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A construção teórica de Karl Marx, pode ser exemplificada nas primeiras cenas do filme “O

Jovem Marx” (2017), filme dirigido por Raoul Peck que se inicia com uma cena de camponeses em

um grande bosque a procura de madeira, hábito naquela época. A Europa vivia uma escassez de

suprimentos para as populações e crises políticas e econômicas em diversos países como França,

Alemanha e Inglaterra.

A miséria profunda entre os camponeses e o advento da classe proletária são elementos que

se tornam combustíveis para os fatos ocorridos no tempo histórico do filme. A cena remete aos tempos

vividos por uma classe que coleta apenas galhos secos que estão no chão. Os camponeses querem

lenha para sobreviver ao inverno rigoroso e utilizar nas suas necessidades diárias.

Tudo muda na cena ao surgir a marcha dos cavalos da polícia local açoitando os camponeses

por considerar roubo de propriedade privada o recolhimento dos galhos. Um hábito de coletar lenha
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passado por gerações antes mesmo do capitalismo se torna roubo por uma concepção social que

observa a manutenção da propriedade individualizada negando a construção histórica e cultural do

povo que precisa do galho mais do que seu proprietário naquele instante. Enquanto a cena se dá, o

narrador cita uma parte do documento escrito por Marx em 1842 publicado na Gazeta Renana sobre a

lei de roubo de madeira:

Para recolher lenha verde, é preciso arrancá-la violentamente da árvore viva. Para
recolher lenha morta, não se arranca nada da propriedade. A lenha já se encontra
separada da árvore, porém é considerada propriedade. Apesar dessa diferença
essencial, ambas são consideradas roubo e são punidas como tal. Montesquieu diz
que existem duas formas de corrupção. Uma ocorre quando as pessoas não cumprem
a lei, outra ocorre quando as leis corrompem as pessoas. Desapareceu a diferença
entre roubo e coleta, mas quem acredita que isso foi feito para o nosso bem, engana-
se. As pessoas enxergam o castigo, mas não o crime (O Jovem Marx, 2017, Raoul
Peck apud MARX,2017).

Nesta cena iremos encontrar fundamentos do pensamento de Marx até a sua maturidade

quando escrevera o Capital. Tal cena remete os absurdos que a jurisdição da época fazia ao discutir a

questão do delito no roubo da madeira. Essa prática de juntar madeira é secular na Europa camponesa,

fato certamente não levado em consideração ao criarem as leis sobre a propriedade privada. Na Prússia

esta lei da madeira fazia parte de um conjunto de regras que apontam os devidos modos de se atuar

nestes casos. Marx elabora uma série de artigos sobre o debate da lei da madeira. Desde a criação da

lei aumenta o número de furtos de madeira registrado. Isso se dá por dois motivos, o crescimento do

pauperismo rural e a forma com que se entende o delito do roubo da madeira (BENSAID apud

MARX, 2017).

Este será o ponto central da crítica de Marx em sua contribuição ao entendimento da sociedade

capitalista incipiente, a propriedade privada. Pela via da jurisdição a invocação de uma tradição de

direito natural dá condições de um direito à ocupação de terras e consequentemente aquilo que nela

está. A condição para a formação de leis como a da madeira são formadas em um meio contraditório

de interpretações sobre a propriedade privada, o que vem a ser e quais limites para se determinar uma

propriedade sendo pública ou privada. Tal categoria possui uma interpretação com identidade própria

no Capitalismo.

O princípio da forma específica da propriedade privada no capitalismo tem bases

argumentativas como algo inerente a condição humana. No entanto, a análise marxiana desfaz este

argumento elencando fatos históricos para afirmar esta forma de interpretar a propriedade privada

como uma forma determinada historicamente no período burguês da história. Ou seja, é uma condição

da reprodução do capital pelo capital surgido do trabalho alienado.

As reflexões sobre o roubo de lenha, um dos primeiros escritos de Marx, já contêm
as sementes de uma ontologia que se recusa a exteriorizar a natureza como um
recurso que sofre impactos com a reprodução humana. O pressuposto de que os
seres humanos produzem a natureza ao transformá-la exige reconhecer que os
destinos da humanidade pertencem à própria humanidade. A relação com a natureza
não apenas faz parte desse destino como é também esse destino, porque reflete nada



mais que a relação de seres humanos entre si e as formas pelas quais reproduzem
suas vidas (FLORES, 2013, p.2).

A questão do roubo da madeira e o castigo, são elementos da relação entre essência e

aparência. Estes elementos trazem os primeiros caminhos de Marx sobre as questões voltadas a

propriedade privada e a forma jurídica de legitimação da ordem social burguesia incipiente. Para

Marx, o homem na condição capitalista encontra-se novamente dividido entre sua natureza e aquilo

que produz. Marx tem a sua proposta para superar a divisão, para tornar o homem novamente inteiro,

integral: comunismo. (MARX, 2004).

Para chegar ao trabalho na forma proposta pelo comunismo, é preciso abolir a propriedade

privada. A propriedade privada, diz Marx, não é causa, é a consequência necessária do trabalho

alienado, da relação de exterioridade do homem para consigo mesmo e a natureza. Nesse sentido, a

propriedade privada é a concretização do homem alienado de si mesmo, abolir propriedade privada,

instaurar o comunismo, significa para o homem apropriar-se de sua essência humana e se tornar,

assim, homem total, ser universal.

