
 

Marx e Engels, O Manifesto Comunista 

Introdução 

 Dentro da extenso trabalho de Marx e de Engels, provavelmente o Manifesto Comunista, 

cuja primeira edição em alemão foi impressa em Londres no mês de fevereiro de 1848, terá sido o 

texto mais reproduzido, traduzido e discutido em círculos de discussão política de todo o mundo, não 

só da obra dos dois autores, mas provavelmente de toda a literatura universal. Propagandeado, 

discutido e distribuido panfletariamente por grupos de todos os matizes do espectro político da 

esquerda desde a sua escrita, atravessando o séc. XX até hoje, este manifesto político feito a partir 

das discussões (nas quais foram aprovadas as teses de Marx e Engels que seriam desenvolvidas no 

texto) do Congresso da Liga dos Comunistas em novembro-dezembro do ano de 1847 (que antes se 

chamava Liga dos Justos), foi redigido a partir de um esboço de Engels do mesmo ano, chamado 

Princípios Básicos do Comunismo, que se destinava a ser uma contra-tese à discussão interna da Liga 

dos Comunistas. O texto, porém, contém o estilo literário inconfundível de Marx, o que resultou num 

texto que ficou para a posteriedade também por suas passagens extremamente bem escritas do 

ponto de vista literário e com rigorosidade argumentativa. Este texto, diferente das investigações 

contidas na Ideologia Alemã e nos livros e artigos anteriores dos autores, que pela própria 

complexidade dos temas e pelo caráter da exposição crítica nem sempre deixavam todas as questões 

respondidas ou circunscritas em uma abordagem teórica conclusiva, teria um propósito político-

programático direto e bem específico dentro das discussões internas da Liga, uma organização 

política que estava passando por transformações profundas na sua base de ação e de elaboração 

programática. É importante para entendermos sua forma não-usual de apresentação (porém comum 

nos meios políticos da época), um pouco estranha ao método de investigação dos autores em outros 

textos. Conscientemente planejado como o manifesto de fundação de um grupo político, o texto não 

poderia apresentar um caráter inconclusivo ou depender de muitas referências teóricas externas 

para apresentar suas teses principais; escrito como um panfleto, seus autores buscaram uma 

linguagem simples e acessível para a classe trabalhadora de sua época. 

“Embora as condições muito se tenham alterado nos últimos vinte e cinco anos, os 
princípios gerais desenvolvidos no Manifesto conservam ainda hoje, no seu todo, a 
sua plena correção. Aqui e ali seria de melhorar um pormenor ou outro. A 
aplicação prática destes princípios, como o próprio Manifesto torna claro, 
dependerá sempre e em toda a parte das circunstâncias históricas existentes, e por 
isso não se atribui de modo nenhum uma importância especial às medidas 
revolucionárias propostas no fim do capítulo II. Este passo teria sido hoje, em 
muitos aspectos, redigido de modo diferente.” Prefácio à edição Alemã de 1872, 
MARX & ENGELS (1982, p. 95). 

 Devido ao referido mais acima (o caráter de certa maneira auto-referente do texto e 

demasiado conclusivo de suas tese), o próprio texto do Manifesto foi por diversas vezes tomado em 
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si mesmo como um cânone da política e do pensamento marxista. Porém, é possível afirmar que 

mesmo a interpretação deste documento “ao pé da letra” não assegura uma compreensão exata do 

pensamento dos autores, devido às suas próprias críticas nos anos posteriores. Em 1872 foi dedicado 

um prefácio a estas críticas e problemáticas, mudando inclusive o título do texto, sem alterar 

diretamento o conteúdo, pois este já havia se transformado em um “documento histórico”1, mas 

principalmente precisando conceitos que já vinham sendo questionados mesmo pouco tempo depois 

da primeira edição do livreto, frutos de novas elaborações feitas a partir da crítica da economia 

política  no final da década de 50 e nos anos 60, e também a patir das experiências revolucionárias 

dos anos 1848 e 1871.  

