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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente trabalho aborda o tema da forma política e da emancipação social tal como

desenvolvida na reflexão primígena de Marx. Para isto entende-se fundamental o volteio a

dois textos da juventude do autor alemão: A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e Sobre a

Questão Judaica. Redigidos em sequência cronológica, ambos no emblemático ano de 1843,



os dois textos fornecem os elementos necessários para estabelecer o nexo e compreender a

reflexão política marxiana, calcada no trânsito entre o entendimento político e o social. Num

primeiro momento demarcamos: a) como esse deslocamento se dá ainda no interior da lógica

política, quando na crítica aos pressupostos contraditórios simultaneamente da sociedade

civil-burguesa e de sua expressão ideal, a filosofia do direito de Hegel, Marx aponta como

saída aos dilemas e tautologias a verdadeira democracia, isto é, forma política depurada de

figuras burocráticas e alienadas. Num segundo momento: b) em diálogo com o neo-hegeliano

Bruno Bauer, a proposição marxiana toma a forma da emancipação humana, na qual a forma

política perde altura e centralidade resolutivas - ainda que comparecendo como etapa

necessária - e dá lugar a uma intuição mais acabada neste plano, a superação da ordem

societal burguesa e de seu metabolismo, ausente naquele primeiro momento. Trata-se, neste

segundo momento, da captação da práxis política como debilidade instituída da sociabilidade

humana, atividade com marco histórico definido, referente à resolução das questões sociais

pelo critério da dominação; resolução que se torna sempre parcial e mistificadora em relação

aos problemas centrais da realidade existente.
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1 Marx e o Democratismo Radical

De início, a separação/oposição entre Estado e sociedade civil-burguesa é definida por

Marx como “a abstração do Estado político” diante do “Estado não-político” ou também

“Estado material”. Marx entende essa marca distintiva do Estado constitucional moderno e o

reconhecimento desta contraposição representa uma aquisição por parte da filosofia hegeliana.

O grande problema seria o entendimento hegeliano em positivar o existente, o presente

histórico, e em torna-lo essencial, justamente para que assim consiga depurar as alegadas

irracionalidades do existente mediante o trabalho do Conceito lógico abstrato que se quer a si

mesmo, o que recai numa contradição. Segundo Marx:

Não se deve condenar Hegel porque ele descreve a essência do Estado
moderno como ela é, mas porque ele toma aquilo que é pela essência do
Estado. Que o racional é real, isso se revela precisamente em contradição
com realidade irracional, que, por toda parte, é o contrário do que afirma ser
e afirma ser o contrário do que é.(MARX, 2010.a, p. 83).

Novamente vemos aqui que Marx trabalha com noções caras a Feuerbach e sua crítica

da teologia. Neste sentido, a universalidade política abstrata é remetida à mesma



universalidade teológica abstrata, onde a figura abstrata da lógica é unir forma e conteúdo,

aqui o organismo do Estado à Ideia lógica, mesmo que nessa união o conteúdo seja

sacrificado em nome da forma:

A constituição política foi reduzida à esfera religiosa, à religião da vida do
povo, o céu de sua universalidade em contraposição à existência terrena de
sua realidade. A esfera política foi a única esfera estatal no Estado, a única
esfera na qual o conteúdo, assim como a forma, foi o conteúdo genérico
[Gattungsinhalt], o verdadeiro universal, mas ao mesmo tempo de modo que,
como esta esfera se contrapôs às demais,  também seu conteúdo se tornou
formal e particular. A vida política, em sentido moderno, é o escolasticismo
da vida do povo. (MARX, 2010ª, 51-52)

Com a esfera da política se tornando uma esfera formal, abstraída da vida do povo, o

“Estado material”, dos entes concretos da família e da sociedade civil-burguesa, que dão

efetivamente conteúdo ao Estado e ao direito, encontram-se fora da constituição e de sua

organicidade, ou seja, “o Estado material não é político”. No Estado político, não há mais uma

unidade entre as duas esferas e o Estado político deixa de ser o momento predominante,

tornando-se uma mera forma política do Estado não-político, material. Neste sentido

específico, Marx endossa Hegel quando este afirma que o Estado político é a constituição

política, as leis formais e positivas. Frente a tal formalismo, a distinção entre república e

monarquia, por exemplo, torna-se uma mera questão de “forma de Estado”, tal como Marx

afirma:

A propriedade etc., em suma, todo o conteúdo do direito e do Estado é, com
poucas modificações, o mesmo na América do Norte assim como na Prússia.
Lá, a república é, portanto, uma simples forma de Estado, como o é aqui a
monarquia. O conteúdo do Estado se encontra fora dessas constituições.
(MARX, 2010, p. 50)

Ou seja, o estabelecimento de um Estado contraposto à sociedade foi possível com o

desenvolvimento da vida privada plenamente livre, baseada na emancipação da propriedade

privada do mando feudal, na livre circulação de mercadorias exigidas pelo novo tempo, ou

como Marx afere, como alienação [Entfremdung]1. Em termos lógicos: para Marx, a abstração

1 - Marx utiliza a palavra alienação tal como Hegel e Feuerbach a utilizam, de maneira indistinta. De acordo com
Inwood, “alienação”[Entäusserung] para Hegel é o estágio de desunião que emerge de uma simples unidade e é
subsequentemente reconciliado numa unidade superior, diferenciada. Seu conceito de alienação, embora bastante
original, paga tributo à pensadores que o precederam, como por exemplo Rousseau, para quem a figura do Contrato
Social exige que cada pessoa se entregue à comunidade. Desse modo, e no presente contexto, alienação envolve uma
perda autêntica de integridade e independência individuais, não simplesmente uma recuperação da essência universal
ou do eu real do indivíduo; a alienação [Entäusserung] só é requerida do indivíduo em virtude da alienação
[Entfremdung], e o indivíduo alienado [Entfremdung] é um estranho para si mesmo. Como para Hegel a esfera da
cultura geral não apresenta um conjunto estável e coerente de instituições ou valores com os quais um indivíduo
pode identificar-se. Se o indivíduo dedica-se ao Estado com exclusão de sua riqueza material, o poder do Estado
converte-se, isto é, aliena-se [Entäusserung] num indivíduo, o monarca, e num manipulador de riqueza. Assim,



da política representa ao mesmo tempo a conformação do Estado como universalidade formal

e a sua simultânea transformação em particularidade.

Dessa alienação [Entfremdung] da propriedade privada decorre necessariamente a

alienação [Entfremdung] política:

Entende-se que a constituição como tal só é desenvolvida onde as esferas
privadas atingiram uma existência independente. Onde o comércio e a
propriedade fundiária ainda não são livres nem independentes, também não o
é a constituição política. A Idade Média foi a democracia da não liberdade.
(MARX, 2010a, p. 52)

De modo que, na Idade Média, os estamentos privados coincidiam imediatamente com

o estamento político, “cada esfera privada tem um caráter político ou é uma esfera política; ou

a política é, também, o caráter das esferas privadas.” (MARX, 2010a p. 52), ou seja, há uma

determinação recíproca e imediata entre constituição política e constituição da propriedade

privada, ou mais precisamente:

Na Idade Média, a vida do povo e a vida política são idênticas. O homem é o
princípio real do Estado, mas o homem não livre. É, portanto, a democracia
da não-liberdade, da alienação realizada. A oposição abstrata e refletida
pertence somente ao mundo moderno. A Idade Média é o dualismo real, a
modernidade é o dualismo abstrato. (MARX, 2010ª, p. 52)

Fica claro que estabelecimento de uma contraposição entre dois momentos históricos

na análise do político acompanha tanto o texto de Hegel quanto o de Marx, quais seja, um da

imediaticidade entre a forma e conteúdo deste político, onde a esfera privada coincide com a

esfera político-estatal, e outro onde o político se torna independente e abstrato, liberto dos

constrangimentos que a esfera material o impõe.

Ao tratar do tema da soberania na parte do manuscrito dedicada ao poder executivo,

vemos contornos mais claros e propositivos da posição marxiana. No entanto, isso se dá

novamente após a crítica e desmonte dos volteios lógico-especulativos de Hegel. A

argumentação de Marx, neste sentido, não deixa ponto sem nó. É aqui, na exposição hegeliana

dos parágrafos §279 ao §289, que aparecem mais claramente as figuras de forma de governo,

como monarquia e democracia.

