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A origem dos Estados se perde num mito em que 
se deve crer, mas que não se pode discutir. 

Karl Marx 

1. Apresentação 

 É comum a constatação de que Marx não sistematizou uma teoria política ou uma teoria 

do Estado. No entanto, muitos são os elementos deixados ao longo de sua obra que permitem 

compreender o lugar ocupado pela política na sua visão sobre a sociedade. Este trabalho pretende 

recolher alguns dos principais pontos dessa teoria inconclusa na tentativa de entender como se 

estrutura a dimensão política na totalidade social e o que representa o Estado no capitalismo. Para 

tanto, o ponto de partida é a crítica que Marx faz ao Estado como entidade absoluta no sentido 

hegeliano. Entendendo a emancipação política como um evento parcial na emancipação humana, 

percebe-se que a essência do Estado está fundada na abstração do político em relação à totalidade 

social. Abstração essa que, longe de ser irreal ou ilusória, torna-se decisiva no desenvolvimento 

das contradições do sistema e no andamento da luta de classes. 

 

2. A abstração do político e a base de separação entre o político e o econômico 

 A questão do Estado é tratada por Marx nos primeiros textos em que articula filosofia e 

política. Como afirma o próprio autor, “nos anos de 1842-43, como redator da Gazeta Renanaa, 

vi-me pela primeira vez em apuros por ter que tomar parte na discussão sobre os chamado 

interesses materiais”3. O que orienta Marx nesse momento é a contraposição às concepções 

político-filosóficas da esquerda hegeliana, trabalho que o levará aos estudos de questões 

econômicas. Nas palavras de Marx: “o primeiro trabalho que empreendi para resolver essa dúvida 

que me assediava foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, trabalho esse cuja 

                                                 
1 Artigo submetido ao 6º Colóquio Internacional Marx e Engels, organizado pelo Centro de Estudos Marxistas 
(Cemarx), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Grupo temático: A obra teórica de Marx. 
2 Mestrando em Economia na Universidade Federal Fluminense e membro do grupo de pesquisa Teoria 
Social e Crítica Ontológica (UFF). Agradeço a Rodrigo Monfardini e Wellington Cruz pelos comentários. 
a Fundado por representantes da burguesia renana, que se opunham ao absolutismo prussiano, o jornal atraiu 
também alguns jovens hegelianos. (Nota da Ed.) 
3 Karl Marx, Para a crítica da economia política (prefácio). São Paulo, Abril Cultural, 1982 p. 24. 
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introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães, editados em Paris em 1844”4. Por essa senda, 

portanto, é que Marx começa a construir sua visão sobre o Estado e compreender seu lugar na 

totalidade social. 

Os dois textos publicados por Marx nos Anais são A questão judaica e a Contribuição à 

crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução. Esses trabalhos representam um momento 

decisivo de superação da filosofia hegeliana e de encaminhamento para o materialismo histórico. 

Por questão de espaço, faremos referência apenas ao primeiro dos artigos. 

A questão judaica é uma crítica à compreensão parcial do ser social embutida na defesa 

da emancipação política como forma última de emancipação humana. Essa formulação 

representa uma ruptura na própria concepção do autor sobre o Estado. Esse é o ponto de seu 

desenvolvimento teórico em que Marx rompe claramente com a concepção de “politicidade 

como atributo perene, positivamente indissociável da autêntica entificação humana, portanto 

constitutiva do gênero, de sorte que orgânica e essencial em todas as suas atualizações”5. A 

ontopositividade da política, presente nos jovens hegelianos (e compartilhada por Marx em 

escritos anteriores6), que implicava a abordagem dos problemas sociais buscando resolvê-los face 

à universalidade racional do Estado absoluto, é superada em nome de uma compreensão de que é 

na esfera da sociedade civil que estão contidos os elementos do metabolismo social da sociedade 

burguesa. Sendo que as “relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser 

compreendidas nem a partir de si mesmas nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral 

do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida”7. 

Marx passa a compreender que a propriedade privada e os interesses particulares não 

estão subordinados ao interesse superior e absoluto do Estado, como afirma Hegel. A sociedade 

civil (o que Hegel chama de esfera das necessidades) aparece, para Marx, como o nível de 

determinação ontológica da sociedade e o Estado é compreendido como uma universalização 

parcial e alienada do homem. Ou seja, as condições materiais constituem o nível de determinação 

mais essencial da sociedade. É delas que se deve partir para compreender a totalidade da 

dinâmica social. 