 Além disso, é gigantesco o espectro de autores, para além dos próprios Marx e Engels, que se 

dedicaram a interpretar e desenvolver as teses contidas no Manifesto, e seria demasiado cansativo 

fazer uma exposição pormenorizada de todos que se debruçaram a discutir este livreto de 1847, 

então nos concentramos em dialogar as posições que consideramos mais significativas para entender 

o desenvolvimento das questões políticas e teóricas colocadas no texto que se consolidaram 

enquanto interpretações “canônicas”, principalmente as desenvolvidas no seio da II Internacional por 

Engels, Kautsky e Lenin (o que não quer dizer que se tenha esclarecido plenamente qual era 

efetivamente a posição dos intérpretes em questão e que conclusões políticas e teóricas daí seriam 

derivadas). 

O mundo burguês do início do séc. XIX: O movimento socialista europeu e os jovens Marx e Engels 

 O primeiro ponto para entender o processo histórico no qual o Manifesto Comunista quer 

explicar e incidir politicamente é observar o quadro amplo das revoluções burguesas que atingiam 

seu apogeu na Europa do início do séc. XIX, depois de séculos de lutas nos diversos campos, mas que, 

segundo a opinião de diversos pensadores políticos da época, parecia consolidado e em franco 

esgotamento de suas forças revolucionárias e proposições políticas emancipatórias já nas décadas de 

1830 e 1840: 

“O processo substantivo aqui em tela é a explicitação dos traços mais estruturais e 
peculiares da ordem burguesa — que estavam se objetivando, em todos os planos 
societários, da derrocada do Ancien Régime à década de quarenta. Com efeito, em 
nível histórico-universal, a primeira metade do século XIX constitui o espaço em 
que a dinâmica econômico-social posta em marcha pela burguesia heróica e 
empreendedora dos dois séculos anteriores configura a sociedade civil e o Estado 
segundo os seus particulares interesses de classe, apresentados como interesses 
gerais na luta contra as barreiras anticapitalistas herdadas e próprias da sociedade 
feudal. Trata-se do espaço histórico em que o desenvolvimento capitalista liquida 
ou subordina as instituições econômicas precedentes e engendra as suas próprias 
instituições sócio-políticas. Trata-se, em suma, do coroamento da constituição da 
ordem societária comandada pelo movimento do capital, redefinindo radicalmente 

1 MARX & ENGELS, 1982. p 96. 
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as relações sociais e de classes. (…) Consolidada a dominância burguesa, ancorada 
na expansão do capital industrial, aquelas franjas sociais são compelidas à 
residualidade. As fronteiras de classe decisivas abrem agora os cortes entre os 
proprietários dos modernos meios de produção fundamentais e os possuidores 
unicamente de sua força de trabalho.” (J. P. NETTO, 1998. p. 5) 

 A influência do processo histórico acima descrito no texto do Manifesto pode ser atestado 

pelo fato de que seu primeiro capítulo quase completo é dedicado a descrevê-lo e analisar suas 

categorias principais de desenvolvimento. Este tópico não é uma discussão nova na obra dos dois 

autores. Desde a sua Crítica a Filosofia do Direito de Hegel, a crítica do conceito hegeliano de Estado, 

mas principalmente na sua Introdução, escrita em janeiro de 1844, Marx já problematizava a 

universalização das idéias e instituições burguesas que vinham sendo consolidadas na sociedade 

européia desde o seu ascenso no séc. XVI às custas da mobilização das forças de toda a sociedade, e 

que atingiam seu apogeu em toda Europa após o furacão das guerras napoleônicas. As contradições 

internas deste projeto universalizante burguês já é notado por Marx nesse momento, com relação à 

situação específica da Alemanha (que Marx diz estar “atrasada” no compasso deste processo): 

“Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel sem despertar, 
em si e nas massas, um momento de entusiasmo em que ela se confraternize e 
misture com a sociedade em geral, confunda-se com ela, seja sentida e 
reconhecida como sua representante universal; um momento em que suas 
exigências e direitos sejam, na verdade, exigências e direitos da sociedade, em que 
ela seja efetivamente o cérebro e o coração sociais. (...) é necessário que uma 
esfera social particular se afirme como o crime notório de toda a sociedade, de 
modo que a libertação dessa esfera apareça como uma autolibertação universal. 
Para que um estamento seja par excellence o estamento da libertação é necessário, 
inversamente, que um outro estamento seja o estamento inequívoco da opressão. 
O significado negativo-universal da nobreza e do clero francês condicionou o 
significa do positivo universal da classe burguesa, que se situava imediatamente ao 
lado deles e os confrontava. (…) Assim, o papel de emancipador é sucessivamente 
assumido, num movimento dramático, pelas diferentes classes do povo francês, até 
alcançar, por fim, a classe que realiza a liberdade social não mais sob o pressuposto 
de certas condições externas ao homem e, no entanto, criadas pela sociedade 
humana, mas organizando todas as condições da existência humana sob o 
pressuposto da liberdade social. Na Alemanha, ao contrário, onde a vida prática é 
tão desprovida de espírito quanto a vida espiritual é desprovida de prática, 
nenhuma classe da sociedade civil tem a necessidade e a capacidade de realizar a 
emancipação universal, até que seja forçada a isso por sua situação imediata, pela 
necessidade material e por seus próprios grilhões2.“ Crítica da Filosofia do Direito 
de Hegel, introdução. K. MARX (1843-44). p 154. 