A revolução e o ser revolucionário, que serão caminho para este comunismo, podem

ser vistos como uma transformação de forma contínua ou repentina. “Sabemos que uma

revolução é um processo que, em determinado momento, chega a uma intensa explosão. Pelo

menos é o que podemos constatar examinando as revoluções acontecidas até hoje” (TONET,

2017, p.1). A revolução sempre esteve presente no processo civilizatório da humanidade, e em

todos os momentos que houve saltos na organização social de determinada região. Toda

revolução possui algo em comum, a capacidade de alterar não só uma condição de uma

determinada classe como também determinou certo tipo de mudança radical na sociedade

vigente.

Em uma certa etapa de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade
entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais
que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se
haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que
eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se então, uma época de
revolução social. A transformação que se produziu na base econômica transforma
mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal superestrutura. Quando se
consideram tais transformações, convém distinguir sempre a transformação material
das condições econômicas de produção – que podem ser verificadas fielmente com
ajuda das ciências físicas e naturais – e as formas jurídicas, políticas, religiosas,
artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas sob as quais os homens
adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Do mesmo modo que não
se julga o indivíduo pela ideia que de si mesmo faz, tampouco se pode julgar uma tal
época de transformações pela consciência que ela tem de si mesma. É preciso ao
contrário, explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo
conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Uma
sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças
produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superiores não
tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas
relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis porque a



humanidade não se propõe nunca senão os problemas que ela pode resolver, pois,
aprofundando a análise, ver-se-á sempre que o próprio problema só se apresenta
quando as condições materiais para resolvê-lo existem ou estão em vias de existir.
Em grandes traços, podem ser os modos de produção asiático, antigo, feudal, e
burguês moderno designados como outras tantas épocas progressivas da formação
da sociedade econômica. As relações de produção burguesa são a última forma
antagônica do processo de produção social, antagônica não no sentido de um
antagonismo individual, mas de um antagonismo que nasce das condições de
existência sociais dos indivíduos; as forças produtivas que se desenvolvem no seio
da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para resolver
esse antagonismo. Com essa formação social termina, pois, a pré-história da
sociedade humana (MARX, 2008, p. 47-48).

Logo, toda mudança, seja de cunho técnico ou mudança em determinada ordem, tem consigo

um complexo herdado historicamente além de decisões e ações dos indivíduos que fazem a história em

seu momento histórico. O capitalismo como todo sistema de produção, possui seu fundamento no

trabalho, a forma que este trabalho é organizado que se diferencia, e, no capitalismo especificamente,

ele se dá a partir da produção entre os proletariados na relação trabalhadores e capitalistas. Todo

processo histórico de mudanças radicais na composição da sociedade é oriunda de movimentos

revolucionários de uma determinada fração de classe social para a tomada de poder e este tipo de

revolução pode variar de acordo com o momento histórico e os atores que participam da mesma.

O trabalho como categoria central do mundo social deve ser compreendido na

perspectiva do controle e organização do trabalho, quem o controla e a forma como é

controlado se torna o cerne de uma revolução que altera a lógica da produção e reprodução

social vigente. O Estado sendo utilizado como mecanismo mantenedor da ordem

conservadora vigente, possui não só a tarefa de defender a propriedade privada e os interesses

do capital, como também manter a classe trabalhadora sob a tutela dos braços governamentais

em prol do mesmo objetivo. Então, “uma revolução, isto é, uma transformação que altera pela

raiz a totalidade social, que muda essencialmente um determinado modo de produção, terá,

sempre e necessariamente, como seu momento essencial, uma determinada forma de trabalho”

(TONET, 2016 p.3).

Nos estudos da crítica à Economia Política e análise da sociedade capitalista de Marx, é

importante sempre salientar o caráter revolucionário de toda sua teoria. Em toda formação teórica de

Marx o objetivo em entender o capitalismo é, ao mesmo tempo, uma análise sobre a forma como o

sistema se formou e se tornou o modo de produção e reprodução social vigente, e, ao mesmo tempo,

como ele superou o feudalismo, seus limites e contradições. Portanto, “a teoria da revolução não é

apenas um tema a mais do pensamento de Marx, ao lado de outros como a economia política, a

filosofia ou a história, mas aquele que unifica a todos e dá o sentido próprio de sua obra”

(NASCIMENTO apud LOWY, 1997, p.9).

Para Fernandes (1980) o termo revolução está gasto e mal-empregado nos discursos pois a

“palavra ‘revolução’ encontra empregos correntes para designar alterações contínuas ou súbitas que



ocorrem na natureza ou na cultura [...] No essencial, [...] sabe-se que a palavra se aplica para designar

mudanças drásticas e violentas da estrutura da sociedade” (FERNANDES, 1980, p.3). Sobre o

processo revolucionário proletário, a revolução e a contrarrevolução, são em sua concretude:

A revolução constitui uma realidade histórica; a contrarrevolução é sempre o seu
contrário (não apenas a revolução pelo avesso: é aquilo que impede ou adultera a
revolução). Se a massa dos trabalhadores quiser desempenhar tarefas práticas
específicas e criadoras, ela tem de se apossar primeiro de certas palavras chave (que
não podem ser compartilhadas com outras classes, que não estão empenhadas ou que
não podem realizar aquelas tarefas sem se destruírem ou sem se prejudicarem
irremediavelmente). Em seguida, deve calibrá-las cuidadosamente, porque o sentido
daquelas palavras terá de confundir-se, inexoravelmente, com o sentido das ações
coletivas envolvidas pelas mencionadas tarefas históricas (FERNANDES 1980, p.2).

