a forma política adotada para acelerar e 
viabilizar esta “revolução pelo alto”, baseada numa transição lenta e gra-
dual da monarquia absolutista para um Estado burguês sincrético, crivado 
de alto a baixo pelo conflito de classes antigo e moderno. Não é estranho, 
então, que os avanços na legislação econômica, civil e penal não se fizeram 
acompanhar de avanços no plano dos direitos políticos, com a constituição 
do Império Alemão ficando aquém das possibilidades transformadoras ge-
radas pela unificação. Para Engels, ao invés de fundir a Alemanha numa 
estrutura efetivamente federal fundindo a Prússia ao novo país, Bismarck 
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optou por reforçar o “prussianismo” e a posição da monarquia prussiana 
no Império. As reações a esta situação não se fizeram esperar, mostrando 
a instabilidade da política do “sangue e do ferro” de Bismarck; o conflito 
com o Partido do Centro e a Igreja Católica logo após a unificação deu o 
primeiro sinal de que o recém-fundado Império Alemão convivia com po-
derosas contradições internas.

Originalmente uma agremiação política de perfil religioso que reu-
nia principalmente os católicos do oeste (alsacianos e lorenos) e os polo-
neses contra o domínio alemão e os católicos do sul contra o excessivo 
centralismo político e/ou a submissão do clero e de suas escolas ao governo 
imperial, predominantemente protestante, rapidamente o Partido do Cen-
tro tornou-se o estuário das forças descontentes com o “prussianismo” e a 
supremacia da Prússia no Império. Seja em defesa de uma unidade real-
mente federativa, seja em nome de interesses particularistas locais relati-
vamente contrariados com a unificação, o Partido do Centro torna-se uma 
força política relevante, assumindo um caráter policlassista – pois agluti-
nava desde grandes senhores e nobres da Silésia e da Baviera, até varia-
dos segmentos urbanos e rurais da Renânia - e ganhando crescente apelo 
eleitoral, indo muito além da simples defesa da infalibilidade do papa, de 
sua autoridade sobre o clero católico e de seu poder temporal sobre os 
territórios eclesiásticos. Esta situação conferia ao Partido do Centro gran-
de flexibilidade em relação à direita e à esquerda, vindo a qualificá-lo no 
futuro como uma força política “atraente” para as manobras bonapartistas 
de Bismarck.

No entanto, neste momento, em nome do reforço do Estado e basea-
do na defesa do “prussianismo” Bismarck desencadeia a Kulturkampf (Luta 
pela Cultura), reforçando o perfil autoritário do governo e fustigando a 
oposição católica e o Vaticano ao expulsar os jesuítas, separar Igreja e Esta-
do, instituir o casamento civil e secularizar o ensino secundário. Além disso 
reafirmou a aliança de classe que representava, pois a grande burguesia 
também o apoia na disputa com a Igreja em nome do nacionalismo e da 
defesa do Estado alemão.

Apesar de não constar da análise de Engels, inacabada, como se sabe 
antes mesmo de abandonar a Kulturkampf, recompondo-se com a Igreja e 
atraindo o apoio do Partido do Centro, Bismarck desencadeia a ofensiva 
contra o movimento operário por meio das leis antissocialistas; atendendo 
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as demandas burguesas e brandindo sua própria desconfiança nacionalis-
ta em relação aos vínculos internacionais da social-democracia alemã. Em 
ambos os casos o bonapartismo bismarckiano obteve êxito relativo, pois se 
de um lado a resistência católica e o descontentamento com os excessos da 
Kulturkampf o obrigaram a buscar um acordo com a Igreja após a morte do 
papa Pio IX, em 1878; por outro lado, as leis antissocialistas não impedi-
ram o crescimento eleitoral dos social-democratas no Reichstag, além de 
o obrigarem a instituir uma inovadora legislação social com vistas atenuar 
o descontentamento do proletariado. Após sua queda, em 1990, as leis 
antissocialistas foram abolidas e uma legislação social mais avançada ainda 
teve que ser adotada (DROZ,1999).

Estes episódios confirmam a interpretação engelsiana acerca das 
consequências da manutenção do bonapartismo após a unificação: pode-
mos perceber que, tanto numa iniciativa quanto noutra, Bismarck pro-
curou reforçar o conteúdo bonapartista de seu governo equilibrando-se 
nas duas classes que lhe davam sustentação, sem romper o laço definitiva-
mente a favor de uma ou de outra, repondo os limites e contradições de 
uma revolução “pelo alto” que favoreceu o avanço do novo preservando 
e atualizando o velho. Compreendendo a situação dialeticamente, Engels 
afirmava que, de um lado, o bonapartismo bismarckiano e a criação de 
um Estado burguês, mesmo que sincrético, colocou a Alemanha irreme-
diavelmente no caminho do desenvolvimento capitalista, o que tornava a 
possibilidade de recrudescimento do “prussianismo” bastante improvável, 
além de francamente reacionária. Por outro lado, para Engels a burguesia 
alemã não podia simplesmente se livrar do “prussianismo”, nem do apoio 
da nobreza, pois a classe operária já se constituía numa força política in-
dependente, tornando as contradições da revolução burguesa alemã ainda 
mais graves. Portanto a alternativa verdadeiramente revolucionária a esta 
via de “revolução pelo alto” não se colocava mais nos marcos da ordem ca-
pitalista, mas sim nos marcos da revolução proletária e do socialismo. Esta 
alternativa se colocaria com maior força quanto mais o bonapartismo fosse 
incapaz de desatar os nós do desenvolvimento capitalista, levando o país ao 
expansionismo territorial e à “aventura militar”.

Neste ponto o vaticínio de Engels parte da tese originalmente ela-
borada por Marx no famoso A guerra civil na França, redigido logo após o 
fim da Comuna de Paris, de que a anexação da Alsácia e da Lorena pela 
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Alemanha jogaria a França nos braços da Rússia, colocando o czar como 
verdadeiro “árbitro da Europa”. Isto porque como principal força contrar-
revolucionária da Europa desde pelo menos 1848, o czarismo russo po-
deria intervir na Alemanha e fortalecer a reação conservadora na própria 
França, países do continente onde o movimento operário era mais desen-
volvido, ao lado da Inglaterra. Além disso, a anexação tornaria a França 
“inimigo eterno” da Alemanha enquanto seus territórios não fossem re-
cuperados, estimulando o próprio militarismo alemão, o chauvinismo e o 
conservadorismo político no país e dificultando a eliminação dos elementos 
de “prussianismo” e bonapartismo.

Aqui Engels se utiliza de seus amplos conhecimentos históricos, ge-
ográficos e filológicos para afirmar que a anexação da Alsácia e da Lorena 
foi um erro fatal de Bismarck, tipicamente motivado pela vingativa menta-
lidade junker contra a pátria da Revolução Francesa; injustificável politica-
mente, pois os alsacianos e lorenos sentiam-se mais franceses que alemães. 
Apesar de justificar-se militarmente no plano imediato, pois dava à Ale-
manha a posse de estruturas de defesa importantes em relação à França, a 
anexação da Alsácia e da Lorena conferiu um caráter ofensivo e agressivo 
a uma guerra que iniciou-se como uma reação defensiva ao ataque francês, 
esvaziando seu conteúdo progressista original. Assim, a manutenção do 
caráter sincrético do Estado burguês alemão, com seus elementos “prus-
siano” e bonapartista, tornava-se uma necessidade contraditoriamente ine-
rente ao próprio desenvolvimento capitalista alemão, somente superada 
pela derrota numa “aventura militar” ou pela revolução proletária.

Apesar de Bismarck tentar evitar este desenlace esforçando-se por 
manter boas relações com a Rússia e de adotar uma política pró-russa nos 
19 anos em que governou o Império alemão após a anexação da Alsácia e 
da Lorena, isto não impediu sua queda em 1890, inclusive por causa desta 
política, e nem a formação de uma aliança militar franco-russa. Ao contrá-
rio, ao longo da década de 1870 tornou-se cada vez maior o desconten-
tamento dos industriais e grandes proprietários rurais com as vantagens 
russas no comércio bilateral e com o apoio econômico à Rússia, utilizado 
principalmente no esforço industrial e na construção de ferrovias, levando 
o próprio Bismarck a proibir novos empréstimos, o que obrigou a Rússia 
a buscar a ajuda francesa. A postura antirrussa das classes dominantes ale-
mãs se devia à necessidade tanto de intensificar o financiamento interno 
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com vistas a superar a conjuntura econômica recessiva quanto de fortalecer 
a expansão imperialista do capital alemão, exportando capital para regiões 
periféricas e dificultando o desenvolvimento industrial das potências vizi-
nhas, como a Rússia (KENT, 1982).