                                                 
4 Idem, ibidem. 
5 Joseph Chasin apud Jonece Beltrame, “A concepção do jovem Marx acerca do Estado e da política”, Tempo 
da Ciência, Cascavel, nº 25, 2006, p. 105. 
6 Cf. Beltrame, op. cit. 
7 Marx, op. cit., p. 25. 
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A questão judaica é redigida como resposta a artigos de Bruno Bauer, membro da 

chamada esquerda hegeliana. Em seu texto, Bauer advoga a emancipação da religião como 

condição indispensável para a emancipação política. A posição defendida por ele é a de que os 

judeus precisam abrir mão de sua condição religiosa para reivindicarem uma efetiva emancipação 

política no Estado prussiano. A emancipação política é, pois, o limite de liberdade que o ser social 

pode usufruir dentro da concepção hegeliana do Estado absoluto, no qual o Estado é a entidade 

responsável pela mediação dos conflitos oriundos da dimensão constituída pela sociedade civil. 

Em sua crítica, Marx vai mostrar a perfeita convivência da religião com o Estado político 

burguês, mesmo (e principalmente) quando esse Estado se declara laico. Marx procede a uma 

qualificação da emancipação humana e mostra que a questão central para a liberdade humana não 

deve ser limitada à emancipação política, uma vez que a emancipação política é a emancipação 

sob a universalidade abstrata do Estado. E mais: a emancipação política não significa a 

emancipação dos homens da religião. Dessa forma, Marx desloca a problemática do campo 

religioso para o campo político e assume que para ele, a questão da relação entre emancipação 

política e religião torna-se o problema da relação entre emancipação política e emancipação 

humana. 

A emancipação política da religião não é a emancipação da 
religião de modo radical e isento de contradições, porque a 
emancipação política não é o modo radical e isento de 
contradições da emancipação humana. (...) o Estado pode ser 
um Estado livre [da religião] sem que o homem seja um homem 
livre.8 

 

Mas como podem conviver o Estado laico burguês e a religião? A resposta está na 

separação entre Estado político e sociedade civil, posta em prática pelas instituições burguesas. 

“Os membros do Estado político são religiosos pelo dualismo existente entre a vida individual e a 

vida genérica, entre a vida da sociedade burguesa e a vida política”9. Com a cisão do homem 

entre a vida pública e a vida privada, a religião é deslocada do Estado para o âmbito individual da 

sociedade civil. Essa separação é ilustrada por Marx na diferença entre os direitos do citoyen 

(cidadão) e os do bourgois (burguês). Os direitos do cidadão estão situados na esfera do Estado 

político, dimensão na qual todos os homens são iguais perante a lei, em que são abolidas as 

diferenças de nascimento e é garantida a liberdade de consciência (inclusive religiosa). Os direitos 

                                                 
8 Karl Marx, A questão judaica. São Paulo, Moraes, 1991, p. 23. 
9 Idem, ibidem, p. 35. 
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do homem genérico, o burguês, por sua vez, podem ser reduzidos ao “direito natural” à 

propriedade privada, estando situados na esfera da sociedade civil. “O direito humano à 

propriedade privada, portanto, é o direito de desfrutar de seu patrimônio e dele dispor 

arbitrariamente, sem atender aos demais homens, independentemente da sociedade, é o direito do 

interesse pessoal”10. Em resumo, Marx trata a esfera política como uma comunidade abstrata 

entre cidadãos, alienada do homem egoísta real, qual seja, o burguês da sociedade civil. 

No Estado burguês, analisa Marx, os indivíduos são iguais no “céu de seu mundo 

político” e desiguais na “existência terrestre da sociedade”. O “Estado político conduz-se em 

relação à sociedade civil de modo tão espiritualista como o céu em relação à terra”11. Daí decorre 

a conclusão que a questão essencial não está na forma política assumida pelo Estado, nem 

tampouco no Estado em si, mas no seu conteúdo social, a sociedade civil, cuja anatomia será 

posteriormente desvendada por Marx na sua crítica à Economia Política. Essa argumentação é 

desenvolvida pelo autor em O Capital, onde constata, logo no primeiro capítulo, que tanto o 

comprador como o vendedor de uma mercadoria se relacionam por livre arbítrio. Para tanto, 

ambos se devem se confrontar como homens livres e proprietários, iguais perante a lei. 