Se vivemos em uma sociedade classista, o movimento de transformações em suas estruturas se

torna algo dinamizador da organização da vida de seus participantes. No capitalismo em si, a ordem

burguesa pretende, a partir de sua tomada de poder, utilizar-se de todas as ferramentas e condições

possíveis para sua manutenção de poder. Em alguns momentos, como na revolução burguesa clássica,

o grau de desenvolvimento capitalista foi dando melhores condições à população dos países que assim

o fizeram. A concretização da revolução burguesa e seu conceito de Revolução remete, deste modo, a

um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicossociais e políticas que só se

realizam quando o desenvolvimento capitalista atingiu o clímax de sua evolução industrial

(FERNANDES, 1980). As ações da classe burguesa se manifestam em torno das exigências de

manutenção de poder e dominação dos meios de produção e organização da sociedade a partir da cisão

entre as classes.

Nesse nível, o conceito de revolução não aparece com uma especificidade histórica
proletária. Não se trata da revolução dos "outros" e para os "outros", pois as classes
trabalhadoras e subalternas possuem um enorme interesse direto e indireto no raio
de revolução da sociedade burguesa. Acontece que tempos históricos distintos
misturam-se na situação concreta. Um proletariado em formação, por exemplo,
carente de meios próprios de organização e de autonomia relativa de classe,
defronta-se com um meio histórico no qual as classes burguesas paralisam e
solapam todas as transformações concomitantes que marcam as mudanças sociais
progressivas do capitalismo. Em consequência, esse proletariado deixa de ter o
espaço histórico de que necessita para lutar por seus interesses de classe e para
aumentar o seu poder real de classe. O desenvolvimento capitalista sofre menos que
os teóricos do passado poderiam presumir; ao contrário, ele pode ser "acelerado"
além dos interesses da sociedade como um todo e, especialmente, dos interesses das
classes trabalhadoras. E estas, como prêmio, recebem uma dose adicional de
superexploração e de ultra-opressão, sem condições materiais e políticas para
remover esses males. A moral da história é óbvia. A revolução apenas como e
enquanto transformação estrutural da sociedade capitalista representa uma fronteira
da qual as classes trabalhadoras (e especialmente suas vanguardas) não poderão
fugir sem consequências funestas (FERNANDES, 1980, p.4, grifos do autor).

Para a classe trabalhadora resta a luta por condições materiais e políticas que, com base nas

revoluções burguesas clássicas, ainda seriam tarefas para a burguesia local que não se coloca como



realizadora destas tarefas mesmo trazendo benefícios diretos para a manutenção de seu poder junto aos

trabalhadores, ou seja, diante de tamanha estrutura de poder capaz de condicionar a classe trabalhadora

em situações abaixo do que se é esperado para a reprodução e ampliação do próprio capital, resta a

essa mesma classe trabalhadora não só lutar por melhores condições de vida como também de superar

o sistema vigente.

É no interior dessa ‘perspectiva de classe’ que se estabelece a conexão entre os
juízos de ‘valor’, entre o indicativo e o imperativo. Assim, em Marx, a continuidade
entre a ‘descrição’ do capitalismo e sua ‘condenação’, a coerência entre a análise do
real e sua crítica são perceptíveis apenas quando se está situado no ponto de vista do
proletariado. De um ponto de vista abstrato, formal, mesmo que eu prove que o
proletariado é explorado e oprimido no regime capitalista, nada me permite dizer
que este regime é ‘bom’ ou ‘mau’ e que deve ser conservado ou destruído. No
entanto, social e concretamente, quando chegam à conclusão de que o capitalismo
ou explora e oprime, a maior parte dos proletários (ou dos que se situam neste ponto
de vista) é levada a condená-lo e agir contra ele. Em suma, a ciência de Marx é
crítica e revolucionária porque se situa na perspectiva de classe do proletariado,
porque é a forma coerente da consciência revolucionária da classe proletária
(LOWY, 1997, p.40).

Em outras palavras, a próxima revolução na civilização humana possui uma única tarefa, ela

deve ser capaz de alterar a ordem social com construção da classe trabalhadora para a classe

trabalhadora com um único objetivo, como diria Castro (1968), “a grande tarefa consiste

essencialmente em formar o homem novo de que aqui se falou, o homem de consciência

verdadeiramente revolucionária, o homem de consciência verdadeiramente socialista, o homem de

consciência verdadeiramente comunista” (CASTRO apud SANTOS E KOLLING, 2017, p.194).

O Manifesto escrito por Engels e Marx aponta a história sendo construída a partir da luta de

classes e como a burguesia que, aparece como revolucionária, se torna padrão de conservadorismo e

contrarrevolução. Para Netto (2015) este documento é o mais importante na modernidade sobre o

pensamento social. “Trata-se de peça basilar para a compreensão do mundo em que vivemos hoje e,

por isso, para todos os que pretendem transformar este mundo, o seu conhecimento é necessário e

indispensável – mas não o suficiente. É preciso partir dele para ir além dele” (NETTO,2015, p.71,

grifos do autor).