O relativo desinteresse de Bismarck pela expansão imperialista ale-
mã era cada vez mais contestado pela burguesia alemã. Satisfeito com o 
reconhecimento internacional de que a Alemanha era uma das cinco po-
tências europeias e sabedor de que numa guerra europeia o país prova-
velmente teria que lutar em duas frentes, Bismarck agia no plano externo 
motivado por uma perspectiva diplomática ainda absolutista, “prussiana”, 
pois baseada no princípio da legitimidade dinástica das monarquias euro-
peias – a Liga dos Três Imperadores (Alemanha, Áustria e Rússia) e a ami-
zade com a Inglaterra – e na tese de que o status quo europeu pós-unificação 
deveria ser mantido a qualquer custo. Assim Bismarck resistia em envolver 
o Estado nos negócios coloniais e procurava sinalizar às outras potências 
que a Alemanha não possuía pretensões expansionistas, evitando ferir os 
seus interesses nas áreas periféricas para manter a paz e o equilíbrio euro-
peu. Aqui percebe-se claramente o peso do que Engels chama de “prussia-
nismo” em sua orientação diplomática e as dificuldades que isto criava para 
o desenvolvimento capitalista alemão (PALMER, 1982). Com a ascensão 
de Guilherme II ao comando do governo, há um recrudescimento do ex-
pansionismo imperialista e do militarismo alemães, ou seja, da política do 
“sangue e do ferro”, levando à formação das alianças militares, inclusive 
entre França e Rússia, e à “aventura militar” da Primeira Guerra Mundial.

Engels estava atento ao problema e não perdeu a oportunidade de 
expor a gravidade desta situação internacional e de proclamar a revolu-
ção também internacional dos trabalhadores como única alternativa para 
manter a paz. No conjunto de artigos intitulado “A política exterior do 
czarismo russo” (ENGELS, 1980), trabalho publicado em 1890 em jornais 
da Alemanha e da Inglaterra onde nosso autor revela mais uma vez seus 
potentes dotes de historiador, Engels apresenta uma história da política 
externa russa desde Catarina II, ainda no século XVIII, até as peripécias 
contemporâneas de Alexandre III. Neste trabalho Engels atualiza as teses 
sobre a correlação de forças na Europa defendidas por ele e por Marx des-
de os anos 50, denunciando tanto o expansionismo territorial e a postura 
contrarrevolucionária exercida pela Rússia na Europa; quanto o oportu-
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nismo das classes dominantes europeias e seus governos, que toleraram e 
mesmo apoiaram as pretensões czaristas no Báltico, nos Bálcãs e no Mar 
Negro e a arbitragem russa dos assuntos europeus em função deste mesmo 
apoio contrarrevolucionário, exercido de modo decisivo em 1812, 1848-
1849 e 1863. 

Ressaltando o acerto da previsão de Marx em 1871, Engels afirma 
que a anexação da Alsácia e da Lorena pela Prússia empurrou a França 
para os braços da Rússia, por sua vez levando a Alemanha a aliar-se à Áus-
tria e envolver-se nos problemas balcânicos; o que tornou caduca a “Liga 
dos Três Imperadores”, cuidadosamente costurada por Bismarck durante 
anos e polarizou a Europa em torno das duas alianças militares. A partir 
disto, Engels destaca a posição assumida pela Inglaterra, cujo poderio ma-
rítimo a tornava o “fiel da balança”, capaz de fazer a guerra pender favo-
ravelmente para o lado com quem viesse a se aliar por conta de sua capaci-
dade de bloquear o abastecimento dos adversários. De fato, este foi um dos 
fatores importantes para a vitória inglesa (com o apoio norte-americano) e 
a derrota da Alemanha nas duas guerras mundiais.

Para Engels, a alternativa a este destino era a eclosão de um levante 
popular na Rússia, capaz de abortar a política externa czarista, desarman-
do o dispositivo belicista criado pela diplomacia das potências ao estimu-
lar a autodeterminação dos povos eslavos, livrar a França republicana de 
uma aliança incômoda, isolar a Alemanha e obrigá-la a apaziguar-se com 
a França e solapar as bases da monarquia multiétnica austríaca, não mais 
necessária como barreira geográfica ao expansionismo russo no Ocidente. 
A derrocada do czarismo russo, que para Engels ocorrerá mais dia, menos 
dia, é a chave não só para o estabelecimento da paz, mas para colocar a luta 
entre burguesia e proletariado como eixo fundamental do conflito político 
na Europa, libertando os trabalhadores do chauvinismo dos governos e 
favorecendo a revolução socialista. Por isto, a revolução russa não era um 
assunto exclusivo dos trabalhadores russos, mas dos trabalhadores, par-
tidos socialistas e progressistas de toda a Europa, que deveriam apoiá-la 
resolutamente antes que fosse tarde demais. Em suas palavras:
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[...] o Ocidente europeu, em geral, e o partido operário da Europa Oci-
dental, em particular, estão interessados, muito interessados, na vitória 
do partido revolucionário russo e na derrubada do absolutismo cza-
rista. Europa resvala com crescente velocidade como sobre um plano 
inclinado, de frente para o abismo de uma guerra mundial de extensão 
e violência até agora inauditas. Aqui só uma coisa pode lhe dizer alto: 
uma mudança de sistema na Rússia. Que deve vir dentro de poucos 
anos, não pode caber dúvida alguma. Oxalá que venha a tempo, antes 
de que suceda o, de outro modo, inevitável. (ENGELS, 1980, p. 191)

No ano seguinte, na introdução à terceira edição alemã de A guerra 
civil na França, de Marx (ENGELS, 2011), em 1891, Engels volta a alertar 
para o perigo da guerra que se anunciava, ressaltando a imprevisibilidade 
de suas consequências: o envolvimento de 15 a 20 milhões de homens em 
armas e a enorme devastação que traria à Europa. Hipótese plenamente 
confirmada pela história subsequente e que mostra a justeza de sua inter-
pretação sobre a história alemã, pois a Primeira Guerra Mundial causou a 
destruição que a Europa jamais vira, como levou de roldão a política do 
“ferro e sangue” e o regime bonapartista específico, ambos inaugurados 
por Bismarck.

Conclusão

Combinando o princípio metodológico da totalidade, com a lógica 
dialética e a perspectiva materialista numa articulação empiricamente sus-
tentada, teoricamente sistemática e racionalmente coerente, Engels tor-
nou-se não só cofundador do materialismo histórico, mas um dos que mais 
trouxe para a ciência histórica resultados profícuos e problemas instigantes 
entre os que se reivindicam marxistas. Ao longo de mais de quarenta anos 
de estudos sobre a história alemã, Engels sempre a compreendeu como 
um processo único, não unívoco, pois baseado na compreensão dialética de 
que gênese e dinâmica não são idênticas; porém, onde apesar dos “saltos e 
ziguezagues” e do aparente “caos” reinante na “superfície” as opções e de-
cisões tomadas no passado cobrariam o seu preço no presente e no futuro, 
delimitando suas possibilidades e condicionando sua dinâmica justamente 
em função da ausência de uma revolução “a partir de baixo”, que desatasse 
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os nós do seu desenvolvimento histórico e lhe abrisse novos caminhos. As 
teses oriundas desta perspectiva interpretativa podem ser sintetizadas em 
três, todas elas concatenadas entre si, a saber: (a) a derrota da revolução 
camponesa do século XVI inviabilizou a centralização política e a formação 
do Estado Nacional alemão atrasando seu desenvolvimento histórico em 
relação a outros países europeus e abrindo caminho para a reposição das 
estruturas feudais em novas bases; (b) para a burguesia alemã a revolução 
de 1848-1849 foi um evento indesejado, ocorrido numa época em que sua 
acomodação às estruturas tradicionais e às forças conservadoras já havia se 
iniciado e apresentava resultados relativamente satisfatórios; (c) a monar-
quia bonapartista era a forma política necessária e adequada para viabilizar 
a revolução burguesa “pelo alto”, mas uma forma política fadada à crise e 
ao colapso em função das bases contraditórias em que se baseava e das pró-
prias forças históricas que desencadeou. Estas teses fundamentais acerca da 
história alemã foram em grande medida confirmadas pela historiografia 
produzida posteriormente, mesmo aquela de orientação não marxista.