Nos Princípios da Filosofia do Direito de Hegel, a soberania é caracterizada como

embora Hegel esperasse, em última instância, uma reconciliação do indivíduo com a substância social que deixasse
intacta a integridade do indivíduo, ele não acredita que isto possa ser levado a cabo em Estados monárquico-
constitucionais tais como a França de Luís XIV. A solução para essa alienação [Entfremdung] não era uma
identificação do indivíduo com sua substância social, mas intensificação da alienação no Estado.



sendo a necessidade interna do Estado, a unidade que torna todos os seus momentos partes de

um organismo2. A soberania do Estado representa um princípio lógico, que supera o arbítrio

dos indivíduos e dá fundamento a todas as atividades do Estado. Isso constitui segundo Hegel,

uma aquisição dos tempos modernos, a realização do princípio do idealismo. Sendo a

soberania o “idealismo de Estado”, fundamento que se determina sem ser determinado,

subjacente a todas as funções do Estado, regulando a atuação de todos os indivíduos, é por

meio dela que as ações individuais adquirem uma outra caracterização, um outro fim,

subsumidas que são à totalidade do Estado. Segundo Hegel, esse idealismo de Estado aparece

especialmente em “situações de paz”, enquanto o próprio egoísmo privado, quando “as

esferas e funções particulares dão prosseguimento à satisfação de suas funções particulares, e

isso é, em parte, apenas o modo da necessidade inconsciente da coisa, segundo a qual seu

egoísmo transforma-se na conservação recíproca e na conservação do todo”. A soberania atua

aí, como “a influência direta do alto, através da qual elas [as esferas e funções particulares]

são mutuamente reconduzidas ao fim do todo, que as limita e as obriga a prestar contribuições

diretas à sua conservação”. É nas situações de carestia interna ou externa, porém, que a

soberania aparece em toda a sua efetividade, pois é confiada a ela “a salvação do Estado com

o sacrifício daquilo que seria legítimo”.

Para Marx, esse desenvolvimento inicial acaba por revelar apenas o irracionalismo do

próprio idealismo formulado por Hegel, uma vez que o sistema funciona apenas como coação

externa, “influência direta do alto”, ou como resultado inconsciente do egoísmo. Além disso,

sua efetividade só é verificada nas situações extremas, de guerra e carestia.

Ele arremata: “Por isso a soberania, o idealismo de Estado, existe somente como

necessidade interna: como Ideia. Hegel se satisfaz com isso, pois se trata apenas da Ideia. A

soberania existe, portanto, por um lado, apenas como substância inconsciente, cega.”(MARX,

2010a, p. 43). O desenvolvimento da soberania se funda na abstração da lógica e, com isso,

não dá a lógica específica do objeto.

Dá-se, portanto, uma redução da soberania, da subjetividade do Estado, a apenas um

indivíduo. Que esse indivíduo deva ser o monarca, segundo Marx, isso constitui uma

verdadeira arbitrariedade:

2- No parágrafo §278, Hegel diz: “Nem para si nem na vontade particular dos indivíduos têm os diferentes poderes e
funções do Estado existência independente e fixa: a sua raiz profunda está na unidade do Estado como "eu" simples
deles. São estas as duas condições que constituem a soberania do Estado.”(HEGEL, 1997, p. 252).



Compreende-se que a subjetividade autoconsciente deve querer também
realmente, deve querer como unidade, como indivíduo. Mas quem pôde
jamais duvidar que o Estado age por intermédio dos indivíduos? Se Hegel
quisesse desenvolver: o Estado deve ter um indivíduo como representante de
sua unidade individual, ele não deduziria o monarca.(MARX, 2010ª, p. 46).

Além disso, esse desenvolvimento implica a exclusão de todos os cidadãos da

soberania do Estado, como conclui Marx:

Hegel, aqui, define o monarca como “a personalidade do Estado, sua certeza
de si mesmo”. O monarca é a “soberania personificada”, a “soberania feita
homem”, a consciência corpórea do Estado, por meio da qual, portanto, todos
os outros estão excluídos dessa soberania, da personalidade e da consciência
do Estado. Mas, ao mesmo tempo, Hegel não sabe dar a esta “Souveraineté
Personne” nenhum outro conteúdo senão o “Eu quero”, o momento do
arbítrio na vontade. A “razão de Estado” e a “consciência deEstado” são uma
“única” pessoa empírica, a exclusão de todas as outras, mas esta razão
personificada não tem nenhum conteúdo além da abstração do “Eu quero”.
L’état c’est moi. (MARX, 2010ª, p. 46-47).