2 Em seguida: “Onde se encontra, então, a possibilidade positiva de emancipação alemã? Eis a nossa resposta: 
na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da 
sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua um 
caráter universal mediante seus sofrimentos universais e que não reivindique nenhum direito particular porque 
contra ela não se comete uma injustiça particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um 
título histórico, mas apenas o título humano, que não se encontre numa oposição unilateral às consequências, 
mas numa oposição abrangente aos pressupostos do sistema político alemão; uma esfera, por fim, que não 
pode se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade e, com isso, sem emancipar 
todas essas esferas – uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode 
ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade, como um estamento 
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 Porém, mesmo que tenham partido de uma postura metodológica inovadora, não é possível 

afirmar que os autores do Manifesto foram os pioneiros nessa crítica, ou mesmo na teorização de 

posições políticas emancipatórias dentro do campo socialista. No período em que o Manifesto foi 

escrito, o termo “socialismo” não era identificado diretamente com uma classe determinada. Na 

última seção do Manifesto, é traçado uma delimitação clara entre as diversas expressões de 

perspectivas “socialistas” ou emancipatórias que existiam na época. Cabe notar que, a partir de uma 

posição radicalmente anti-utópica (que já vinha sendo desenvolvida por Marx e Engels desde o 

materialismo dos seus escritos de 1845-46 e da crítica à Feuerbach e aos socialistas utópicos), Marx e 

Engels no Manifesto buscam se delimitar das diversas correntes de socialismo existentes na época, 

do socialismo utópico, passando pelo Blanquismo e pelo Proudhonismo, e se aproximando dos 

círculos de discussão sobre o movimento operário: 

“Quanto ao jovem Marx, a ultrapassagem de suas concepções democrático-
radicais, em direção a posições comunistas, ocorre a partir de meados de 1843 e se 
consolida no curso de 1844, em contato com os meios operários em Paris. Não é 
surpreendente a gravitação que o movimento proletário — mais exatamente: as 
suas correntes socialistas — exercia então sobre a juventude intelectual(…) 
Também acumulava- se um vasto rol de críticas à ordem econômica que sucedeu 
ao Ancien Régime, destacadamente as de continuadores de D. Ricardo (por 
exemplo, Hodgskin). Na mesma pauta figuravam, ainda — para além dos ecos 
insurreicionais do babeuvismo, visíveis na proposição blanquista da ditadura do 
proletariado —, incontáveis projetos de reforma social, os mais significativos 
conectados à vertente que ulteriormente será denominada de socialismo utópico, 
a que não era alheia a inspiração romântica.” (J. P. NETTO, 1998. p 15)  

O Manifesto Comunista 

 O primeiro grande impacto que o Manifesto Comunista pode causar no leitor é que, 

diferente dos diversos manifestos políticos anteriores, os autores não buscam apresentar como uma 

visão universalizante o ponto de vista adotado no texto. Desde o início (“Já é tempo dos comunistas 

exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, os fins, suas tendências, e de 

contraporem à lenda do espectro do comunismo um Manifesto de seu próprio partido.”3).  