O juízo que Engels fazia da burguesia alemã parece demasiado duro 
e até certo ponto irreal à luz das conquistas burguesas da sua época: unifi-
cação política e criação de um Estado burguês; acentuado desenvolvimento 
industrial e tecnológico; ascensão da Alemanha à condição de potência im-
perialista etc. Porém, do ponto de vista da história posterior da Alemanha 
sua análise dos impasses e contradições gerados pela debilidade burguesa e 
por sua incapacidade em dirigir uma revolução burguesa clássica demons-
tra-se certeira. Se pensarmos na derrota da Alemanha na Primeira Guerra 
Mundial e conseqüente perda de suas colônias; na instabilidade crônica da 
República de Weimar (1918-1933) e na onda revolucionária que lhe aba-
lou os alicerces; na recorrência ao bonapartismo e à barbárie nazistas para 
salvar a ordem burguesa (1933-1945); na derrota na Segunda Guerra, se-
guida da divisão do país e submissão ao “protetorado” estrangeiro nas duas 
Alemanhas do pós-guerra (1945-1990), podemos perceber a profundidade 
da análise de Engels e o alcance de sua visão do processo histórico.

Isso porque, ao criticar a burguesia alemã pelo não cumprimento 
das tarefas revolucionárias que lhe cabiam e por sua conciliação com o con-
servadorismo, Engels revela as possibilidades e os limites de uma via parti-
cular de desenvolvimento capitalista, antecipando temas e problemas a que 
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a ciência social só daria plena atenção no século XX, como evidenciam as 
elaborações de Lênin sobre a via prussiana e o capitalismo russo (LÊNIN, 
2002), de Gramsci sobre a unificação e o fascismo italianos (GRAMSCI, 
2002b), de Lukács (1959) sobre o prussianismo, de Barrington Moore Jr. 
(1983) sobre a modernização conservadora e as de Florestan Fernandes 
sobre a autocracia burguesa no Brasil (1987), entre tantos outros. 

Para Engels, a “miséria alemã”, revelada no seu estudo histórico da 
revolução alemã, consiste justamente na incapacidade do país em acom-
panhar o desenvolvimento histórico das outras potências capitalistas, che-
gando sempre atrasado e perdendo todas as oportunidades históricas que 
surgiram e obrigando-o a “atualizar-se” por meio de uma via histórica con-
servadora, autoritária e, diríamos, “antinacional-popular”. Ou, em outros 
termos, e a partir das próprias formulações de Engels (1979, pp. 91-100), 
poderíamos afirmar que na história alemã o jogo entre liberdade e neces-
sidade quase sempre foi vencido pela última, impondo demasiadamente 
ao presente e ao futuro o peso do passado. Se na revolução camponesa do 
século XVI os plebeus e camponeses revolucionários não podiam realizar 
o que deviam, pois as condições históricas impediam-nos de ir além do 
horizonte burguês; na revolução de 1848-1849, a burguesia alemã não só 
podia como devia realizar a unificação nacional sob uma forma republica-
na e democrática. 

Não cumprindo sua tarefa histórica por conta de sua adesão trans-
formista à ordem, restou à burguesia assistir e apoiar uma revolução “pelo 
alto” inscrita como uma possibilidade histórica desde 1808-1813 e que de-
mandou a criação de um regime bonapartista e a atualização de inúmeras 
estruturas feudal-absolutistas. Ao contrário de Münzer, Bismarck podia fa-
zer o que fez, apesar de que, para sua classe de origem, ele não o devesse, o 
que limitou o alcance da revolução burguesa de tipo particular que liderou. 
O resultado histórico deste processo foi a criação de um Estado burguês 
com forte conteúdo autocrático e conservador e de uma economia capita-
lista altamente concentrada, expansionista e militarmente agressiva.

A lógica histórica da acomodação política e das mudanças molecu-
lares, predominante na Alemanha retratada por Engels, contribuiu pode-
rosamente para desviar do caminho da revolução social aqueles em quem 
nosso autor depositava todas as esperanças no cumprimento de suas ta-
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refas históricas: a social-democracia e o movimento operário alemão. Tal 
como a burguesia alemã, a classe operária também não fez o que podia, 
muito menos o que devia, optando pelo reformismo e pelo evolucionismo 
travestidos de marxismo ortodoxo. Um dos resultados disto foi a própria 
deturpação do legado de Engels para o marxismo e para a luta revolucio-
nária, contra o qual o presente trabalho se coloca desde o início. 



CAPÍTULO 6 
História e Materialismo Histórico: 
notas curtas
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Desde as primeiras formulações de Marx e Engels, o materialismo 
histórico foi pensado como crítica teórica e prática da sociedade burguesa, 
vinculando-se intencionalmente às lutas sociais, particularmente às lutas 
da classe trabalhadora. Além de estudiosos, Marx e Engels eram militan-
tes políticos, cuja produção intelectual nunca teve uma finalidade propria-
mente “científico-acadêmica”, mas diretamente voltada para a luta política 
e ideológica. Neste sentido, o materialismo histórico surgiu como uma con-
cepção de mundo manifestamente militante. Por isso, para além da crítica 
da exploração capitalista, do despotismo do capital sobre o trabalho, da 
alienação da vida social, da igualdade e da liberdade formais, etc. o núcleo 
duro da crítica marx-engelsiana à sociedade burguesa consiste em revelar 
seu caráter histórico, ou seja, seu caráter datado, mutante e transitório. 
Por conta disto, a crítica da concepção materialista da história tornou-se 
o “cavalo de batalha” do pensamento social vinculado à defesa da ordem 
do capital, do liberalismo ao conservadorismo, reverberando mesmo em 
determinadas correntes socialistas. De Wagner e Dühring a Fukuyama, 
passando por Croce, Weber, Freud, Popper, atribuíram-se ao marxismo 
conteúdos e significados que ele definitivamente não possui, como o deter-
minismo econômico, o monismo, a teleologia, o cientificismo ou a falta de 
cientificidade etc.

No entanto, por mais que determinados textos de Marx e Engels, 
a publicação tardia de muitos de seus escritos mais importantes e versões 
mecanicistas do marxismo deem razão a aspectos destas críticas, particular-
mente o marxismo da Segunda Internacional e o stalinismo, consideramos 
que não há fundamento para as mesmas no conjunto da obra de Marx e 
Engels nem dos marxistas mais atentos à sua perspectiva historicista. Ape-
sar de existir um debate intensíssimo entre os marxistas a respeito de di-
versos aspectos da concepção materialista da história e de que a produção 
de Marx e Engels seguiu uma trajetória “progressiva”, em que os conceitos 
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e categorias eram retomados, ampliados e desenvolvidos a cada nova for-
mulação, aqui buscaremos expor, de forma sumária, os principais compo-
nentes da concepção materialista de história a partir dos textos e das for-
mulações de seus próprios fundadores. Tal opção se deve não apenas aos 
limites de espaço que temos aqui, mas à tentativa de retomar a perspectiva 
do materialismo histórico em sua formulação original. 

1. Necessidade e liberdade

Considerando a centralidade da Tese 11 sobre Feuerbach na elabora-
ção do pensamento de Marx e Engels – “Os filósofos apenas interpretaram 
o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX 
& ENGELS, 2007, p. 535) –, Gramsci chamou o marxismo de “filosofia da 
práxis” e de “historicismo absoluto”. Disse ainda que levando em conta o 
nome com o qual Marx e Engels batizaram sua concepção, “materialismo 
histórico”, deveria colocar-se maior peso no segundo termo, “histórico”, do 
que no primeiro, “materialista”.  Isto porque, para Gramsci, a afirmação 
da historicidade de todas as coisas, humanas e naturais, é o fundamento 
do marxismo enquanto concepção de mundo, crítica da sociedade e pro-
jeto político-societário de transformação social. Nestes termos, o princípio 
historicista se aplicaria ao próprio marxismo, como concepção de mundo 
cujo fundamento é a crítica da sociedade de classes. Uma vez desaparecida 
a sociedade de classes, o marxismo perderia utilidade prática, indo para o 
museu de história das ideias (GRAMSCI, 2004, p. 155).

