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RESUMO Este artigo aborda o impacto das idéias de Marx e Engels no Brasil, 

tomando como objeto específico as edições do Manifesto Comunista, de 1848, 

entre nós. São ressaltadas as dimensões de panfleto para agitação política e de 

instrumento conceitual para a compreensão crítica da História, inerentes à obra, 

em sua difusão no Brasil. O texto divide-se em três partes, analisando o momento 

da 1ª tradução do Manifesto, nos anos 1920, as comemorações de seus cem anos, 

na década de 1940 e o período que se segue à ditadura militar de 1964, avançan-

do até as comemorações dos 150 anos do Iivro, no ano de 1998.  

ABSTRACT This article deals with the impact of Marx and Engels' s ideas in Brazil; 

and has as specific objective the editions of the 1848 "Mani festo Comunista" 

among uso The dimensions in handing out pamphlets for political agitation and in 

conceptual instrument for the critical understanding of History are emphasized in 

their diffusion in Brazil. The text is divided into three parts, as its analyzes the mo-

ment of the first translation of the Manifesto in the 1920's, the 100
th

 celebration in 

the 1940's and the period after the 1964 military dictatorship, extending until the 

book's 150
th
 celebrations in 1998.  
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Em todo o mundo, 1998 assistiu a comemorações e discussões sobre os 150 

anos do Manifesto Comunista de Marx e Engels e resta pouco a ser dito com al-

guma originalidade sobre a importância daquela obra. Os que se deram ao trabalho 

de estimar, acreditam que se trata do segundo livro mais editado no mundo (atrás 

apenas da Bíblia). O impacto e a longevidade das idéias contidas naquele pequeno 

livro só podem ser entendidos a partir da dupla dimensão do Manifesto.  

Em primeiro lugar, trata-se da mais importante peça de propaganda política já 

produzida pela esquerda (entendida como força política comprometida com a alte-

ração da ordem social). Em poucas páginas, Marx e Engels reúnem um balanço da 

conjuntura revolucionária de sua época; demolem, com ironia devastadora, os 

argumentos da reação para estigmatizar o socialismo; debatem com as idéias e 

forças até ali existentes no campo socialista; propõem um programa de ação para 

os comunistas e indicam as estratégias e alianças capazes de orientar a ação dos 

militantes no seu presente imediato.  

A eficiência do Manifesto como panfleto, entretanto, só pode ser entendida 

como fruto de uma segunda dimensão do texto: trata-se da síntese de uma nova 

proposta de interpretação do passado e do presente das sociedades humanas. 

Uma proposta humanisticamente crítica das desigualdades sociais, cientificamente 

preocupada em construir conceitos que possibilitem um entendimento mais preciso 

da sociedade e historicamente articulada para dar conta dos nexos entre o passa-

do e o presente.  

Uma proposta interpretativa cuja força residia justamente em seu compromis-

so com um projeto de transformação social - de revolução - e um panfleto de pro-

paganda revolucionária forte, porque alicerçado numa sólida interpretação das 

sociedades.  

Para a compreensão da penetração e difusão do Manifesto e de suas propos-

tas no Brasil, faz-se necessário articular essas duas dimensões da obra - como 

panfleto revolucionário e como proposta interpretativa do social. Uma articulação 

que nem sempre foi feita, ou nem sempre se fez de forma idêntica, ao longo dos 

anos, pelos atores comprometidos com as propostas do livro de Marx e Engels.  

O objetivo central deste artigo é analisar o processo de publicação e difusão 

do Manifesto Comunista no Brasil. Reconstruindo o trajeto do Manifesto entre nós, 

espera-se revisitar alguns momentos e características da trajetória histórica da 

esquerda brasileira, em especial no que diz respeito ao seu esforço para difundir as 

obras e propostas marxistas no Brasil. Partidos e sindicatos, mas também jornais, 

cursos e editoras, são atores fundamentais nesse processo.  
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I - A primeira tradução no contexto do surgimento do PCB  

Nas principais cidades brasileiras desde o fim do século XIX surgiram diversos 

partidos, militantes e intelectuais que se afirmavam socialistas, de esquerda ou 

comprometidos com o operariado. A historiografia foi pródiga em análises sobre 

socialistas, anarquistas e demais correntes de esquerda atuantes no meio operário 

da época.
1
  

Do ponto de vista da difusão do pensamento dos clássicos do socialismo no 

Brasil, entretanto, muito pouco se avançou até os anos 1920. Inexistindo traduções 

(com algumas exceções portuguesas), os primeiros socialistas liam livros france-

ses de comentaristas e propagandistas, sendo raros os exemplos de leitores de 

Marx e Engels naquelas primeiras décadas do socialismo brasileiro.  

Perseguindo as pistas da difusão das idéias de Marx e Engels no Brasil, Le-

andro Konder e Evaristo de Moraes Filho chegam, em trabalhos diferentes, a con-

clusões semelhantes.
2
 Para os autores, as primeiras referências às idéias de Marx 

entre nós datam da década de 1870. Porém, até o início do século XX, os leitores 

de Marx deveriam ser muito poucos e mais raros ainda seriam os que teriam tido 

acesso a seus textos originais e não a artigos eventuais publicados na imprensa 

estrangeira ou a comentários de terceiros, também normalmente em obras estran-

geiras. Há convergência também em afirmar que, a despeito de todo o esforço dos 

socialistas do princípio do século, é somente após a Revolução Russa, com o de-

bate por ela provocado entre as forças de esquerda aqui atuantes, que o interesse 

pelas obras de Marx e pelo pensamento socialista em geral ultrapassou a barreira 

restrita do meio partidário-sindical de esquerda e de alguns intelectuais isolados.  