Qual a diferença essencial entre a revolução burguesa e a revolução proletária.
Conforme Marx já esclarecia no texto Glosas críticas marginais ao artigo O Rei da
Prússia e a Reforma Social. De um prussiano, a revolução burguesa é uma
revolução social com alma política, isto é, ela muda a forma do trabalho, mas
mantém a propriedade privada, a exploração e a dominação do homem pelo homem.
Ao contrário disso, a revolução proletária deverá ser uma revolução política com
alma social, vale dizer, ela começará pelo aspecto político, isto é, pela eliminação do
Estado para, em seguida, suprimir a propriedade privada e toda forma de exploração
e dominação do homem pelo homem. A primeira substitui, como já vimos, o
trabalho servil pelo trabalho assalariado. A segunda substitui o trabalho assalariado
pelo trabalho associado. Claro que há outros aspectos importantes que diferenciam
uma revolução burguesa de uma revolução proletária. Por exemplo, a questão do(s)
sujeito(s); a questão do Estado; a questão da democracia e outras. O que, porém, nos
interessa, aqui, é acentuar a questão mais essencial: o papel ontológico do trabalho e
o papel subordinado da dimensão política. Considerando o politicismo que marca a



ampla maioria das concepções marxistas de revolução, isto nos parece da maior
importância (TONET, 2016, p.3 grifos do autor).

A revolução que se pretende enquanto classe trabalhadora é a construção de uma

ordem social socialista. O capital pode até ser incontrolável em sua forma de reprodução,

realização e alteração de seus limites através das crises, no entanto, como resultado de

processos e produções humanas, ele pode ser superado com o fim do Estado e a sociedade de

classes. Castro (1969) já dizia; “Revoluções, fizeram-se muitas ao longo da história; mas as

revoluções socialistas são as revoluções mais profundas que ocorreram na história da

humanidade” (CASTRO apud SANTOS E KOLLING, 2017, p.195).

Tal revolução não se limita à ordem política uma vez que esta pauta não é central, mas

intermédio para a tomada de poder sobre o trabalho e seus frutos. A instauração do trabalho

associado, ou seja, a apropriação das forças produtivas por trabalhadores organizados livres

que a partir de suas necessidades decidem o que e como produzir, que vem a ser essencial

para o projeto revolucionário; estabelecer uma ruptura com o objetivo final de realização do

capital e acumulação de lucros sobre o trabalho, superando toda a ordem vigente (TONET,

2016).

A interpretação sobre a tarefa revolucionária da classe trabalhadora passa por dois aspectos

fundamentais. O primeiro é a necessidade de uma formação teórica baseada em aspectos sociais que

promovessem a consciência de classe e a elevação das faculdades humanas de toda a classe

trabalhadora. O segundo passo é a práxis, ou seja, a prática da organização social que se opõe e se

sobrepõe a ordem vigente. E “O instrumento para tal é uma organização revolucionária [...] cuja qual

os trabalhadores atuem sobre a realidade como ‘teóricos, como propagandistas, como agitadores e

como organizadores’” (LENIN apud DEO, 2015, p. 45).

A teoria da revolução comunista é evidentemente o momento em que o caráter
crítico-prático da obra de Marx aparece mais claramente. No interior dessa estrutura
particular, todo elemento teórico pode ter, ao mesmo tempo, uma dimensão prática,
cada parágrafo pode se tornar um instrumento de tomada de consciência e de
organização da ação revolucionária. Por outro lado, a ação prescrita por essa teoria –
e praticada por Marx enquanto dirigente comunista [...]; é uma política realista no
sentido lato do termo, ou seja, fundada sobre a estrutura, as contradições e o
movimento do próprio real; e por que é realista, supõe uma ciência rigorosa, ciência
que estabelece, em cada momento histórico, as condições da ação revolucionária. A
síntese entre o pensamento e a “práxis subversiva”, que existe como tendência em
toda a obra de Marx, atinge sua figura concreta na teoria e na prática do ‘comunismo
de massas’: a revolução torna-se ‘científica’ e a ciência, ‘revolucionária’ (LOWY,
1997,41).

A prática amplia os horizontes teóricos (os descobrimentos das forças produtivas caem sob o

controle do intelecto), sem que se reconheça sua origem. Não só aporta critérios de validade, mas



também fundamentos e novos aspectos e soluções de um que fazer, e até meios ou instrumentos

inovadores (PALAZÓN, 2007). Portanto nos parece certa segurança existente no que tange a

percepção de que as pessoas são feitas pela história, mas também à fazem. [...] “se a humanidade

tivesse se mantido alijada da práxis revolucionária, há tempos teria desaparecido.

Logo, o bem não está condenado a ser substituído fatalmente pelo mal, nem a justiça pela

injustiça, ou a verdade pelo engano ou fraude” (VÁZQUEZ, 1980, p.541). O homem como ser social e

histórico não produz um conhecimento neutro ou sequer uma ação neutra, tudo isso vem a ser fruto de

suas experiências, conhecimentos prévios adquiridos, sua visão do mundo em que está inserido e seus

anseios enquanto ser histórico. Toda esta produção não só é utilizada por ele como também é uma

contribuição de todo o universo produtor e reprodutor de conhecimento em toda sociedade, em todos

os tempos e até em uma sociedade futura (GONZALEZ, 1986).