Os cidadãos, os sujeitos, tornam-se predicados do Estado e, principalmente do

monarca. De acordo com Marx, é necessário constatar, ainda, que a personalidade e a

subjetividade só existem em diversas pessoas e sujeitos, e não em um único, como pretende

Hegel. Marx sustenta, ao contrário, que o “Uno tem verdade somente como muitos Unos. O

predicado, a essência, jamais esgota as esferas da sua existência em um Uno, mas em muitos

Unos.”(MARX, 2010ª, p. 47). Ironizando a conclusão hegeliana de que a personalidade do

Estado só é efetiva como o monarca Marx diz:

Assim, porque a subjetividade é real apenas como sujeito, e o sujeito apenas
como Uno, a personalidade do Estado só é real como uma pessoa. Bela
conclusão. Hegel poderia concluir, do mesmo modo: pelo fato de o homem
singular ser um Uno, o gênero humano é apenas Um único homem.[...] A
personalidade, sem a pessoa, é certamente penas uma abstração; mas a
pessoa só é a ideia real da personalidade em sua existência genérica, como as
pessoas.(MARX, 2010ª, p. 47).

O processo de desontologização dos sujeitos reais por parte de Hegel completa-se na

esfera política em toda a sua agudeza: esgotar a personalidade do Estado em uma pessoa, no

monarca, equivale a negar qualquer personalidade política ao verdadeiro soberano, o povo.

Ou seja, ao afirmar a soberania do monarca, Hegel nega a soberania popular.

Contra isso, Marx afirma:

Como se o povo não fosse o Estado real. O Estado é um abstractum. Somente
o povo é o concretum. E é notável que Hegel atribua sem hesitação uma
qualidade viva ao abstractum, tal como a soberania, e só o faça com
hesitação e reservas em relação ao concretum.(MARX, 2010ª, p. 48).

E se o povo é o concreto e o verdadeiro soberano, a oposição entre soberania popular e



“soberania existente no monarca”, de acordo com Marx, deve ser expressa nos seguintes

termos:

1) a questão é, precisamente, a seguinte: não é uma ilusão a soberania
absorvida no monarca? Soberania do monarca ou do povo, eis a question. 2)
pode-se falar, também, de uma soberania do povo em oposição à soberania
existente no monarca. Mas, então, não se trata de uma única e mesma
soberania, nascida de ambos os lados, mas de dois conceitos absolutamente
contrapostos de soberania, dos quais um é tal que só pode chegar à
existência em um monarca, e o outro tal que só o pode em um povo. Do
mesmo modo em que se pergunta: é Deus o soberano, ou é o homem o
soberano? Uma das duas soberanias é uma falsidade, ainda que uma falsidade
existente. (MARX, 2010ª, p. 49).

Para Marx, a única resposta possível é a soberania popular, já que o povo é o ente real,

o verdadeiro sujeito, o único soberano. Por isso, a “soberania existente no monarca” é tão

somente uma inverdade. Afinal, “A soberania popular não existe por meio dele, mas ele por

meio dela.” (MARX, 2010ª, p. 47).

Afirmar a soberania popular é revelar a lógica específica da politicidade, pois sendo a

democracia a objetivação imediata do verdadeiro sujeito da política, o povo, ela é a verdade

de todas as constituições. Diz Marx: “A democracia é a verdade da monarquia, a monarquia

não é a verdade da democracia. A monarquia é necessariamente democracia como

inconsequência contra si mesma, o momento monárquico não é uma inconsequência na

democracia.”(MARX, 2010ª, p. 49). Na monarquia, a constituição sempre se reporta a um

princípio que lhe é estranho, enquanto a democracia, ao contrário, “pode ser explicada por si

mesma”. Marx afirma:

Na democracia nenhum momento recebe uma significação diferente daquela
que lhe cabe. Cada momento é, realmente, apenas momento do dêmos inteiro.
Na monarquia, uma parte determina o caráter do todo. A constituição inteira
tem de se modificar segundo um ponto fixo. A democracia é o gênero da
constituição. A monarquia é uma espécie e, definitivamente, uma má espécie.
A democracia é conteúdo e forma. A monarquia deve ser apenas forma, mas
ela falsifica o conteúdo.(MARX, 2010ª, p. 49).

Ao fazer do próprio soberano, o demos total, o seu próprio princípio, a democracia se

torna a constituição por excelência, que reorganiza todos os momentos da vida social,

conferindo-lhes o significado que lhes é próprio e subsumindo-os ao todo da existência do

povo. Ele traz em si, portanto, a lógica específica de todas as constituições, que são espécies

suas. Ela é o “enigma resolvido” de todas as constituições, como Marx explicita nesta

passagem:

Na monarquia o todo, o povo, é subsumido a um de seus modos de

existência, a constituição política; na democracia, a constituição mesma



aparece somente como uma determinação e, de fato, como autodeterminação

do povo. Na monarquia temos o povo da constituição; na democracia, a

constituição do povo. A democracia é o enigma resolvido de todas as

constituições. (MARX, 2010, p. 49).