Contudo, a separação entre Estado político e sociedade civil, como ressalta Artous12, não 

deve ser entendida no sentido físico (Estado como um aparelho que paira sobre a sociedade civil), 

mas como uma conformação particular da esfera política, incompreensível caso seja considerada 

aparte da totalidade social. É o que se percebe na passagem destacada de O Capital: 

É sempre na relação direta dos proprietários das condições de 
produção com os produtores diretos – relação da qual cada 
forma sempre corresponde naturalmente a determinada fase do 
desenvolvimento dos métodos de trabalho, e portanto a sua 
força produtiva social – que encontramos o segredo mais 
íntimo, o fundamento oculto de toda construção social e, por 
conseguinte, da forma política das relações de soberania e 
dependência, em suma, de cada forma específica de Estado”.13 

 

 O que Marx afirma, em outras palavras, é que uma relação de produção tem sempre duas 

faces: relação de exploração econômica propriamente dita e a relação de poder que conforma a 

possibilidade da exploração econômica. Longe, portanto, de dissolver a política dentro da 

                                                 
10 Idem, ibidem, p. 43. 
11 Idem, ibidem, p. 26. 
12 Antoine Artous, Marx, lÉtat et le politique. Paris, Syllepse, 1999. 
13 Karl Marx, O capital  (livro III - tomo 2). São Paulo, Abril Cultural, 1985, p.251. 
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economia, Marx ressalta, no trecho citado, as formas particulares assumidas pelo poder político 

em cada época. Com isso, não se pretende afirmar que a economia se configura como uma esfera 

totalmente separada de uma superestrutura jurídico-política. O político não vem em segundo 

lugar, é parte constitutiva das relações de produção. “A constituição do Estado político e a 

dissolução da sociedade burguesa nos indivíduos independentes (...) se processa num só e mesmo 

ato”14. 

O que está em jogo para Marx, e se torna mais claro com o decorrer de sua obra, é que a 

forma de organização das relações de produção na sociedade capitalista, fundada sobre a 

alienação da força de trabalho, origina uma sociedade marcada pela separação entre o público e o 

privado, entre o político e o econômico. Para que possa se reproduzir, essa sociedade necessita 

que os homens livres e iguais possam encontrar-se como possuidores de meios privados de 

produção, o capitalista com o capital e o trabalhador com a força de trabalho. Eles são iguais na 

troca para que sejam diferentes na relação de produção e apropriação do valor. Essa igualdade 

pressuposta é materializada na igualdade jurídico-política, na qual os homens são transformados 

em cidadãos. Sobre isso, diz Marx: 

O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de 
vista político, duas coisas diferentes. (...) [O Estado], está 
baseado na contradição entre a vida pública e a vida privada, na 
contradição entre os interesses gerais e os interesses 
particulares. (...) Se o Estado moderno quisesse eliminar a 
impotência de sua administração, teria que eliminar a atual vida 
privada. Se quisesse eliminar a vida privada, ele teria que 
eliminar a si mesmo, já que ele existe apenas como a sua 
antítese.15 

 

 A determinação da parcialidade sobre o todo, ou seja, do econômico sobre o social, na 

sociedade capitalista, é sempre sustentada pela política como complemento necessário à 

iniqüidade das relações materiais16. 

A separação do social em duas esferas aparentemente separadas tem por fundamento as 

próprias relações de produção. A base material dessa separação é a originalidade posta pelo 

capitalismo na forma de dominação das classes produtoras. O capitalismo se diferencia dos 

                                                 
14 Marx, 1991, op. cit., p. 50. 
15 Karl Marx, Notas marginais críticas ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social. Por um prussiano”. 
Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1844/08/07.htm. Tradução de Ivo Tonet, corrigido 
por João Leonardo Medeiros. 
16 István Mézáros, Para além do capital. São Paulo, Boitempo, 2002, p. 568. 
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sistemas anteriores porque eles se caracterizavam por meios extra-econômicos de apropriação do 

excedente. No capitalismo, a necessidade puramente econômica oferece a compulsão que força o 

trabalhador a transferir sua força de trabalho para o capitalista a fim de ter acesso aos meios de 

produção e às condições de sua própria subsistência. O capitalismo é o modo de produção em que 

ocorre a separação clara entre o momento da coerção e o momento da apropriação.  