Mas para a concretização e início do processo revolucionário dos trabalhadores é preciso ainda

entender as contradições históricas que aflige esta classe. Em nenhumas das tentativas revolucionárias

socialistas até então tiveram as condições sociais e materiais para seu sucesso. Devido a estas

experiências e o pavor de perder a manutenção do poder da burguesia, o sistema capitalista criou

defesas e capacidade de ataques a todos aqueles que vão contra sua forma de institucionalização da

ordem, de maneira voraz, a resposta a estas tentativas de revoluções de cunho nacional e socialista são

semelhantes e ao mesmo tempo mais perversas comparadas quando a burguesia ia de encontro à luta

contra o sistema feudal (FERNANDES, 1980).

A tarefa revolucionária da classe trabalhadora se torna mais desafiante mediante as ações

contrarrevolucionárias da burguesia de manutenção de poder. Por não se limitar apenas em se colocar

no poder como a classe dominante, ela possui a tarefa das mais desafiadoras e revolucionárias que é o

fim das classes sociais e gerar condições de igualdade entre os homens. Em diversos momentos

históricos e diversos países periféricos, por exemplo, a burguesia tem em sua história posterior à

tomada do poder, ações que de fato tem uma particularidade violenta para se manter o poder.

A Comuna de Paris, as experiências de revoluções de cunho nacional, trouxe a dimensão e

força da perversidade burguesa em prol da defesa de sua condição ao se sentir ameaçada. Nestas

experiências as definições de limites sobre a luta de classes foram suprimidas, frear qualquer condição

que aponte uma posição distinta à burguesa eram aplicadas medidas de contenção sejam medidas

econômicas, ideológicas, militares, midiáticas, enfim, formas de limitar a ação que possibilite alguma

perda substancial de poder ou mera percepção de perda ou maior equilíbrio entre as classes.

Desde então a humanidade não vivencia lutas substanciais de cunho revolucionário (superação

do capitalismo). Os motivos são diversos, mas as perdas teóricas e práticas dos trabalhadores para a

sua organização, e as seguidas perdas para o capital de direitos e lutas dentro da ordem da classe

trabalhadora (TONET, 2016).

O modelo burguês de transformação capitalista é um fenômeno essencialmente político, de



criação e preservação das estruturas de poder predominantemente políticas. É importante entender que

a burguesia, nas palavras de Fernandes tem o objetivo de: “manter a ordem, salvar e fortalecer o

capitalismo, impedir que a dominação burguesa e o controle burguês sobre o Estado nacional se

deteriorem” (FERNANDES, 1975, p.7). Nessas condições, o autor observa a coexistência de

revoluções antagônicas. A Revolução Burguesa “retardatária” combina o movimento de modernização

(que esgota suas possibilidades sem conseguir alcançar os padrões prevalecentes nas nações centrais)

com o movimento de autodefesa e preservação da ordem (uma forma contrarrevolucionária).

A Comuna de Paris é um exemplo de como a ação contrarrevolucionária da burguesia é

pensada e delimitada pela estrutura de classes da sociedade capitalista. O fato histórico da Comuna

valida não só a forma fria em que se pensa a ação em prol da manutenção do poder como também a

contradição dos fundamentos de suas ações, em tão pouco tempo a mesma burguesia que lutava em

prol do laissez faire, laisse passet, é a mesma que mata trabalhadores sem regras e limites.

Tomando-se como paralelo a França, tem-se aproximadamente um século entre o
paroxismo revolucionário da burguesia ascendente e a fúria reacionária do terror
burguês. Entre a convocação dos Estados Gerais e o esmagamento da Comuna de
Paris esgota-se um raio de revolução que era determinado, fundamentalmente, pela
posição de classe da burguesia: esta tinha de optar entre uma utopia revolucionária
largamente extra capitalista, em suas origens históricas, e os ditames egoísticos da
"consciência burguesa", regulados pela reprodução ampliada do capital e pela
necessidade de impedir que a revolução oscilasse definitivamente para as mãos do
proletariado (FERNANDES, 1980, p.4, grifos do autor).

Essa contradição é alimentada pela utopia dos tempos de ascensão ao poder até se tornar uma

classe reacionária detentora dos meios de produção que evoluem de forma jamais vista em outras

sociedades, utilizando-se do argumento para manutenção no poder satisfazendo minimamente as

pressões da luta de classes com os trabalhadores. Em outras palavras, a mesma burguesia que utiliza

de seus princípios revolucionários de seu caminho até o poder, fato que a fez se tornar extremamente

moderna, se torna instrumento de conservadorismo de forma rápida e eficiente escancarando os

absurdos ocorridos de uma guerra de um exército só na Comuna de Paris.

O desenvolvimento das forças produtivas leva a desumanidades cada vez mais
brutais. Isso, historicamente, e não apenas para Marx, é um óbvio contrassenso. O
crescimento das forças produtivas não poderia levar ao aumento da miséria; muito
ao contrário, deveria conduzir ao crescimento do bem-estar e da riqueza. Nesse
sentido, o avanço das forças produtivas capitalistas acresce as possibilidades de uma
sociedade mais humana e, ao mesmo tempo, aumenta a miséria dos homens. Essa
contradição (crescimento das possibilidades de uma sociedade emancipada e ao
mesmo tempo aumento da miséria) torna a revolução comunista não apenas uma
necessidade cada vez maior, mas também uma possibilidade sempre mais efetiva,
mas essa possibilidade não é algo obrigatório na história. Tudo dependerá das
decisões que os indivíduos, em escala social, tomarem sobre as suas vidas e o seu
futuro. Por isso, a revolução comunista não é uma realização necessária e inevitável
do processo histórico (como tanto afirmaram o “marxismo vulgar” e o stalinismo),
mas sim um ato de afirmação do ser humano que se emancipa e se liberta: que se
emancipa porque estará se livrando das alienações capitalistas; que se liberta porque
objetivará uma finalidade essencialmente humana e, ao mesmo tempo, possível no
quadro histórico atual. A revolução é o ato pelo qual os homens assumirão
conscientemente e com toda radicalidade o fato de serem eles os artífices da sua