Ao dizer que a democracia é o enigma resolvida de todas as constituições Marx está

ressaltando que a democracia é o momento preponderante da politicidade. Desse modo, ele

trabalha aqui diretamente ao sentido aristotélico – e também rousseuaneano-, no qual a forma

de governo remete à seu conteúdo, e não simplesmente um ordenamento jurídico positivado

em uma carta constitucional, a um formalismo estatal. A qualidade de ser genérico

[Gemeiwesen] é exclusivamente da democracia, pois nela reside a resolução lógica do

político, o em si e o para si do povo, sua essência e sua existência. Neste sentido específico, a

constituição não figura acima e sobre o povo, mas antes é um elemento ativo e indistinto de

sua existência concreta, ou “apenas um momento da vida do povo”, como fica claro na

passagem:

Aqui, a constituição não é somente em si, segundo a essência, mas segundo a
existência, segundo a realidade, em seu fundamento real, o homem real, o
povo real ,e posta como a obra própria deste último. A constituição aparece
como o que ela é, o produto livre do homem; poder-se-ia dizer que, em um
certo sentido, isso vale também para a monarquia constitucional, mas a
diferença específica da democracia é que, aqui, a constituição em geral é
apenas um momento da existência do povo e que a constituição política não
forma por si mesma o Estado. (MARX, 2010ª, p. 50).

Na democracia, a constituição é subordinada ao povo real, imediatamente erigido em

princípio e sujeito da politicidade. Aqui, não é a constituição que cria o Estado, mas o povo

que institui tanto um como a outra, como produtos de sua autodeterminação, de sua existência

para si. Marx se situa, com isso, para além do constitucionalismo e do mero formalismo

democrático, ao enfatizar a vantagem da democracia sobre Estados políticos que, embora

sejam formalmente democráticos, como a república e a monarquia constitucional, subordinam

o povo à lei, submetem a vida social à sua forma política abstrata. É só na democracia que, ao

contrário, o princípio formal – a autodeterminação da sociedade – alcança existência

material. Como dito acima, a democracia, para Marx, representa precisamente o momento em

que a existência da sociedade civil-burguesa põe, imediatamente, sua forma política, e,

principalmente, confunde-se ela, forma e conteúdo, político e social, se tornam idênticos.

Com isso a politicidade se torna um elemento da vida social, convivendo com os demais e, o



que é mais importante, acompanhando seu progresso3. Ela é, em suma, a objetivação do

homem em sua vida no demos total, “o homem socializado”. Em uma passagem que

claramente resgata a crítica de Feuerbach a Hegel:

Hegel parte do Estado e faz do homem o Estado subjetivado; a democracia
parte do homem e faz do Estado o homem objetivado. Do mesmo modo que a
religião não cria o homem, mas o homem cria a religião, assim também não é
a constituição que cria o povo, mas o povo a constituição. A democracia, em
um certo sentido, está para as outras formas de Estado como o cristianismo
para as outras religiões. O cristianismo é a religião χατ’ εξοχην (por
excelência), a essência da religião, o homem deificado como uma religião
particular. (MARX, 2010a, p. 52).

Sob os influxos de Feuerbach, a relação entre gênero e espécie é largamente explorada

pela pena marxiana, numa abordagem ontológico-materialista, que sempre em busca do

elemento primordial da realidade efetiva na matéria tratada. É neste sentido específico que

entendemos a contraposição operada por Marx entre existência humana e existência legal,

com a primeira possuindo o “sentido forte”:

A democracia é, assim, a essência de toda constituição política, o homem
socializado como uma constituição particular; ela se relaciona com as demais
constituições como o gênero com suas espécies, mas o próprio gênero
aparece, aqui, como existência e, com isso, como uma espécie particular em
face das existências que não contradizem a essência. A democracia relaciona-
se com todas as outras formas de Estado como com seu velho testamento. O
homem não existe em razão da lei, mas a lei existe em razão do homem, é a
existência humana, enquanto nas outras formas de Estado o homem é a
existência legal. Tal é a diferença fundamental da democracia.(MARX,
2010ª, p. 50)

O contraste é bastante nítido para com o período d’ Gazeta Renana, onde a lei racional

aparece como idêntica à liberdade e racionalidade humanas, ou enquanto sua qualidade

natural:

As leis não são medidas repressivas contra a liberdade, como tampouco a lei
da gravitação é uma medida repressiva contra o movimento, só porque,
enquanto lei gravitacional, impele o eterno movimento dos corpos do mundo,
mas, enquanto lei  da queda, me derruba no momento em que a infrinjo,
querendo dançar no ar. As leis são muito mais as normas positivas, claras e
universais, nas quais a liberdade adquiri existência impessoal, teórica e
independente do arbítrio individual. Um código de leis é a bíblia da liberdade
de um povo. (MARX, 1998, p. 210)

3- Marx afirma, páginas adiante, que o povo tem o direito de se dar uma constituição sempre que ela deixa de ser a
expressão real da vontade do povo. Em tais circunstâncias, ele vislumbra somente uma forma de preservar a
constituição: “Para que a constituição não apenas sofra a modificação, para que, portanto, essa aparência ilusória não
seja finalmente destruída pela violência, para que o homem faça conscientemente aquilo que, de outro modo, ele
seria forçado a fazer inconscientemente em razão da natureza da coisa, é necessário que o movimento da
constituição, o progresso, torne-se o princípio da constituição; que, portanto, o real sustentáculo da constituição, o povo,
torne-se o princípio da constituição.” (MARX, 2010ª, p. 75).



Ao passo que Crítica, a diferença específica da democracia, é justamente ultrapassar a

cisão entre lei e existência social. Ela implica tomar o homem em todas as suas

determinações, em toda a sua existência propriamente social, que, no Estado político

hegeliano, é transformada em inessencial. Para Marx, a democracia é a autodeterminação da

sociedade civil-burguesa e, com isso, a superação da separação/oposição entre Estado político

e Estado real. Esse último se apropria na democracia, desse aspecto de sua existência que, na

modernidade, encontra-se separado e em oposição a ele – assim como a humanidade de

Feuerbach se apropria do Deus-gênero. Na democracia, portanto, e à diferença da monarquia

ou da república, pode-se dar uma autêntica união de universal e particular. Marx diz:

Todas as demais formas estatais são uma forma de Estado precisa,
determinada, particular. Na democracia, o princípio formal é, ao mesmo
tempo, o princípio material. Por isso ela é, primeiramente, a verdadeira
unidade do universal e do particular. Na monarquia, por exemplo, na
república como uma forma de Estado particular, o homem político tem sua
existência particular ao lado do homem não político, do homem privado. A
propriedade, o contrato, o matrimônio, a sociedade civil aparecem, aqui
(Hegel desenvolve de modo bastante correto estas formas abstratas de
Estado, mas ele crê desenvolver a ideia de Estado), como modos de
existência particulares ao lado do Estado político, como o conteúdo com o
qual o Estado político se relaciona como forma organizadora, como
entendimento que determina, limita, ora afirma, ora nega, sem ter em si
mesmo nenhum conteúdo. (MARX, 2010ª, p. 50)

Diante desta passagem evidencia-se o estatuto ontológico que orienta a reflexão

marxiana, o que novamente evita o erro de considerar que Marx opera simplesmente uma

inversão ou rearranjo das categorias lógicas do silogismo hegeliano: a determinação do

universal a partir da particularidade, da sociedade civil-burguesa sobre o Estado. A

“verdadeira unidade do universal e do particular”, ao contrário da unidade na “ideia de

Estado”, representa a superação de uma separação real. Universal e particular, na política

moderna, encontram-se materialmente separados e a democracia, para Marx, é a superação

efetiva deste fato, o momento onde a lei e sua execução, a vontade e sua realização se

equivalem. A totalidade do Estado político, poder governamental e poder legislativo, seriam

reapropriados pela sociedade civil soberana, adquirindo, com isso, materialidade e conteúdo,

perdendo seu caráter de mera “forma organizadora”. Enfim, o membro da sociedade civil

superaria sua dupla vida, social e política, na condição de “homem socializado”.

Levando essa propositura até as últimas consequências, Marx pode, então, caracterizar

a verdadeira democracia:

Na democracia, o Estado político na medida em que ele se encontra ao lado
desse conteúdo e dele se diferencia, é ele mesmo um conteúdo particular,
como uma forma de existência particular do povo. Na monarquia, por



exemplo, este fato particular, a constituição política, tem a significação do
universal que domina e determina todo o particular. Na democracia o Estado,
como particular, é apenas particular, como universal é o universal real, ou
seja, não é uma determinidade em contraste com os outros conteúdos. Os
franceses modernos concluíram, daí, que na verdadeira democracia o Estado
político desaparece. O que está correto, considerando-se que o Estado
político, como constituição, deixa de valer pelo todo.(MARX, 2010ª, p. 50-
51).