“Antes do Manifesto, as propostas socialistas (mesmo as gestadas no interior do 
movimento dos trabalhadores) careciam de uma perspectiva de classe ou, quando 
a possuíam embrionariamente, seu caráter era tão tosco que dela não se podia 
inferir o papel protagônico da classe. A ausência desta perspectiva é notória, por 
exemplo, mesmo nos mais avançados dos socialistas utópicos: o traço idealista-
iluminista que lastreava seu pensamento depositava na base da proposta social 
transformadora os interesses do conjunto das classes sociais — o que, até nos 
utópicos mais clarividentes, conduziu a sugestões patéticas.” (J. P. NETTO, 1998. p 
17) 

particular, é o proletariado.” 
3 
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 A historicização das teses contidas no Manifesto é uma marca firme da postura teórica já 

consolidade dos dois autores, não só frente às discussões políticas, mais também às idéias da 

filosofia, da economia política, etc. Porém, o texto em si do Manifesto tem um estilo literário 

agitativo inconfundível, que pode gerar confusões e interpretações esquemáticas por sua forma. 

Categorias como “luta de classes”, “proletariado”, entre outras, utilizadas na exposição, podem 

suscitar a impressão de que são determinações que se esgotam no próprio conceito exposto, e não 

categorias da própria materialidade social, portanto, totalidades concretas, muito mais complexas do 

que parecem ser expostas ali. Analisemos dois trechos que abordam o mesmo tema em diferentes 

textos, em A ideologia Alemã e no Manifesto Comunista: 

“A história de toda a sociedade até hoje é a história de lutas de classes. Homem 
livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguês da corporação e oficial, 
em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si, 
travaram uma luta ininterrupta, umas vezes oculta, aberta outras, uma luta que 
acabou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou 
com o declínio comum das classes em luta.” Manifesto Comunista4. 

“A história nada mais é que o suceder-se de gerações distintas, sem que cada uma 
delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas 
pelas gerações anteriores; portanto, por uma lado ela continua a atividade anterior 
sob condições alteradas e, por outro, modifica com uma atividade completamente 
diferente as antigas condições...  

(…) Essas condições de vida já encontradas pelas diferentes gerações decidem, 
também, se as agitações revolucionárias que periodicamente se repetem na 
história serão fortes o bastante para subverter as bases de todo o existente, se os 
elementos materiais de uma subversão total, que são sobretudo, de um lado, as 
forças produtivas existentes e, de outro, a formação de uma massa revolucionária 
que revolucione não apenas as condições particulares da sociedade até então 
existente, como também a própria 'produção da vida' que ainda vigora – a 
'atividade total' na quala  sociedade se baseia –, se tais elementos não existem, 
então é bastante indiferente, par ao desenvolvimento prático, se a idéia dessa 
subversão já foi proclamada uma centena de vezes – como o demonstra a história 
do comunismo.” Ideologia Alemã, págs 41-43.  

 Nesses dois trechos fica claro que, apesar de tratarem de temas muito próximos e não serem 

muito distantes nas suas respectivas datas de elaboração, a forma pela qual a temática é 

apresentada é radicalmente distinta. A fórmula, de certo modo simplificadora, do Manifesto 

Comunista, no entanto não deixa abertura para interpretações teleológicas do processo histórico em 

discussão. Qualquer perspectiva fatalista ou perpassada por uma concepção de determinismo 

histórico no desenvolvimento do que Marx e Engels chamam de luta de classes como história em ato, 

estaria em desacordo com o pensamento e o texto de Marx e Engels, que é corroborado em textos 

anteriores (na própria Ideologia Alemã) e posteriores a este, onde por diversas vezes os autores 

citam, por exemplo, o declínio de Roma e a impossibilidade de reorganizar a sociedade segundo os 

4 
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interesses quaisquer classes das que estavam em conflito, o que levou a sociedade romana ao 

colapso interno.  

 Em seguida, seguindo a ordem de exposição do texto, os autores traçam um longo processo 

histórico de libertação das forças produtivas da humanidade que foi alavancado pelo 

desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Fica patente que, por mais que não tenham 

se utilizado uma única vez do termo “capitalismo”, os autores já colocam em perspectiva uma 

tendência totalizante das relações de produção capitalistas, que na sua expansão pelo mundo 

transformam as relações de produção de conjunto das sociedades em relações de produção  

capitalistas. 