própria história. Se os homens fazem a história, não há razões para continuarem a
fazê-la sob o domínio do capital e de suas alienações; não há razões que justifiquem
a produção crescente de desumanidades. [...] como tal, segundo Marx, a revolução
comunista não poderá deixar de ser (sob pena de não ser comunista) um ato livre e
emancipado da humanidade [...]. Contudo, para evitarmos mal-entendidos de toda
espécie, é necessário assinalar aqui que o fato de a revolução comunista ser um ato
emancipado e livre da humanidade não significa que ela deixe de ser um processo
social e político de luta de classes. Ao contrário, a forma historicamente possível da
revolução comunista é a vitória dos operários, da cidade e do campo, contra as
desumanidades produzidas pelas classes dominantes. Esse ato livre e emancipado da
humanidade possui, como sua forma historicamente concreta, a vitória dos
revolucionários sobre os conservadores, a vitória dos trabalhadores sobre as classes
dominantes capitalistas, a vitória do operariado sobre o capital. E todas elas possuem
necessariamente uma dimensão política e de luta de classes; são o exercício do poder
da maioria sobre os interesses privados das classes dominantes (LESSA; TONET,
2011, p.115-116).

Para os autores Lessa e Tonet, as possibilidades são grandes no que tange a questão da

revolução operária diante das condições apresentadas, entretanto, as ações individuais e coletivas dos

homens, se tornam parâmetros interligados pois, como Fidel Castro, líder da revolução Cubana afirma,

só se é possível pensar a revolução a partir da formação de homens novos capazes de serem livres o

suficiente para não precisarem do capitalismo. O aumento da consciência comunista se torna a

primeira tarefa dos trabalhadores, a formação do homem enquanto novo homem seguindo a simples

fórmula de que no Comunismo “cada qual dá segundo a sua capacidade e recebe segundo suas

necessidades (SANTOS; KOLLING (Org.), 2017).

Se a revolução é sempre um momento de alteração drástica na realidade e estrutura vigente na

civilização humana e a contrarrevolução é sempre seu contrário objetivando a manutenção do status

quo, temos na experiência da Comuna, uma forma madura de construção e possibilidade concreta da

tomada de poder pelos trabalhadores e uma forma absurda de resposta da burguesia para manter seus

privilégios. Pautando o destino da população coletivamente e buscando a superação das contradições

deixadas pela queda do Império e surgimento de uma República que realizava a manutenção das

condições arcaicas do modus operandi do Estado e da relação de miséria que vivia a população

parisiense. A Luta, portanto, aparece como uma luta de negação da  estrutura governamental, mas a

essência se mostra uma luta contra o sistema capitalista que, independente se era república ou Império,

era o cerne das relações de classes proletária e capitalista.

Para Lenin (2012) a Comuna foi um acontecimento sem precedentes. Ao sair de Paris, o

governo de Thiers se torna fugitivo do proletariado que toma o poder em suas mãos. No entanto ele

chama atenção ao colocar a necessidade de uma matriz socialista no seio da Comuna para que ela

obtivesse maior êxito. Diante de tamanha diversidade não havia um concenso quanto a postura

ideológica da Comuna. E para o líder da Revolução Russa, a única forma de se ter um domínio

político de uma classe sem posse das condições econômicas ideais é romper com as cadeias que o

capital a prende, ou seja, ir a luta contra o regime de dominação burguesa e suas bases sociais indo

atrás dos fugitivos até Versalhes.



Mesmo assim foi a classe que deu voz e ação à Comuna de Paris, primeira experiência

concreta da tomada de poder pelos trabalhadores. O que faltou foi tempo para realizar seu programa de

medidas para a população (Lênin, 2012). Seu tempo de vida foi utilizado mais em sua defesa do que

no desenvolvimento dos seus projetos pois o governo escondido em Versalhes, apoiado por toda

burguesia europeia, planeja um ataque hostil a Paris.

A resposta a classe trabalhadora que lutava por melhores condições de vida foi um massacre.

A contrarrevolução se apresenta como um mecanismo também que vai além da retomada de poder de

Paris, é também uma estratégia orquestrada para suprimir a evolução do socialismo e comunismo na

Europa que se fazia cada vez mais forte. A forma com que a Semana Sangrenta se dá tem um motivo

claro de servir como exemplo para reduzir as possibilidades de futuros movimentos que possam vir a

se manifestar contrários ao sistema que vai além da própria forma de governabilidade. “O massacre

dos comunnards significou a vitória da contrarrevolução, marcando o início de uma fase do

capitalismo prenunciadora do que Lenin chamará imperialismo” (MUNIZ apud ORSO et al, 2002,

p.46).