Esse é o significado da divisão do trabalho em que os dois 
momentos da exploração capitalista – apropriação e coação – 
são alocados separadamente à classe apropriadora privada e a 
uma instituição coercitiva pública, o Estado: de um lado o 
Estado “relativamente autônomo” tem o monopólio da força 
coercitiva; do outro, essa força sustenta o poder “econômico”. 17 

 

 A autonomia relativa do Estado capitalista está, portanto, associada à liberdade jurídica e 

à igualdade entre os seres livres, à troca puramente econômica entre produtores e apropriadores 

privados. À diferenciação entre as duas esferas corresponde a alocação separada da esfera 

econômica para o direito privado (para a sociedade civil) e a esfera pública para o Estado 

(suposto representante do “interesse geral”). O Estado está fundado sobre a sociedade civil, não o 

contrário. Ele se erige sobre a sociedade civil dos homens privados, egoístas, dissociados da 

comunidade. Por isso a emancipação política é parcial. Segundo Marx, apesar de necessária, a 

emancipação política é apenas a “derradeira etapa da emancipação humana dentro do contexto do 

mundo atual”18. 

 A privatização das determinações sociais na esfera da sociedade civil é a base real da 

alienação do Estado abstrato, anunciada por Marx em A questão judaica. A percepção desse 

aspecto dá a Marx a possibilidade de superar a lógica hegeliana e compreender o Estado não 

como representante do interesse geral, mas, pelo contrário, como o representante dos interesses 

comuns da classe dominante, como forma da dominação cujo conteúdo social é determinado na 

esfera da sociedade civil, onde se relacionam as forças produtivas e as relações sociais de 

produção. 

  

3. A dialética forma-conteúdo na teoria do Estado e a autonomia relativa do político 

 Nos textos em que Marx analisa a conjuntura histórica, evidencia-se a aplicação dos 

pressupostos teóricos desenvolvidos pelo autor aos fatos políticos correntes e às formas tomadas 

                                                 
17 Ellen Wood, Democracia contra capitalismo. São Paulo, Boitempo, 2003, p. 36. 
18 Marx, 1991, op. cit. p. 28. 
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pela luta de classes na Europa. Entretanto, não se trata apenas da aplicação da teoria à conjuntura 

dos acontecimentos. As análises realizadas por Marx em Lutas de classes na França de 1848 a 

1850 (1850), O 18 brumário de Luis Bonaparte (1852) e Guerra civil na França (1871), 

mostram, com a aproximação da realidade concreta, a complexificação da esfera política. Com 

isso, não se quer dizer que há uma ruptura do “jovem Marx”, filósofo, com o “Marx maduro”. 

Entende-se que há uma continuidade no desenvolvimento crítico do autor que, naturalmente, se 

torna mais complexo e coerente ao longo de sua pesquisa, mas que desde o início, pelo menos a 

partir dos Anais Franco-Alemães, aponta para uma compreensão dialética e materialista da 

história. A desigualdade no plano da sociedade civil, em contraponto à igualdade abstrata no 

plano político-jurídico (argumento desenvolvido em A questão judaica), parece uma clara 

evidência do sentido que o autor encontraria, mais à frente, para a exploração de classe que toma 

o Estado como forma política de dominação. Como assinala Mandel19, a trajetória seguida por 

Marx leva “da crítica da religião à crítica da Filosofia; da crítica da Filosofia à crítica do Estado; 

da crítica do Estado à crítica da sociedade, isto é, da crítica da política à crítica da Economia 

Política, que termina na crítica da propriedade privada”, que, por sua vez, está no início de suas 

preocupações com os “interesses materiais”. 