Para penetrar em todas as instâncias da vida social, ou seja, para se tornar

materialmente universal, o Estado político tem que se tornar particular, convivendo com as

demais esferas do demos total. Para tanto, sua forma política abstrata cede lugar à

autodeterminação da sociedade civil, que se transforma no próprio corpo político. Dá-se, com

isso, o desaparecimento do Estado. Eis o arremate da tematização marxiana da Crítica de 43,

que estabelece o princípio a orientar todo o desenvolvimento da política. A verdadeira

democracia emerge precisamente com o objetivo de todas as constituições, como afirma

Rubens Enderle: “A democracia que Marx descreve é um princípio político, e não um regime

existente. Ela só existe em potência, como a verdade, o enigma resolvido de todas as

constituições, as quais devem ter no princípio democrático um télos a ser atingido”4. Para

atingir esse télos, Marx propugnará um programa político baseado na reforma política que

conduza ao sufrágio universal.

2 A Crítica Radical da Política

A caracterização sobre a qual Marx se deterá terá novos matizes na obra Sobre a

Questão Judaica, escrita imediatamente após e, é lícito afirmar, sobre a influência das

aquisições da Crítica. As diferenças entre ambos os textos ficam claras, na Crítica, na forma

como é discutida a diferença entre o sistema estamental e o sistema representativo. Mesmo

que na Crítica já intuísse a raiz da alienação política[Entfremdung] na própria sociedade civil,

ainda não logrou determinar como essa vinculação se dava e, sobretudo, em que bases se

desenvolviam as próprias relações sociais.

Tais conceitos são apreendidos por Marx desde a juventude em sua estrutura objetiva,

especialmente se se tem em vista que o embate teórico vivido por nosso autor no enfretamento

das circunstâncias históricas, dadas inicialmente pela particularidade alemã e generalizadas

4- ENDERLE, R. M. Ontologia e Política: a formação do pensamento marxiano de 1842 a 1846 Dissertação de
Mestrado. UFMG, 2000, p. 45.



para toda a sua época. Surge deste embate a diferenciação entre o limite negativo do estado e

da política no tratamento específico dado em cada momento às figuras da politicidade diante

das esferas sociais, e a proposição resolutiva de que a ação efetivamente revolucionária

romperia com o antagonismo das classes, suprimindo-as em benefício da construção de

formas de sociabilidade realmente livres comunitárias.  A palavra mesma emancipação, assim

como comunidade [gemeinwesen] continuará a ser usada, mas agora matizadas pelo seu

sentido objetivamente multivalente: como emancipação dos trabalhadores, emancipação

social, das forças produtivas frente ao capital e da própria sociabilidade dos ditames do estado

como coerção social, como comunidade humana frente à sociedade civil-burguesa. Digno de

nota é que estas categorias são flexionadas juntamente com a supressão [Aufhebung] da

sociedade civil-burguesa e com a reabsorção por parte dos homens reais da figura do cidadão,

alienada no Estado e na propriedade privada, como fica claro na obra de Marx desde Sobre a

Questão Judaica:

[...] a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o

homem individual real tiver recuperado [zurücknimmt] para si o

cidadão abstrato e se tornado ente genérico [Gattungswesen] na

qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu

trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem

tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças

próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar

de si mesmo a força social na forma da força política. (MARX,

2010b, p. 54)

Se cotejarmos com uma passagem da maturidade, de quase 30 anos depois, escrita no

fervor dos eventos da Comuna de Paris, vemos que:

A Comuna – a reabsorção [Rücknahme], pela sociedade, pelas

próprias massas populares, do poder estatal como suas próprias

forças vitais [lebendige Macht] em vez de forças que a controlam e

subjugam, constituindo sua própria força em vez da força organizada

de sua supressão -, a forma política de sua emancipação social, no

lugar da força artificial (apropriada por seus opressores) (sua própria

força oposta a elas e organizadas contra elas) da sociedade erguida

por seus inimigos para sua opressão. A forma era simples, como o

são todas as coisas grandiosas. (MARX, 2011a, p. 129).