O núcleo da visão historicista de Marx e Engels reside na forma 
como compreendem o processo histórico a partir da relação contraditória 
entre necessidade e liberdade. Como materialistas consideram o processo 
histórico como um ato imanentemente humano, mediado pelas relações 
entre os homens e destes com a natureza (por si mesma a natureza só faz 
história natural, não História!) e que se estabelece a partir da simples exis-
tência do homem e da busca pela produção e reprodução da vida. Daí que 
o reino da necessidade começa no próprio ato de luta pela sobrevivência, 
condição elementar para toda e qualquer ação humana e momento prime-
vo na relação com a natureza e com a sociedade, no qual se estabelece o 
seu modo de produção, a forma como produzem e reproduzem a sua vida 
material. Segundo Marx e Engels n’A Ideologia alemã (1846), considerado o 
texto fundador da nova concepção:
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Os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dog-
mas, mas pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. 
São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tan-
to aquelas por eles já encontradas como as produzidas por sua própria 
ação. Esses pressupostos são, portanto, constatáveis por via puramente 
empírica.

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, 
a existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar 
é, pois, a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua 
relação dada com o restante da natureza. Naturalmente não podemos 
abordar aqui, nem a constituição física dos homens nem as condições 
naturais, geológicas, oro-hidrográficas, climáticas e outras condições 
já encontradas pelos homens. Toda a historiografia deve partir desses 
fundamentos naturais e de sua modificação pela ação dos homens no 
decorrer da história.

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela reli-
gião ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir 
dos animais tão logo começam a produzir os seus meios de vida, passo 
que é condicionado pela sua organização corporal. Ao produzir seus 
meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida 
material.

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, 
antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados 
e que eles tem que reproduzir. Esse modo de produção não deve ser 
considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existên-
cia física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de 
sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 
determinado modo de vida dos mesmos. Tal como os indivíduos exterio-
rizam sua vida, assim são eles.  O que eles são coincide, pois, com sua 
produção, tanto com o que produzem como também com o modo como 
produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições 
materiais da sua produção. (MARX & ENGELS, 2007, pp. 86-87)

Neste ato o homem atua conforme as condições naturais e sociais 
dadas, definidas de modo alheio à sua vontade e sob as quais deve atuar. 
No famoso Prefácio de seu Para a crítica da economia política, de 1859, Marx, 
escreveu: “na produção social da sua vida os homens entram em deter-
minadas relações, necessárias, independentes da sua vontade, relações de 
produção que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimen-
to das suas forças produtivas materiais” (MARX, 1978, p. 129). Em outra 
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passagem bastante conhecida e ainda mais categórica, contida no início 
d’O 18 Brumario de Louis Bonaparte (1852), Marx diz que “os homens fa-
zem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade; 
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que 
se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 
1978, p. 329). O que significa dizer que o processo histórico é o resultado 
do jogo dialético entre determinação e casualidade, ou entre, “condições 
encontradas, dadas”, independentes da vontade do homem e que condi-
cionam a sua ação, e o “fazer” de sua própria história pelos homens, a prá-
xis concreta que demanda certo nível de escolha e, portanto, de iniciativa e 
criatividade transformadora.

No entanto, aqui também nasce a perspectiva da liberdade, na me-
dida em que sob a mediação da consciência possível o homem projeta “o 
que” e “como” fazer a partir das condições encontradas e das expectativas 
criadas. Portanto, ambas são inseparáveis, estão ambas presentes ao mesmo 
tempo no ato social, sem precedência de uma em relação à outra, apesar 
da anterioridade das condições dadas em relação ao próprio ato. O resul-
tado nem é a reprodução pura e simples das condições naturais e sociais 
encontradas, nem é a consumação exata e integral do que foi pretendido 
e imaginado, mas a síntese dialética do confronto entre ambas, entre a tese 
(necessidade) e a antítese (liberdade), ou seja, é a própria história, como 
ato transformador de produção e reprodução da vida social. A capacidade 
humana de transformar as condições dadas conforme sua projeção e suas 
expectativas depende não apenas de sua ação, mas das próprias condições 
dadas, pois elas definem o que poderíamos chamar de “elenco de possibili-
dades” no interior do qual a ação é projetada e como se realiza. O que aqui 
chamamos de condições naturais e sociais dadas são as condições materiais 
de produção, entendidas como o conjunto das forças produtivas e das re-
lações de produção envolvidas no ato de luta pela sobrevivência, ou seja, 
os recursos naturais disponíveis, as técnicas de produção, os instrumentos 
de produção, a divisão do trabalho, as formas de organização da produção, 
de apropriação, etc. Estas condições definem os limites da ação, pois uma 
projeção e uma práxis que não levam isso em conta podem tornar a luta 
pela sobrevivência mais difícil ou mesmo impossível; mas definem também 
as possibilidades, que abrem espaço para a ação criadora. Neste sentido, 
não há na concepção materialista da história uma perspectiva teleológica 
enquanto um “destino” pré-estabelecido e dado de antemão por alguma 
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coisa externa à ação humana como deus, o “sentido da vida”, a “vontade 
de poder”, o espírito do povo (Volksgeist) ou coisa que o valha. A teleologia 
se limita à projeção da ação humana baseada a partir das condições dadas 
a cada momento, que, por sua vez, pode se realizar ou não. A concepção 
materialista da história não é uma “filosofia da história”, cujo futuro está 
projetado no passado e o presente é nada mais que sua realização parcial. 
Ao contrário, o materialismo histórico rejeita toda e qualquer concepção 
de história baseada nesta premissa, particularmente a ideologia do pro-
gresso, pois a melhoria das condições naturais e sociais para a produção e 
reprodução da vida humana é apenas uma possibilidade, inscrita em seu 
próprio horizonte histórico. Apesar de inexistirem as restaurações inte-
grais, conforme as respostas adotadas para estas condições os retrocessos 
históricos são possíveis, com o avanço da barbarização, da carência e da 
desagregação social.

As teses sobre o caráter progressista do capitalismo em relação às 
sociedades pré-capitalistas e sobre a emergência do socialismo como modo 
de produção sucessor do capitalismo, presentes em diversos trabalhos de 
Marx e Engels – como o Manifesto do Partido Comunista (1848), A dominação 
britânica na Índia (1853), Resultados futuros da dominação britânica na Índia 
(1853) (MARX & ENGELS, 1982, pp. 106-136, 513-525) –, buscam expres-
sar no plano interpretativo e político as tendências que se apresentam no 
curso da história humana como necessidade histórica no sentido do avanço 
das forças produtivas, do controle sobre a natureza e da integração social e 
humana. Apesar do tom “otimista” que cercou a apresentação destas teses 
nos anos 40 e 50, muito por conta da conjuntura revolucionária de 1848 
e do “boom” capitalista que se lhe seguiu, Marx e Engels as viam como 
tendências que convivem com contra tendências que podem negá-las e 
abortá-las, considerando que são variados os caminhos históricos para sua 
realização. As formulações sobre o caráter destrutivo do capitalismo em re-
lação aos modos de vida, técnicas, conhecimentos e formas de sociabilidade 
passados, particularmente nos países coloniais (veja-se de novo A dominação 
britânica na Índia, Resultados futuros da dominação britânica na Índia), e sobre 
as variantes da revolução socialista, como deixam claro suas formulações 
sobre a revolução permanente – Manifesto do Partido Comunista e Mensagem 
da Direção Central à Liga dos Comunistas (1850) (MARX e ENGELS, 1982, pp. 
178-188), que datam desta época também,  ou sobre o papel revolucionário 
da comuna rural russa, elaborada nos anos 80, deixam isto claro (MARX & 
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ENGELS, 2013). Portanto, o que foi visto por muitos, inclusive marxistas, 
como expressões de uma perspectiva unilinear da história, deve ser visto 
como expressão interpretativa de determinadas tendências nos marcos do 
jogo entre necessidade e liberdade. Neste sentido, a teleologia só existe na 
projeção do devir pelo homem, que orienta sua ação, mas que, por sua vez, 
para sua realização depende das condições dadas e de como se desenrola 
a ação humana. 