“Pelo rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, pelas 
comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia arrasta todas as nações, 
mesmo as mais bárbaras, para a civilização. Os baixos preços de suas mercadorias 
são a artilharia pesada com que derruba todas as muralhas chinesas, com que força 
à capitulação o ódio mais obstinado dos bárbaros estrangeiros. Compele toda sas 
nações a apropriarem o modo de produção da burguesia, sob pena de ruína total; 
compele-as a introduzirem no seu seio a chamada civilização, isto é, a tornarem-se 
burguesas. Numa palavra, a burguesia cria para si um mundo à sua imagem e 
semelhança.” Manifesto Comunista, (MARX & ENGELS, pág. 111) 

 Do reconhecimento das forças produtivas liberadas e do mundo transformado segundo as 

necessidades de produção burguesas, passa-se ao reconhecimento da contradição entre as mesmas 

forças produtivas e este modo de produção que as libertou. 

“As relações burguesas de produção e de intercâmbio, as relações de propriedade 
burguesas, a sociedade burguesa moderna que desencantou meios tão poderosos 
de produção e de intercâmbio, assemelha-se ao feiticeiro que já não consegue 
dominar as forças ocultas que trouxe à luz. (…) As forças produtivas de que dispõe 
deixam de servir para a promoção das relações de propriedade burguesas; pelo 
contrário, tornaram-se demasiado poderosas para estas relações, e são por elas 
tolhidas; e assim que superam este obstáculo lançam na desordem toda a 
sociedade burguesa, põem em perigo a existência da propriedade burguesa. As 
relações burguesas tornaram-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por 
elas criadas. (…) As armas com que a burguesia derrotou o feudalismo voltaram-se 
contra a própria burguesia. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe 
trazem a morte; também gerou os homens que irão usar essas armas – os 
operários modernos, o proletariado.” Manifesto Comunista (MARX & ENGELS, pág. 
112) 

 Neste ponto, entramos em uma das discussões que perpassam não só a interpretação do 

Manifesto, mas discussões políticas que atravessam o marxismo desde a época de Marx e Engels, 

passando pela trajetória política dos diversos movimentos socialistas do séc. XX. Isto é, se existe uma 

possibilidade latente de liberar as forças produtivas da humanidade deste novo jugo a que estão 

submetidas dentro do modo capitalista de produção, como (ou quem, ou através de qual processo) 

pode ser engrendada a conformação do proletariado revolucionário que descrevem os autores do 

Manifesto? 
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 É certo pela leitura do texto que este sujeito não é o operário isolado, nem certamente a 

classe tomada de conjunto na situação em que se encontrava naquele momento. Segundo os 

autores, “o proletariado passa por diferentes etapas de desenvolvimento”5. Dentro dessas “etapas 

de desenvolvimento”, o objetivo dos autores não é traçar um desenvolvimento necessário da 

consciência de classe para atingir o seu sentido revolucionário, mas sim traçar claramente a distinção 

entre a classe em-si (os operários desorganizados, unificados por um poder que lhes é estranho, a 

indústria, e divididos subjetivamente pela concorrência entre eles) e a classe para-si, ou seja, o 

processo de conscientização dos interesses de classe que unificam todos os proletários em uma única 

massa produtora à nível mundial (“Pela forma, e não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a 

burguesia começa por ser uma luta nacional”6) e a associação voluntária. Este último processo 

caracterizaria a existência do proletariado verdadeiramente revolucionário no sentido colocado pelo 

texto. Neste trecho, vale a pena notar que os autores, ao caracterizarem no ínicio do capítulo 

seguinte, quem são os comunistas e quais seriam as suas tarefas, se colocam (eles mesmos 

comunistas) como simples difusores da idéia central (abolição da propriedade privada), e 

combatentes pela organização do proletariado enquanto classe, como eles mesmos afirmam, “o 

setor mais consciente do proletariado”. 

“... teoricamente, tem, em avanço sobre a restante massa do proletariado, a 
compreensão das condições, do curso e dos resultados gerais do movimento 
proletário. 

 A finalidade imediata dos comunistas é a mesma de todos os demais 
partidos proletários: formação do proletariado em classe, derrubamento do 
domínio da burguesia, conquista do poder político pelo proletariado. 

 As proposições dos comunistas não se assentam de modo nenhum em 
ideias, em princípios, inventados ou descobertos por este ou aquele aperfeiçoador 
do mundo. 