Ainda que tenham papel ativo, e não meramente “epifenomênico”, essas formas

ideológicas aludidas por Marx no Prefácio de 1859, não são vistas pelo autor alemão como



capazes de reconciliar os antagonismos advindos da estrutura objetiva da sociedade civil-

burguesa, ao contrário, são formas de sua reprodução num patamar superior de atividade

humana.

Ao mesmo tempo em que integra alguma racionalidade, pois reconhece a contradição

da sociedade, tenta dar respostas aos conflitos sociais, opera efetivamente como esfera

ideológica, o faz, pressupondo e contribuindo na regulação da assimetria explorativa do

complexo econômico, quando muito, tensionando-a em tangente superficial e distante da

modificação substancial do cerne explorador da vida civil-burguesa. Assim, é racionalidade

em sua baixa forma, em sua insuficiência resolutiva dos problemas sociais humano-genéricos

enquanto consciência e práxis social, doravante

Nesse sentido, é aqui que se nega também o Estado como posto objetivo e imanente

da racionalidade acabada e avançada, idealisticamente apresentado. É aqui que o intelecto

politico é atravessado de uma verdadeira apreensão ontológica, retomando o lugar histórico-

social exato da política na constelação ontológica. Estado concebido não mais como

realização em si da racionalidade, mas como sintoma social do “complexo de lutas dados na

sociedade civil” que expõe o Estado como predicado dessas mesmas lutas, ou como

“resumo das lutas práticas da humanidade”. Estado e política que aparecem como fetiche a

ser criticado, elevados pela filosofia idealista a forças supra-humanas, realização da

irrealização concreta, em verdade, “deuses terrestres” irretorquíveis.

Ideologia que vai de encontro aos estranhamentos da humanidade, que reivindica

reversão da perda total do homem, só pode ser reavida pela recuperação total do próprio

homem. Nesse sentido, a racionalidade crítica sobre os limites da politicidade aparece como

fundamentação ideológica para a consciência da classe, que adstrita ao terreno do político

como finalidade de sua ação se enreda nas teias de um campo de agência que não soluciona

os problemas de sua perdição social. A cabeça filosófica, que enquadra a política na

constelação ontológica concretamente orientada, é a cabeça da emancipação prática, ou seja,

reconhece criticamente a sociabilidade e os conflitos sociais, e, quando o faz, apresenta-se

como orientação da práxis social para além da práxis política.

Em Sobre a questão judaica, por sua vez, fica mais patente a contraposição entre

emancipação política e emancipação humana, pois que torna-se através de malha teórica

exemplar, manifesto o teor implacavelmente “religioso/teológico” da emancipação

política. Marx postula a critica ao Estado, mesmo aquele que se apresenta como Estado

Burguês clássico e acabado. Estado que objetiva a universalidade abstrata como cerne de



sua existência, comunidade política como comunidade do cidadão, do ser igualizado pela

régua humano-genérica, portanto, tônica de avanço relativo, como o autor alemão

compreende, mas, entretanto, mero rascunho idealista do salto qualitativo da emancipação

humana: esta, transformação distinta e efetivamente revigorante da verdadeira força social

desposada pelo Estado, liame humano-genérico que precisa se cravar no solo concreto da

cotidianidade. Em resumo:

“Os limites da emancipação política aparecem imediatamente no fato
de o estado poder se libertar de um constrangimento sem que o
homem se encontre realmente liberto; de o estado conseguir ser um
estado livre sem que o homem seja um homem livre” (MARX, apud
CHASIN, 2012, p.49)

Estado que não abole os constrangimentos e desigualdades que regem a vida real,

mas que abole unilateralmente da comunidade política estes particularismos; Estado como

comunidade de cidadãos realizável em altura discrepante da vida cotidiana do indivíduo

concreto, almejante inconsciente (diante dos reflexos cotidianos de baixa elevação) da sua

realização. Chasin conclui que essa pseudolibertação do homem “depreende-se, ademais,

que “libertando-se politicamente [e não enquanto individualidade], o homem se libera

através de um desvio, por meio de um intermediário, por mais necessário que esse meio

seja”, de modo que, ao se declarar livre pela mediação do Estado, isto é, ao proclamar que o

Estado é livre, acha-se ainda subsumido à servidão, porque só reconhece a própria liberdade

indiretamente, por meio de um mediador”. Liberdade humana oblíqua é a liberdade da

política, promessa que desemboca sempre no superlativismo da comunidade política,

portanto, da entidade social que se anula ao patentear a naturalidade da civilização

destrutiva regida pelo capital.
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