Deve-se ressaltar que a complexificação do político oferece novas dimensões para a 

análise do Estado. Marx, nos textos de conjuntura, dá à política o caráter de forma particular de 

atuação dos indivíduos divididos em classes. O político, portanto, configura-se como uma forma 

de prática social e um meio particular de organização e expressão da luta de classes. Alguns 

autores sugerem que, nesse momento, a compreensão sobre o político deixa de estar situada no 

campo epistemológico para ganhar contornos ontológicos, deixando de ser uma mera abstração 

para ser um fato social. Para nós, entretanto, a virada ontológica de Marx já está presente nos 

Anais. Quando o autor percebe a contradição entre o interesse geral e o interesse particular e que 

o Estado, mesmo cumprindo funções sociais públicas e gerais, atua para garantir o interesse 

particular da propriedade privada, supostamente em nome do interesse comum, o Estado já é 

apreendido como um produto da luta de classes, perpetuando a dominação e agindo sob a direção 

da burguesia, ainda que essa visão apareça de forma mais explícita e elaborada somente nos 

textos finais desse período. Essa compreensão ganha contornos mais concretos nos trabalhos 

seguintes. A política, então, passa a ser tratada por Marx explicitamente como um elemento social 

                                                 
19 Ernest Mandel, A formação do pensamento econômico de Karl Marx. Rio de Janeiro, Zahar, 1980, p. 13. 
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autêntico e como uma esfera que atua positivamente sobre a realidade, podendo mesmo 

influenciar decisivamente o andamento das relações sociais (algo que, diga-se, nunca foi negado 

pelo autor). 

 O Estado aparece determinado pelas contradições essenciais que operam no interior da 

sociedade civil, refletindo-as sob determinadas formas. A contradição fundamental nesse sentido 

é o conflito entre capital e trabalho, base das relações de produção, responsáveis pela exploração 

de uma classe sobre a outra. Uma vez que o Estado responde às determinações da sociedade civil 

(seu conteúdo), sua aparência deve refletir, ainda que não mecanicamente, a dominação de uma 

classe sobre a outra. A política é, sob esse prisma, “uma forma de existência social das classes, 

uma forma que corresponde à luta entre as classes”20. 

Em Lutas de classes na França de 1848 a 1850, escrito por Marx no calor dos 

acontecimentos que derrubaram a monarquia de Luis Filipe e restauraram a República em solo 

francês, a análise da disputa política aberta entre os vários partidos que lutam pelo comando do 

Estado evidencia que a estrutura de classes da sociedade é o fator determinante para a formação 

das coalizões partidárias que se chocam no plano político. O Estado aparece como fator de 

unidade da burguesia e a República é entendida como a reunificação dessa classe no poder depois 

de sua dominação separada e sucessiva nas formas anteriores (Restauração e Monarquia de 

Julho). Essa constatação mostra que a forma de dominação política é determinada pela relação de 

força entre as frações de classes dominantes em vista da força política do proletariado. Em outras 

palavras, a evolução das formas políticas de dominação da burguesia é determinada por sua 

posição frente à classe oposta, a dos trabalhadores. Como argumenta Artous, “a República, como 

forma política, não é um recipiente vazio dentro do qual a burguesia se instala. A república é uma 

forma que unifica politicamente a burguesia”21. 

É neste sentido que vamos entender a separação aparente entre as esferas política e 

econômica como um processo que permite à primeira uma autonomia relativa em relação à 

segunda. Tratando do texto O 18 Brumário de Louis Bonaparte, Engels afirma que Marx, nessa 

obra, analisa “quase unicamente do papel particular desempenhado pelas lutas e acontecimentos 

políticos, naturalmente no limite da sua dependência geral das condições econômicas”22. Desse 

                                                 
20 Artous, op. cit., p. 160. 
21 Idem, ibidem, p. 166. 
22 Friedrich Engels apud Artous, op. cit., p.169. 
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trecho, pode-se entender a base econômica, forças produtivas e relações de produção, como o 

conjunto de condições objetivas sob as quais a ação humana se realiza. 

É, pois, de forma dialética que a superestrutura jurídico-política é determinada pela base. 