(…) Neste sentido, os comunistas podem condensar a sua teoria numa única 
expressão: supressão da propriedade privada.” Manifesto Comunista (MARX & 
ENGELS, pág. 118) 

 Levando em consideração este trecho do Manifesto e os seguintes, vale a pena a 

consideração de que, por mais que a teoria do valor (Marx mesmo corrigiria as afirmações no 

Manifesto de que os proletários vendem seu trabalho, para a de que vendem sua força-de-trabalho) 

e outras questões pontuais do texto ainda esperariam alguns anos para serem formuladas com 

precisão, o cerne da discussão sobre o desenvolvimento da sociedade burguesa, e as idéias derivadas 

desse desenvolvimento, já estão conformadas, o que levaria aos próprios autores ao assinalarem 25 

anos depois o seu reiterado acordo com as teses expostas. 

5 MARX & ENGELS, pág 114. 
6 MARX & ENGELS, pág 117. 
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 Dos últimos pontos de discussão se referem à trechos que delimitaram polêmicas extensas 

dentro (e fora também) do pensamento marxista. O primeiro ponto é a exposição dos autores de 

uma espécie de crítica das idéias dominantes, da sua naturalização, e a delimitação destas idéias 

como diretamente relacionadas ao horizonte ideológico da sociedade burguesa, portanto que tem 

seus limites e contornos argumentativos diretamente relacionados com os limites desta sociedade. 

Este trecho ficou para a posteridade com um dos mais bem escritos do Manifesto, reproduzimos aqui 

algumas partes: 

“Na sociedade burguesa, o passado domina, portanto, sobre o presente, na 
sociedade comunista o presente domina sobre o passado. Na sociedade burguesa o 
capital é autonomo e pessoal, ao passo que o indivíduo ativo não é autonomo e 
pessoal. 

 E a supressão desta relação chama a burguesia supressão da personalidade 
e da liberdade! E com razão. Trata-se certamente da supressão da personalidade 
burguesa, da autonomia burguesa e da liberdade burguesa. 

(…) Horrorizai-vos por querermos suprimir a propriedade privada. Mas na 
sociedade existente, a vossa, a propriedade privada está suprimida para nove 
décimos de seus membros; ela existe precisamente pelo fato de não existir para 
nove décimos. 

(…) O burguês vê na mulher um mero instrumento de produção. Ouve dizer que os 
instrumentos de produção devem ser explorados coletivamente, e naturalmente 
não pode pensar senão que o destino de propriedade coletiva caberá igualmente 
às mulheres. Não concebe que se trata precisamente de suprimir a posição das 
mulheres como mero instrumentos de produção. 

(…) Será necessária uma inteligência profunda para compreender que ao mudarem 
as relações de vida dos homens, as suas relações sociais, a sua existência social, 
mudam também as suas representações, as suas concepções e os seus conceitos, 
numa palavra, a sua consciência? Que prova a história das ideias senão que a 
produção espiritual se transforma com a transformação da produção material? As 
ideias dominantes de um tempo foram sempre apenas as ideias da classe 
dominante.” Manifesto Comunista (MARX & ENGELS, pág. 120) 

 O segundo ponto importante que delimitamos é polêmico, pois foi interpretado de 

diferentes formas pelos autores marxistas, e suscita diferentes concepções de atuação política entre 

os marxistas. Diz respeito às tarefas de conquista do poder político pelo proletariado, e que 

interpretação fazer da seguinte afirmação: 

“Já antes vimos que o primeiro passo na revolução operária é a passagem do 
proletariado a classe dominante, a conquista de democracia pela luta.” Manifesto 
Comunista (MARX & ENGELS, pág. 124) 

[Wir sahen schon oben, daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die 
Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der 
Demokratie ist.]7 

 

7 Original disponível em: http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_II 
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 Afirmações posteriores, que acusam os marxistas de certa concepção “revolucionarista”, que 

subordina a conquista de democracia à revolução política e conquista do poder e também à 

insurreição, no mínimo são incondizentes com afirmações posteriores dos dois autores (seja na 

Crítica ao programa de Gotha ou na Carta à direção central da Liga dos Comunistas). Marx e Engels 

nestes dois documentos (também com caráter de discussão política programática como o próprio 

Manifesto) deixam claro que sua perspectiva de que essa conquista não poderia ser realizada 

pacificamente, ou nos marcos do estado burguês está ligado ao balanço político concreto das 

experiências das revoluções de 1848 e 1871, e não necessariamente a uma postura insurrecionalista 

de princípio. 
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