Além disso, é preciso considerar o papel da base material, ou da 
infraestrutura, neste jogo, outro motivo de controvérsias e críticas ao pre-
tenso determinismo econômico ou economicismo do materialismo históri-
co. No final da vida, quando o materialismo histórico já era uma referên-
cia política e teórica para muito, o velho Engels tenta esclarecer a posição 
marxista sobre a dinâmica histórica. Numa carta de 1890 a Joseph Bloch, 
editor de um jornal socialista na Alemanha, Engels afirma: 

Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última 
instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida 
real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez se quer, algo mais do 
que isso. Se alguém o modifica, afirmando que o fator econômico é 
o único fato determinante, converte aquela tese numa frase vazia, 
abstrata e absurda. A situação econômica é a base, mas os diferentes 
fatores da superestrutura que se levanta sobre ela – as formas políticas 
da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez 
vencida uma batalha, a classe triunfante redige etc., as formas jurídicas, 
e inclusive os reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos que nelas 
participam, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas 
e o desenvolvimento ulterior que as leva a converter-se num sistema 
de dogmas – também exercem sua influência sobre o curso das lutas 
históricas e, em muitos casos, determinam sua forma, como fator predo-
minante. Trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre todos 
esses fatores, no qual, através de toda uma infinita multidão de acasos 
(isto é, de coisas e acontecimentos cuja conexão interna é tão remota 
ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-la inexistente 
ou subestimá-la), acaba sempre por impor-se, como necessidade, 
o movimento econômico. Se não fosse assim, a aplicação da teoria a 
uma época histórica qualquer seria mais fácil que resolver uma simples 
equação de primeiro grau. (MARX & ENGELS, s/d, pp. 284-286)

A partir destas ponderações, podemos compreender que a relação 
entre necessidade e liberdade presente no ato primordial da vida humana 
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se reproduz também, com inúmeras mediações, em todos os atos da vida 
social. Nas ações políticas, as condições dadas estão ligadas ao nível de or-
ganização das classes e grupos sociais, ao caráter de seus instrumentos de 
luta, às respectivas posições que ocupam nas instâncias de poder (Estado, 
aparelhos da sociedade civil) etc.; enquanto nas ações culturais e ideoló-
gicas as mesmas se apresentam no nível de desenvolvimento das grandes 
concepções de mundo em sua capacidade de elaboração, crítica das outras 
concepções e popularização, no caráter de seus instrumentos de divulga-
ção e conquista de adeptos, etc. É a partir destas condições que a ação 
política ou ideológico-cultural pode “fazer história”, intervindo na vida so-
cial, determinando sua dinâmica e seu futuro. Assim, enquanto fenômeno 
social, a ação humana nunca se dá “no ar”, sem qualquer embasamento nas 
condições herdadas, nem propugna a criação do impossível. Isso é o que 
Marx diz quando afirma no “Prefácio”:

Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desen-
volvida, e novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão 
o lugar antes que suas condições materiais de existência tenham sido 
geradas no seio mesmo da velha sociedade. É por isso que a humanida-
de só se propõe as tarefas que pode resolver, pois, se se considera mais 
atentamente, se chegará à conclusão de que a própria tarefa só aparece 
onde as condições materiais de sua solução já existem, ou, pelo menos, 
são captadas no processo de seu devir. (MARX, 1978, p. 130)

2. Matéria, práxis e sujeito da História

Esta discussão sobre a relação entre necessidade e liberdade nos re-
mete à definição marx-engelsiana de matéria, de ideia e de práxis. Para 
Marx, a matéria não se limita às coisas físicas, pois a própria práxis humana 
é uma força material na medida em que produz e reproduz a vida. Portan-
to, mesmo que existam independentemente do homem e exteriormente a 
ele, as coisas físicas só interessam do ponto de vista histórico se os homens 
entram em relação com elas, se definem sua práxis também a partir desta 
relação. Assim, as coisas físicas só se tornam força material, no sentido dado 
pelo materialismo histórico, sob a mediação da práxis humana. Por isto, os 
fenômenos naturais só se tornam História, entendida enquanto vida social 
em movimento e enquanto ciência da sociedade, se interagem com a vida 
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humana, e só o fazem a partir do momento em que interferem e condicio-
nam a sua ação. Fora disso os fenômenos naturais se limitam à história da 
natureza. Como afirmam Marx e Engels n’A ideologia alemã (1846),

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, 
portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens 
tem de estar em condições de viver para poder “fazer história”. Mas, 
para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, ves-
timenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a pro-
dução dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da 
própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma con-
dição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há 
milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente 
para manter os homens vivos. [...] A primeira coisa a fazer em qual-
quer concepção histórica é, portanto, observar esse fato fundamental 
em toda a sua significação e em todo o seu alcance e a ele fazer justiça.

[...] O segundo ponto é que a satisfação dessa primeira necessidade, 
a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido con-
duzem a novas necessidades – e essa produção de novas necessidades 
constitui o primeiro ato histórico. 

[...] A terceira condição que já de início intervém no desenvolvimento 
histórico é que os homens, que renovam diariamente sua própria vida, 
começam a criar outros homens, a procriar – a relação entre homem e 
mulher, entre pais e filhos, a família. Essa família, que no início consti-
tui a única relação social, torna-se mais tarde, quando as necessidades 
aumentadas criam novas relações sociais e o crescimento da população 
gera nova necessidade, uma relação secundária (salvo na Alemanha) e 
deve, portanto, ser tratada e desenvolvida segundo os dados empíricos 
existentes e não segundo o “conceito de família”, como se costuma fa-
zer na Alemanha. Ademais, esses três aspectos da atividade social não 
devem ser considerados como três estágios distintos, mas sim apenas 
como três aspectos ou, a fim de escrever de modo claro aos alemães, 
como três “momentos” que coexistiram desde os primórdios da histó-
ria e desde os primeiros homens, e que ainda hoje se fazem valer na 
história. 

A produção da vida, tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, 
na procriação, aparece desde já como uma relação dupla – de um lado, 
como relação natural, de outro como relação social –, social no sentido 
de que por ela se entende a cooperação de vários indivíduos, sejam 
quais forem as condições, o modo e a finalidade. Segue-se daí que um 
determinado modo de produção ou uma determinada fase industrial 
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estão sempre ligados a um determinado modo de cooperação ou a uma 
determinada fase social – modo de cooperação que é, ele próprio, uma 
“força produtiva” –, que a soma das forças produtivas acessíveis ao ho-
mem condiciona o estado social e que, portanto, a “história da humani-
dade” deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a história 
da indústria e das trocas. [...] Mostra-se, portanto, desde o princípio, 
uma conexão materialista dos homens entre si, conexão que depende 
das necessidades e do modo de produção e que é tão antiga quanto os 
próprios homens – uma conexão que assume sempre novas formas e 
que apresenta, assim, uma “história”, sem que precise existir qualquer 
absurdo político ou religioso que também mantenha os homens unidos. 
(MARX & ENGELS, 2007, pp. 86-87)

Por outro lado, as ideias também podem se tornar uma força mate-
rial, por mais abstratas ou irrealistas que sejam, na medida em que orien-
tam a ação humana e projetam o devir. Marx afirma isto na “Introdução” à 
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (1844) quando diz:   

É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, 
que o poder material tem que ser derrubado pelo poder material, mas 
a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas. A 
teoria é capaz de penetrar nas massas ao demonstrar-se ad hominem, e 
demonstra-se ad hominem logo que se torna radical. Ser radical é agar-
rar as coisas pela raiz. Mas, para o homem a raiz é o próprio homem. 
(MARX, 2005, p. 151)

 
Assim, a práxis humana é o resultado da interação entre as condições 

materiais e a projeção idealizada do devir pelo homem, transformando 
simultaneamente a ambos, o objeto e o sujeito. Segundo Marx, na 3ª tese 
sobre Feuerbach (1845), “a coincidência entre a alteração das circunstân-
cias e a atividade ou automodificação humanas só pode ser apreendida 
e racionalmente entendida como prática revolucionária” (MARX, 2007, p. 
534). Assim, é na práxis humana que as condições materiais e as ideias 
tornam-se força material, capaz de transformar o real em sua dimensão 
natural e social, em suma, humana.