Trata-se de uma determinação ontológica, mas que não impede, pelo contrário, a autonomização 

do político, conferindo-lhe poder de influenciar a própria base estrutural do sistema. Como 

esclarece Engels: 

A situação econômica é a base, mas os diversos elementos da 
superestrutura, as formas políticas da luta de classe e seus 
resultados (...) exercem igualmente sua ação sobre o curso das 
lutas históricas e, em muitos casos, determinando de maneira 
preponderante a forma.23 

 

A autonomia do político, entretanto, não é apenas uma questão de nível de abstração ou 

de nível de consciência das classes ou indivíduos (que, a partir da tomada de consciência de sua 

condição social, poderiam romper o determinismo econômico da infraestrutura). A autonomia é 

entendida como a relação particular de existência das classes dentro da luta de classes. É sua 

forma de existência e expressão dentro de certo nível de prática social, o político. A esfera política 

é o locus da expressão concreta da luta de classes e sua autonomia é constituinte dessa forma 

particular de expressão da divisão da sociedade entre capitalistas e trabalhadores. Um exemplo 

prático dessa forma de compreender a autonomia relativa do político é a definição de Marx para a 

fração da burguesia que ele chama de “burguesia do National”. Essa fração, a burguesia 

republicana, se define não por uma fração da burguesia com grandes interesses em comum ou 

ligada a condições particulares de produção. Essa fração se diferencia pelo lugar ocupado no 

campo político, sob a dinâmica particular dessa dimensão. Nas palavras de Artous, "a estrutura do 

campo político pode produzir uma corrente [política] que não é definida pela representação que 

ela realiza de uma camada ou de uma classe social, mas pela função que ela ocupa nesse 

campo"24. 

 

Considerações finais 

Concluímos com o entendimento de que a autonomia relativa do político reconstitui a 

totalidade social, reunindo as duas esferas aparentemente separadas e permitindo a realização 

                                                 
23 Idem, ibidem, p. 168. 
24 Artous, op. cit. p. 166. 
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concreta e total da dominação de classe no capitalismo. A abstração do campo político é superada 

dialeticamente pela autonomia relativa dessa esfera, que atua positivamente sobre as relações de 

produção, ao mesmo tempo em que é ontologicamente determinada por elas. A relação entre o 

político e o econômico, o momento predominante que uma esfera exerce sobre a outra, depende 

das características concretas da formação social em questão25. O que não anula, logicamente, a 

prioridade ontológica das relações materiais. 

Ainda com respeito à dialética forma-conteúdo do Estado, podemos dizer que, nos textos 

finais, Marx aborda mais claramente o tema da tomada de poder pelo proletariado e a questão do 

desaparecimento do Estado. Estas breves notas conclusivas não são o lugar adequado para 

explorar esses pontos, mas dois argumentos podem ser colocados a título de introdução para a 

discussão. Um deles é que a ditadura do proletariado é entendida por Marx como a forma política 

prevalecente no socialismo. Como comentou Engels26, a face da ditadura do proletariado pode ser 

enxergada na Comuna de Paris, que decretou o sufrágio universal e se propôs a superar a velha 

máquina do Estado liberal burguês. Com base nisso, podemos dizer que a forma assumida pela 

ditadura do proletariado é a república democrática. Seu conteúdo é a vitória do trabalho sobre o 

capital, o governo dos produtores associados, emancipados diante das relações de produção que 

os oprimem. 

O segundo argumento é que o Estado que desaparece na transição para uma sociedade 

pós-capitalista é a categoria Estado, compreendida, desde a juventude de Marx, como uma 

alienação de parte do todo social que se impõe sobre o indivíduo como algo externo, estranho, 

independente de sua vontade, subjugando-o. Esse Estado que o homem não reconhece como 

fruto de suas ações, que consagra a universalidade abstrata e condena à desigualdade material, 

que torna o homem genérico apenas pela mediação da política e das formas estatais, deve 

desaparecer em nome da emancipação geral, que reconstitui ao homem real a abstração do 

político e consagra a verdadeira comunidade de produtores associados como forma de 

reprodução da nova sociedade, sobre a qual devem ser erguidas novas formas de gestão e 

representação, superando a mediação política alienada presente no capitalismo. Em resumo, o que 

deve desaparecer quando da superação do capitalismo é a categoria específica de Estado burguês. 

                                                 
25 Carlos Nelson Coutinho, “O conceito de política nos Cadernos do Cárcere” In: Carlos Nelson Coutinho e 
Andréa Teixeira (orgs.), Ler Gramsci, entender a realidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2003. 
26 Friedrich Engels, Introdução à Guerra civil na França. São Paulo, Alfa-Ômega, s.d. 