Se a Revolução altera a estrutura da sociedade concretamente, a contrarrevolução é uma forma

imposta de manifestação da busca incessante de manutenção de poder político e econômico por uma

classe. Ao se colocar enquanto um movimento revolucionário em seu período histórico a resposta a

este movimento chega com ordens de se tornar a lição para aqueles que tentarem algo parecido no

futuro. A forma pela qual Versalhes ataca Paris vai além do que a mera proposta de retomada da

cidade. Era uma manifestação concreta de luta de classes contra a própria proposta de emanciapação

humana.

Essa dialética explica-se pelas determinações econômicas, sociais e políticas da
propriedade privada dos meios de produção, graças à qual a burguesia se torna, a um
tempo, a classe possuidora mais poderosa e mais hipócrita da história das
civilizações fundadas na estratificação social. Ela proclama uma utopia, a do seu
período de ascensão (efetivamente revolucionária), e pratica uma ideologia de
mistificação sistemática nas relações entre meios e fins (a de seu período de
consolidação), indispensável para que ela pudesse ser modernizadora, em um nível,
e conservadora, reacionária ou ultra-reacionária, em outro (o que começa a ocorrer
com uma rapidez incrível e muito antes do desmascaramento inevitável, produzido
pela guerra sem quartel contra a Comuna). Esse é o protótipo que se generaliza e que
confere à dominação burguesa sua realidade política. A sua face oculta mais
profunda iria aparecer mais tarde, através do fascismo, da ‘democracia forte’ e da
autocracia burguesa e se disseminaria com enorme intensidade na periferia do
mundo capitalista. A história caminhava, no Ocidente, na direção de uma cadeia de
ferro. E a lógica dessa evolução provinha da incapacidade da burguesia de livrar-se
dos ‘imperativos’ da propriedade privada. Ela não podia ser ‘uma coisa ou outra’.
Tinha de caminhar conciliando modernizações sucessivas e uma consciência de
classe conservadora crescentemente mais estreita, mais perigosa e mais perniciosa
(FERNANDES, 1976, p.21-22).

Fernandes vai apontar aqui uma das estrutruras pelas quais o modo que a burguesia age e se



contradiz com aquilo que ela mesma um dia brandou para se libertar das amarras do feudalismo. A

história vai nos mostrar e juntamente a ela a teoria sobre o capitalismo em Marx em O Capital, que o

próprio sistema em si possui contradições e limites que o põe em cheque sob a necessidade da

reprodução e produção do capital. Portanto estas fissuras do sistema são também as mesmas que o

mantém. Nesse sentido, da mesma forma que a classe burguesa age para superar estas fissuras ela, por

meio dos movimentos contrarrevolucionários, também o podem ampliar, neste caso, pela justificação

da necessidade da sua manutenção de poder político, como é o caso do período da Comuna de Paris.

Explicamos. Desde a Revolução Francesa, o país vivia crises constantes econômicas e

institucionais como vemos em Hobsbawm (2014). A cada crise destas tivemos um movimento de

frações da classe burguesa a fim de tomar o poder da maquina estatal e da estrutura vigente e

posteriormente temos levantes populares, ora incitados pela pequena burguesia, ou por grupos

revolucionários como os blanquistas, anarquistas, comunistas, dentre outros. Era o período, como já

dito, de pujança destes grupos e a formação da classe trabalhadora. Assim se dá início a atividades

como clubes de discussão (LISSAGARAY, 1991), formação de unidades entre os trabalhadores que

posteriormente dá indícios a levantes como a Primavera dos Povos e em seguida a Comuna de Paris.

Em todo este período a crise econômica aparece antes ou depois dos movimentos políticos.

Nestas experiências, especificamente a Comuna de Paris, a crise econômica e política eclodia antes de

seu surgimento e a burguesia não estava em condições de responder a seus imperativos a fim de

mitigar seus danos. A resposta foi uma guerra com a Prússia que aprofunda a miséria e as condições

da população francesa. Assim, ao fazer acordos com a Prússia após sua derrota e reafirmar estes

acordos para dar fim à Comuna de Paris, a burguesia francesa dá condições suficientes para arrastar o

país em crises econômicas que vão se estender até o fim do século XIX.

Logo, chegamos a conclusão que a manifestação da contrarrevolução, seja através de um

massacre como na Comuna de Paris, seja no período contemporâneo em esmagamento da classe

trabalhadora através da eliminação dos seus direitos conquistados historicamente, é uma manifestação

propícia para se criar fundamentos para sua próxima crise. Enquanto o massacre da Semana Sangrenta

em Paris era vista por Thiers e seus comparsas como uma lição para a classe trabalhadora, esta mesma

classe se fortalece e amplia horizontes no ponto de vista da propagação das ideias comunistas.

Do ponto de vista da experiência da Comuna de Paris, a mesma se mostra à frente de seu

tempo, não no sentido anacrônico na história, mas sim em tudo que representa. Ela não finda em seus

72 dias de existência, o seu maior legado está na universalidade e perspectiva histórica de uma nova

revolução social. Seja para a história, seja para a classe trabalhadora ou capitalista; a proposta de uma

luta pela emancipação humana ter alcançado tais avanços em pleno século XIX são superiores a

qualquer crítica no que tange os erros existentes deste período.

Em Lenin (2012) atentamos na sua afirmação para apontar que o maior ensinamento da

Comuna está ao nosso horizonte enquanto possibilidade real a partir de um programa voltado às



demandas e determinações da classe trabalhadora e que seu caminho entre erros e acertos deve ser

analisado, compreendido e superado para as próximas oportunidades para o desenvolvimento do

governo dos trabalhadores com e para eles.