Na medida em que somente por meio da práxis as condições dadas 
se tornam História, ou seja, só por meio da mediação humana as coisas físi-
cas e as ideias interferem no processo de mudança, podemos afirmar que o 
homem é o sujeito da História. Porém, não se trata daqui do homem como 
indivíduo, mesmo daqueles dotados de capacidades excepcionais, mas do 
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homem como ser social, consciente e criativo. Se mesmo nas comunidades 
primitivas, onde a divisão do trabalho é bastante simples e restrita, a co-
operação é necessária para o aprendizado das técnicas, desenvolvimento 
de habilidades e para a realização da produção, tornando a vida social 
mediada por formas sociais que vão da família ao clã e à comunidade, nas 
sociedades de classe a vida social é ainda mais dependente da divisão do 
trabalho e da cooperação, sendo mediada para pela divisão em classes e 
pela luta de classes. Portanto, se nas comunidades primitivas as formas 
sociais descritas acima constituem o sujeito da História, a depender de seu 
grau de desenvolvimento social, nas sociedades de classes o sujeito da His-
tória é a classe social. Isso porque os agentes individuais atuam direta ou 
indiretamente em conformidade com sua condição de classe, pois produ-
zem e reproduzem a vida social de acordo com esta condição. É claro que 
a condição de classe dos indivíduos determina sua práxis de muitas formas 
e sob variadas mediações, mas enquanto tendência esta determinação se 
impõe. Por mais que um proletário seja dominado pela ideologia burgue-
sa, pelos valores burgueses e pela visão de mundo burguesa ele a vivencia 
enquanto proletário, não enquanto burguês. O que cria uma contradição 
entre sua condição social e sua consciência. 

Para Marx as classes sociais existem objetivamente enquanto coletivo 
que ocupa uma determinada posição no processo produtivo e subjetiva-
mente na luta de classes. No primeiro caso as classes determinam a vida 
dos indivíduos por conta das próprias condições sociais dadas aos quais 
eles tem que se submeter para produzir e reproduzir a vida, no segundo 
caso os indivíduos tomam consciência de sua condição de classe e atuam 
em defesa dos seus interesses em relação às outras classes. Segundo Marx 
e Engels n’A ideologia alemã, 

Os indivíduos singulares formam uma classe somente na medida 
em que têm de promover uma luta contra uma outra classe; de 
resto, eles mesmos se posicionam uns contra os outros, como ini-
migos, na concorrência. Por outro lado, a classe se autonomiza, 
por sua vez, em face dos indivíduos, de modo que estes encon-
tram suas condições de vida predestinadas e recebem já pronta 
da classe a sua posição na vida e, com isso, seu desenvolvimento 
pessoal; são subsumidos a ela. É o mesmo fenômeno que o da 
subsunção dos indivíduos singulares à divisão do trabalho e ele 
só pode ser suprimido pela superação da propriedade privada 
e do próprio trabalho. (MARX & ENGELS, 2007, p. 63)
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3. Totalidade e mediação

A perspectiva materialista de Marx e Engels foi muitas vezes con-
fundida com determinismo econômico ou economicismo, inclusive por 
correntes que se reivindicam marxistas, justificando acusações de que o 
marxismo adota uma concepção monista, incapaz de investigar e interpre-
tar em sua especificidade as outras esferas da vida social, como a política e 
a cultura, tidas como mero reflexo das condições econômicas. Na verdade, 
determinados textos de Marx e Engels sugerem esta perspectiva, como a 
infeliz metáfora arquitetônica sobre base e superestrutura feita por Marx 
no “Prefácio” ao Para a crítica da economia política, que sugere a precedên-
cia da primeira sobre a segunda na medida em que esta “se ergue” sobre 
aquela. Como nada se ergue sobre o que não existe, a infeliz metáfora 
sugere que base se forma “primeiro” e a superestrutura aparece “depois”. 
Segundo Marx,

O resultado geral que se me ofereceu e, uma vez ganho, serviu 
de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado assim 
sucintamente: na produção social da sua vida os homens en-
tram em determinadas relações, necessárias, independentes da 
sua vontade, relações de produção que correspondem a uma 
determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produ-
tivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma 
a estrutura económica da sociedade, a base real sobre a qual se 
ergue uma superestrutura jurídica e política, e à qual corres-
pondem determinadas formas da consciência social. O modo de 
produção da vida material é que condiciona o processo da vida 
social, política e espiritual. (MARX, 1978, pp. 129-130) 

No entanto, neste mesmo trecho Marx apresenta o núcleo de sua 
perspectiva antimonista e antideterminista, qual seja, a categoria de tota-
lidade. Esta categoria de origem hegeliana adquire novos significados em 
Marx e Engels na medida em que a concebem de modo contraditório e 
dinâmico, não de maneira metafísica e apriorística. Ou seja, a sociedade, 
ou a formação social, é um todo composto de diversas partes ou esferas 
que estão unidas entre si, que correspondem umas às outras e agem reci-
procamente entre si, mas que são distintas e possuem dinâmicas próprias. 
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Isso quer dizer que em determinada época histórica a economia, a política 
e a cultura se articulam formando a totalidade social a partir de inúmeras 
mediações, porque à sua maneira cada uma contribui para a produção e 
reprodução da vida social. Daí a correspondência entre elas.

Mas, por outro lado, por serem esferas distintas da ação humana, 
cada uma opera de maneira diferenciada e em tempos diferenciados, guar-
dando relativa autonomia diante das outras. Isto estabelece uma relação 
contraditória entre ambas, pois cada uma processa a influência recebida 
das outras de maneira particular e mediada, o que gera não apenas des-
compassos, mas mesmo situações de antagonismo, de contradição. Portan-
to, em Marx e Engels o todo social é composto por esferas que se articulam 
no processo de reprodução da vida, mas que não são idênticas entre si, e 
nem estanques. Daí que o entendimento de que a esfera econômica deter-
mina as esferas política e cultural a ponto de elas serem o seu “reflexo” no 
âmbito do poder e da vida espiritual é tão aberrante do ponto de vista do 
materialismo histórico quanto o entendimento de que cada uma opera por 
si mesma, de maneira isolada e autorreferente. Portanto, o determinismo 
econômico é tão estranho à perspectiva original do marxismo quanto o 
economicismo, o politicismo e o culturalismo.

Mais do que isso, é preciso lembrar que no cotidiano da vida social 
elas se imbricam umas nas outras, pois cada esfera está presente na repro-
dução da outra. Não é possível pensar relações de produção sem o direito 
de propriedade e as relações de dominação definidas pelo Estado, sem o 
acúmulo técnico e prático oriundo da produção social do conhecimento 
e do aprendizado, nem os valores éticos dados pelas ideologias. Também 
não é possível pensar as relações políticas e a disputa pelo poder sem a 
sustentação econômica do Estado e dos instrumentos políticos e nem a im-
portância das ideologias na sua legitimação. Como não é possível pensar a 
produção da cultura e das ideias sem considerar sua sustentação material 
e nem as condições políticas e econômicas para sua propagação e enraiza-
mento social. Portanto, na vida social as três esferas são inseparáveis, pois 
interagem entre si, se influenciam mutuamente e imbricam-se umas nas 
outras, formando uma totalidade.

Porém, esta totalidade não é amorfa nem inerte, como se suas par-
tes funcionassem aleatoriamente e de maneira estática; nem caótica, como 
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se a correspondência e a reciprocidade entre suas partes não passasse de 
um “ajuntamento” circunstancial; nem é indiferenciada, como se as partes 
“derivadas” fossem o simples “reflexo” das partes “originais”. Ao contrário, 
a totalidade é dinâmica, estruturada e hierarquizada conforme a particu-
laridade de cada época histórica, pois é expressão concreta da realidade 
que, por sua vez, é “síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 
diverso”, conforme o próprio Marx na “Introdução” ao Para crítica da Eco-
nomia Política (MARX, 1978, p. 116). Neste sentido, é crucial compreender 
as mediações que definem não apenas as articulações, mas também as con-
tradições entre as partes; mediações que expressam a própria historicidade 
da totalidade social. 

4. Mudança e continuidade

A concepção de história do materialismo histórico é inteiramente ba-
seada na lógica dialética, o que confere à categoria de movimento um papel 
central. Deste ponto de vista todos os fenômenos sociais estão em perma-
nente movimento, o que significa dizer que a historicidade é sua caracte-
rística imanente. Todavia, o processo de mudança não ocorre pela simples 
vontade dos homens nem por qualquer força exterior ao mundo material, 
mas pela relação contraditória entre necessidade e liberdade, ou entre con-
dições dadas e projeção, efetivadas no plano da práxis. Considerando que 
o processo histórico é a síntese dialética do confronto entre ambas, é im-
possível imaginar que após a práxis humana as coisas e os seres continuem 
como eram antes. 

No entanto, apesar de constante, o processo de mudança históri-
ca comporta níveis distintos de profundidade, abrangência e rapidez. Na 
maior parte do tempo as mudanças ocorrem nos marcos da ordem so-
cial vigente, sem alterar seu conteúdo e seu caráter. São mudanças de tipo 
quantitativo que revelam suas potencialidades de desenvolvimento e ex-
pansão. No entanto, há situações em que as mudanças adquirem um cará-
ter qualitativo, alterando o conteúdo e o caráter da ordem social ao ponto 
de originar uma nova ordem. Neste momento o processo de mudança atin-
ge não apenas uma ou outra esfera da vida social, mas o seu conjunto, mo-
dificando mais ou menos seu conteúdo, sua posição no interior da ordem 
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social e as suas formas de interação. É destes momentos que nos fala Marx 
quando diz no “Prefácio” já citado: 

Em uma certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas ma-
teriais da sociedade entram em contradição com as relações de pro-
dução existentes ou, o que é nada mais é que sua expressão jurídica, 
com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se 
tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, 
estas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma 
época de revolução social. Com a transformação da base econômica, 
toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor ra-
pidez.  Na consideração de tais transformações é necessário distinguir 
sempre entre a transformação material das condições econômicas de 
produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da ciência na-
tural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, 
em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam cons-
ciência deste conflito e o conduzem até o fim. Assim como não se julga 
o que um indivíduo é a partir do julgamento que ele faz de si mesmo, 
da mesma maneira não se pode julgar uma época de transformação a 
partir de sua própria consciência: ao contrário, é preciso explicar esta 
consciência a partir das contradições da vida material, do conflito exis-
tente entre forças produtivas sociais e relações de produção. (MARX, 
1978, p. 130)

O conceito de revolução social aparece aqui como um processo glo-
bal de transformação da sociedade, que pode apresentar duração variável 
e afetar as diversas esferas da sociedade de maneiras distintas, em termos 
de profundidade e abrangência. No entanto, por mais que elementos da 
sociedade anterior resistam ao processo revolucionário e sobrevivam, eles 
terão uma existência subordinada na nova sociedade e sua reprodução 
será redimensionada e condicionada pelos novos elementos dominantes. 
Portanto, mesmo que resquícios da velha sociedade permaneçam, a emer-
gência e consolidação da nova sociedade, com as três esferas operando 
numa nova qualidade, é o que caracteriza um processo de revolução social. 
Neste aspecto, a revolução política, ou seja, a ascensão das classes emergen-
tes ao poder político e as consequentes alterações no aparelho de Estado 
e na sociedade civil (no caso das sociedades contemporâneas), é parte do 
processo de revolução social.



221     CAPÍTULO 6  |  HISTÓRIA E MATERIALISMO HISTÓRICO: NOTAS CURTAS

Nas formulações de Marx e Engels, o processo revolucionário é de-
terminado pela contradição entre forças produtivas e relações de produ-
ção, fundamento material localizado no plano da economia (infraestrutu-
ra) e cuja expressão no plano da política e da ideologia (superestrutura) 
das sociedades de classe é a luta de classes. A era de “revolução social” se 
abre quando esta contradição impede a reprodução “normal” das relações 
sociais, da dominação política e da compreensão do mundo, aguçando o 
conflito social. Daí a frase lapidar cunhada por Marx e Engels no Manifesto 
do Partido Comunista: “a história de toda a sociedade, até hoje, é a história 
da luta de classes”. Nos momentos de “estabilidade” histórica, as relações 
de produção permitem o desenvolvimento e expansão das forças produ-
tivas, permitindo a reprodução do modo de produção dominante, apesar 
de existirem momentos de estagnação e crise, mas nos momentos de revo-
lução social esta reprodução se torna cada vez mais difícil e sob um custo 
humano e natural cada vez maior em termos de destruição de trabalho e 
recursos, de aguçamento repressivo do controle social e de irracionalidade 
ideológica. 

Ora, muita tinta foi gasta debatendo-se esta questão, pois para uns 
nisso reside o núcleo economicista da concepção marxista de história, como 
a metáfora base/superestrutura contida no “Prefácio” do Para a crítica da 
economia política sugere; enquanto para outros há uma polaridade no pen-
samento de Marx que ora enxerga o motor da história no desenvolvimento 
das forças produtivas, ora o enxerga na luta de classes. Na verdade, tal 
formulação é um desdobramento da concepção de que a história é o resul-
tado do jogo dialético entre necessidade e liberdade, pois as forças produ-
tivas são compostas pelos meios de produção e pelo trabalho, ou seja, pelas 
condições naturais e sociais dadas, enquanto as relações de produção são 
compostas pelas formas de produção, distribuição e troca (e que envolvem 
as relações de propriedade, que são a expressão jurídica das relações de 
produção), ou seja, pelo “como fazer” na reprodução material da vida. 
Portanto, não há primado de uma sobre outra, mas das relações entre uma 
e outra.

Neste sentido esta contradição estabelece as condições sobre as quais 
a história se “movimenta”, designada por Marx como sendo o “motor da 
História”, princípio que tem gerado muita controvérsia por conta do en-
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tendimento do conceito de forças produtivas. Não é incomum as forças 
produtivas serem entendidas de modo fetichizado, materialista vulgar, 
como se existissem e funcionassem independentemente da ação humana, 
ou seja, como forças materiais autônomas e cuja dinâmica é dada por si 
mesma. Como condições naturais e sociais dadas as forças produtivas nada 
mais são que práxis humana “acumulada” e como tal sua evolução e desen-
volvimento são inteiramente condicionados pela forma como os homens 
produzem. Portanto, as forças produtivas não são a mesma coisa que as 
relações de produção, mas nelas também está o homem na sua inteireza. 

5. Tempo, movimento e trabalho

Para o materialismo histórico o tempo é uma categoria histórico-so-
cial, não físico-natural, que só pode ser apreendida e vivenciada, mesmo 
como fenômeno físico, por meio de relações sociais historicamente consti-
tuídas; relações sociais que envolvem ao mesmo tempo o metabolismo dos 
homens entre si e destes com a natureza. Esta definição parte do pressu-
posto materialista e dialético de que não há tempo, nem espaço, fora do 
movimento da matéria, ou seja, o tempo e o espaço são determinados pelo 
movimento desta, como formas de sua existência. Deste modo, o tempo 
não existe em absoluto, como essência de si mesmo, mas como expressão 
da existência da matéria em movimento, em devir. Isto significa que para 
o homem e, portanto, para o estudo da ação do homem no tempo (a His-
tória), o tempo só existe sob a mediação da sua ação prática, de sua práxis. 
Conforme Engels no Anti-Dühring (1878):

[...] à medida em que o tempo é realmente ocupado por acontecimen-
tos, diferencialmente, específicos, esta função real do tempo e as formas 
de existência deste campo se enquadram, por serem mesmo distintas, 
como suscetíveis de serem contadas. Imaginemos um estado sem mu-
danças que, na sua perfeita identidade consigo próprio, não apresenta 
nenhuma diferença de efeitos; o conceito restrito de tempo torna -se, 
assim, a ideia mais geral do próprio ser. É impossível fazer uma ideia de 
acumulação de uma duração vazia. (ENGELS, 1979, p. 42) 
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A concepção de um tempo contínuo e homogêneo é uma abstração 
que só pode ser compreendida como uma manifestação ideológica, alie-
nada, da relação entre o homem e o metabolismo sócio-natural, negadora 
da contradição e da própria noção de mudança, numa leitura “historici-
da”. Ao contrário, por ser determinado pelo processo de mudanças por 
que passa a matéria em movimento o tempo só existe enquanto ruptura, 
saturado de acontecimentos que se sucedem por saltos dialéticos mais ou 
menos profundos. Conforme Engels no mesmo texto,

[...] o tempo teve, pois, um começo. Que havia, então, antes do começo? 
O mundo num estado idêntico a si próprio e invariável. E como, nesse 
estado, não há mudanças que se sucedam umas às outras, o conceito 
mais específico do tempo se transforma na ideia do ser. [...] as formas 
essenciais de todo ser são o espaço e o tempo e um ser fora do tempo é 
um absurdo tão grande quanto um ser fora do espaço. [...] o tempo não 
se compõe em si mesmo de partes reais e é somente a nossa inteligência 
que nele introduz divisões arbitrárias; só um tempo repleto realmente 
de fatos diferenciáveis pode ser contado, não se podendo mesmo desco-
brir o que poderia significar a continuidade de uma duração, no vazio, 
verdadeira quimera. (ENGELS, 1979, p. 45)

Deste modo, não existe “progresso” nem teleologia, mas vivência 
concreta em movimento, jogo dialético entre ruptura e continuidade. 
Como a realidade concreta é a “síntese de muitas determinações”, o tempo 
não só não é contínuo e homogêneo, como é a síntese de múltiplas tem-
poralidades, contemporâneas, mas não necessariamente coetâneas, que se 
desdobram em ritmos distintos e variados. 