O debate em torno da Comuna de Paris possibilita a crítica sobre suas ações a fim de encontrar

meios de superação dos limites para sua realização. Limites estes que independem do tempo pois os

communards não tiveram sequer tempo para avançar nas propostas colocadas. A contrarrevolução em

sua forma barbara surge com o objetivo de extirpar a experiência comunista e tudo aquilo que era

oriundo da Comuna de Paris.

Após a derrota para Bismarck, Bonaparte some e deixa a Comuna como o acontecimento que

finalizara seu ciclo. Thiers ao tentar se impor à Guarda Nacional dá as condições necessárias para que

a classe trabalhadora francesa provasse que o próximo passo seria a revolução proletária. O poder nas

mãos do proletariado se mostrou que ainda não era tempo mesmo após as experiências de 1848. A

Comuna tinha então a luta interna entre os partidos que a comandava, ao mesmo tempo era entregue

ao fuzilamento sem medidas do exército da ordem. “E, assim, a vitória dada de presente em 1871 foi

tão estéril quanto o ataque de surpresa de 1848” (ENGELS, 2008, p.48-49).

Thiers e seus seguidores acreditavam que o fim da Comuna representava o fim dos

trabalhadores que combatiam a estrutura social de classes. “Conforme Marx tinha previsto, a guerra de

1870-1871 e a derrota da Comuna deslocaram por momentos o centro de gravidade do movimento

operário europeu da França para a Alemanha” (ENGELS, 2008, p.49). O desenvolvimento industrial

nas terras alemãs era rápido, o que propiciou o crescimento rápido também do movimento operário por

lá que posteriormente será deslocado para a Rússia no início do século XX.

O que fica é o marco histórico e a construção de uma experiência através da organização

popular de capacidade não só de sobrepor a luta de classes como também dar respostas aos

imperativos da vida material, seja nas necessidades latentes, seja na necessidade da evolução da

sociedade como um todo, abolindo e sobrepondo as estruturas políticas capitalistas que se colocam

como último estágio no desenvolvimento social da humanidade mas que escancara suas limitações e

contradições devido seu caráter e objetivo único de manutenção de poder conservador burguês que

possui um horizonte revolucionário pequeno e finito.

A história constata que todos esses desdobramentos da contrarrevolução, notadamente os

políticos, ocorrem em potência. Ou seja, não são uma certeza absoluta; nem uma lei tal como a

gravidade. Tanto em relação à burguesia, quanto em face dos trabalhadores, precisam de organização

consciente e com certo grau de decisão, imprescindíveis aos objetivos de cada uma das classes

antagônicas.

Continuemos este breve exercício sobre o período histórico estudado neste trabalho com

outros detalhes. O processo revolucionário pós Revolução Francesa conectada à Revolução industrial

se torna um processo revolucionário autêntico, capaz de alterar a ordem vigente. A partir de então



temos um processo de progresso contínuo da teoria política, no entanto, ela está a serviço e dividida

entre as classes que compõe a sociedade. A teoria política e social que está como mainstream está a

serviço da classe burguesa que, em detrimento de seus interesses, situa a política em subsunção aos

interesses econômicos. É o capital e sua necessidade de ampliação e realização que faz da política o

seu braço dominador entre as classes.

Esse mecanismo em ação encontra entraves como a revolução de 1848 e a derrocada da

Primavera dos povos, o que parecia ser o fim do processo revolucionário. A história vai ensinar que

após este período a economia europeia vive momentos que traçam dois caminhos que partem de uma

mesma sociedade. De um lado a ampliação e reprodução do capitalismo nunca estiveram tão

evidentes. No desenvolvimento político e social o caminho é de quedas, idas e vindas, que

caracterizam a contrarrevolução em seu estilo burguês. A mesma burguesia das ideias iluminadas e

dos ideais como democracia é a mesma do massacre dos communards.

Meszáros (2011) aponta que são criadas condições insustentáveis para esta burguesia que ao

longo dos tempos toma medidas para reafirmar sua posição de poder que gera contradições e

antagonismos de classes ainda maiores. Assim se criam armadilhas, como a armadilha do progresso,

que avança excessivamente em uma estrutura limitada. “A estrutura de classes da sociedade capitalista

delimita a natureza do drama burguês: o raio de revolução histórico da burguesia é fechado e estreito,

esgotando-se rapidamente ao longo da conquista e da consolidação do poder” (FERNANDES,

1976,p.20).

Com o fim da Comuna de Paris a burguesia chancela o fim de seu potencial revolucionário.

Suas decisões são tomadas pelas forma burguesa de pensar que é ditada pela reprodução ampliada do

capital e pela manutenção da impossibilidade do poder estar nas mãos do proletariado (FERNANDES,

1976). A contrarrevolução burguesa na experiência contemporânea possui uma máscara que não

desmistifica a sua essência.

Sua ação numa nova perspectiva, mantém a mesma natureza de divisão de classes e

desinteresse sobre as tarefas que a revolução burguesa clássica traz para esta parcela da sociedade que,

ao se colocar como elite, não se preocupa em responder as questões sociais que em outras experiências

possuem um trato distinto. A formação do povo brasileiro, sua economia e política vão levar a todo

desenvolvimento social um mesmo traço desigual e combinado desta mesma oligarquia que com o

passar do tempo toma-se novos papéis, mas com os mesmos participantes.
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