Nesta perspectiva, a medida fundamental do tempo é o trabalho, 
enquanto fundamento da práxis social, categoria que define o homem 
ontologicamente e que, ao mediar o sociometabolismo humano-natural, 
determina o processo de mudanças e as condições sob as quais o tempo 
é apreendido e vivenciado. É por meio do trabalho que os homens bus-
cam reproduzir suas condições de existência e, assim, contraditoriamente, 
desencadeiam o processo de mudanças, o movimento da matéria, que dá 
sentido ao tempo. 

Na sociedade capitalista, por exemplo, em linhas gerais, o tempo é 
determinado pelo circuito de reprodução do capital, ou seja, pelo proces-
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so de produção (trabalho) subordinado à acumulação capitalista. Quanto 
mais curto é o circuito de reprodução do capital, mais o tempo tende a se 
acelerar, pois mais as mudanças sociais se intensificam, com impactos dife-
renciados nas distintas esferas sociais. 

Historicamente, o processo de trabalho tendeu à socialização ou ao 
desenvolvimento da sua dimensão social, cooperada e integrada, estabele-
cendo o critério fundamental segundo o qual o tempo pode ser medido so-
cial e historicamente, pois o grau de socialização do trabalho indica o grau 
de “humanização” das relações humanas. Isso quer dizer que quanto mais 
social é o trabalho, mais se indica o processo de superação dos limites físicos 
e naturais impostos à ação humana pela natureza e pela condição animal 
do homem e o nível de interação criativa que distingue o homem como 
sujeito histórico e como “ser social”. O grau de socialização do trabalho in-
dica, ainda, o nível de interação, reciprocidade e troca entre as capacidades 
e qualidades de cada indivíduo, tornando possível a unificação histórica do 
gênero humano em sua universalidade, mas também em sua diversidade. 

Quando Marx e Engels usam termos como “atrasado” e “desenvol-
vido”, ou mesmo “povos sem história” para se referirem a determinados 
povos e sociedades, baseiam-se neste critério, indicando uma concepção 
histórico-social do tempo. As noções de “atraso” e “desenvolvimento” re-
ferem-se à compreensão comparativa do tempo como critério para avaliar 
povos e sociedades contemporâneas ou de períodos históricos distintos; 
nada tendo a ver esta concepção com a ideia de progresso ou com qualquer 
outra perspectiva teleológica, pois tais definições sempre se dão em tor-
no de situações históricas concretas, portanto, específicas (por exemplo, a 
comparação entre França, Inglaterra e Alemanha na época das revoluções 
burguesas ou entre os movimentos operários francês e alemão na época da 
I Internacional).

Por isto, se, de um lado, “a tradição de todas as gerações mortas 
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos” (MARX, 1978, p. 329), 
por outro lado, “a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco” 
(MARX, 1978, p. 120). Isso significa que, se o passado influencia o pre-
sente, determinando as condições dadas sob as quais os homens atuam 
(mesmo aquelas imaginárias), o presente também pode explicar o passado, 
mostrando como determinados fenômenos se transformam ao longo do 
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tempo a partir da análise de sua forma desenvolvida. Assim, a relação en-
tre gênese e desenvolvimento nos processos históricos não se dá com base 
no automatismo, em que o desenvolvimento é nada mais que a expansão 
e potencialização dos elementos presentes na gênese, nem no espontaneís-
mo, no qual a gênese é completamente anulada no processo de desenvolvi-
mento. Ao contrário, o que se dá é uma relação dialética de superação, ou 
seja, de negação e conservação em novas bases, determinando a dinâmica 
do tempo. 

Como síntese de múltiplas temporalidades, ou como forma da maté-
ria em movimento, o tempo pode ser dividido metodologicamente em três 
níveis: o tempo longo, o período e a conjuntura. O tempo longo é o tempo 
do modo de produção em seus processos de gênese, desenvolvimento, cri-
se e desaparecimento; o que implica considerá-lo tanto em sua dimensão 
estável, mas não estática, quanto em sua dimensão transicional. A estabili-
dade não estática, presente nos três níveis do tempo, significa que o proces-
so de mudanças opera de modo lento e imediatamente imperceptível para 
seus contemporâneos, porém irreversível, por meio de transformações 
quantitativas, que criam condições para novas modificações progressivas 
ou regressivas. 

O período é o tempo intermediário, o tempo do bloco histórico, ou 
seja, de determinada combinação relativamente temporária entre infraes-
trutura e superestrutura, ou entre, economia, política e ideologia; onde 
se combinam a lentidão das mudanças estruturais com as mudanças de 
“superfície”. A conjuntura é o tempo da estrutura manifesto no âmbito 
do presente histórico, dos acontecimentos de superfície, onde a luta de 
classes assume suas formas mais visíveis, onde as forças políticas e sociais se 
organizam e digladiam em torno de objetivos imediatos, mas que revelam 
a trajetória das forças subterrâneas das estruturas.

Esta compreensão do caráter histórico-social e múltiplo do tempo 
deu origem ao método das situações e relações de força, assim batizado 
por Gramsci (2000, pp. 36-46), mas desenvolvido originalmente por Marx 
e Engels em inúmeros trabalhos como As lutas de classe na França (1850), O 
18 Brumário de Louis Bonaparte (1852), A Guerra Civil na França (1871), As 
Guerras Camponesas na Alemanha (1850), Revolução e contrarrevolução na Ale-
manha (1852) etc. Método que permite a compreensão do processo social 
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numa perspectiva totalizante e dialética, a partir da correlação de forças 
entre os atores sociais e seus movimentos na luta de classes com base nas 
condições dadas. 

Por isso, é um método que nega ao mesmo tempo o politicismo e 
o economicismo, de um lado, bem como o conjunturalismo e o “estru-
turalismo”, de outro. Ou seja, o método das situações e relações de for-
ça não autonomiza os sujeitos históricos diante das condições dadas, pois 
considera que suas ações são determinadas por elas por mais largo que 
seja o “elenco de possibilidades” colocado no horizonte histórico; nem os 
subsome no lamaçal das estruturas como seres inertes e passivos. Por isso, 
não faz apologia das mudanças de “superfície”, em que a capacidade de 
iniciativa dos sujeitos parece mais autônoma, nem transforma a herança 
do passado numa aporia. Estes critérios definem o método de periodização 
proposto pelo materialismo histórico e sua forma específica de conceber e 
dividir o tempo. Forma não só distinta, como crítica do tempo abstrato e 
naturalizado que vige na sociedade do capital.

* * *

Sem a pretensão de ir além de uma abordagem introdutória, procu-
ramos destacar os elementos que consideramos mais importantes na defi-
nição de História pelo materialismo histórico. Optamos por deixar de lado 
o já centenário debate sobre o tema, desenvolvido não só entre historia-
dores e cientistas sociais profissionais, mas entre intelectuais e militantes, 
porque consideramos que o resgate de suas fontes originais – a obra de 
Marx e Engels – se faz necessário nestes tempos em que o “beco sem saída” 
do irracionalismo favorece o avanço de seu rebento mais hediondo: o revi-
sionismo histórico de cunho fascista. 

Com base no método das “aproximações sucessivas”, Marx e Engels 
foram novas determinações, características e componentes às suas formu-
lações teóricas, categorias e conceitos, em conformidade com a absorção 
de novos conhecimentos, a dinâmica da luta política e teórica e as próprias 
modificações históricas que vivenciaram. Neste sentido, produziram uma 
concepção histórica ao mesmo tempo aberta às determinações da realidade 
concreta em mutação, porém, estruturada em torno de algumas linhas 
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de força fundamentais. Pensamos que essas linhas de força foram aqui 
apresentadas, mesmo que sumariamente, e que a partir delas é possível 
não apenas avançar na sua formulação, mas defender a superioridade do 
materialismo histórico diante das concepções “historicidas”, como método 
historiográfico para quem a historicidade não é um mero epifenômeno, 
mas a essência da vida social.
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