É possível analisar o impacto da Revolução soviética no Brasil de diversos ân-

gulos. Por exemplo, avaliando o peso do exemplo bolchevique da tomada revolu-

cionária do poder na fase ultra-mobilizadora do movimento sindical brasileiro, entre 

1917 e 1920 ou nas reações de nossas classes dominantes. O que é visível tam-

bém na campanha difamadora movida pela imprensa e na eleição de um novo 

inimigo subversivo e exógeno a rondar o Brasil ou ainda em movimentos específi-

cos como a Insurreição Anarquista de novembro de 1918 no Rio de Janeiro.
3
  

1  Bóris Fausto. Trabalho urbano e conflito social. São Paulo, Difel, 1976, foi a obra que marcou a chegada dos  

historiadores brasileiros à temática antes reservada aos memorialistas e sociólogos, embora trabalhos pre-
curssores, importantes por seu esforço de copilação de informações, já tivesses sido publicados, como no 
caso de John Foster Dulles. Anarquistas e Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1973.  

2   De Leandro Konder, ver A democracia e os comunistas no Brasil Rio de Janeiro, Graal, 1980 e A derrota da 
dia/ética. Rio de Janeiro, Campus, 1988. Evaristo de Moraes Filho escreveu vários textos sobre o tema, po-
dendo ser encontrada uma boa síntese de suas idéias no artigo "A proto-história domarxismo no Brasil" In 
Daniel Aarão Reis Filho (e outros). História do marxismo no BrasilVol. 1. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991.  

3    O episódio é narrado nos livros já citados de Dulies e Faustoe estudado com maior atenção por Carlos 

Augusto Addor. A insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Dois Pontos, 1986.  
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No que interessa a esta reflexão, é possível assinalar que, com as notícias 

sobre a Revolução Russa de 1917, ampliou-se o interesse pela literatura socialista. 

A influência da revolução fez-se sentir entre as mais diversas correntes do movi-

mento operário brasileiro, que trataram de defender o comunismo, ante a ameaça 

da contra-revolução. Porém, a idéia de comunismo prestava-se a múltiplas inter-

pretações.  

Em 1919, as páginas dos principais jornais operários de orientação anarquista 

(como o paulista A Plebe ou o carioca Spartacus) estavam repletas de artigos des-

tinados a divulgar os feitos da revolução soviética. No primeiro de maio de 1919, 

noticiado pel'A Plebe como o mais importante já realizado no Brasil, compareceu 

ao comício carioca uma multidão calculada entre 50 e 60 mil pessoas. Ao fim do 

comício, foram lidas diversas moções em apoio às lutas revolucionárias internacio-

nais e, em especial à "obra revolucionária tão auspiciosamente iniciada na Rússia". 

A convocar o comício estava uma entidade nova, o Partido Comunista do Rio de 

Janeiro, que no mês de junho seguinte sediaria a "Primeira Conferência Comunista 

do Brasil", na qual foi esboçado o programa de um partido de abrangência nacio-

nal, em que se preconizava a supressão do estado, de toda a autoridade religiosa 

e de todas as leis. A redação inicial do documento, de José Oiticica, vinha acom-

panhada da observação de que tais idéias seriam melhor desenvolvidas em seu 

"Catecismo Anarquista" a ser publicado brevemente. No programa, o comunismo 

era definido da seguinte forma: "comunismo anárquico ou anarquia é o regimen 

social sem agiotagem".  

Se a idéia de partido de Oiticica e dos demais delegados à conferência era 

bem distinta do modelo bolchevique, isto não ,derivava de desconhecimento com-

pleto da situação russa. Em São Paulo, poucos meses antes, Edgard Leuenroth e 

Antônio Candeias Duarte redigiram o livreto Maximismo ou bolchevismo: programa 

comunista, que definia a situação russa como de transição, amparado em uma 

análise da Constituição soviética, "que confere todo o poder nacional aos trabalha-

dores e soldados, reunidos em conselhos (sovietes)."
4
  

Fundado em agosto de 1919, Spartacus publicou desde os primeiros números 

uma série de textos de líderes soviéticos, como o próprio Lênin e de militantes 

anarquistas europeus, em defesa da revolução. É possível pensar em desinforma-

ção a partir de afirmações idealizadas como as do artigo assinado por Alexandre 

Guerra, por ocasião do segundo aniversário da revolução, para quem "apenas na 

Rússia não há deportações de anarquistas, não há empastelamento de jornais, 

não há proibição de comícios, não há prisões de libertários." (22/11/1919). 

4 J. F. Dulles. ap. cit., p. 78.  
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A incredulidade dos anarquistas brasileiros frente às notícias de conflitos entre 

bolcheviques e anarquistas russos duraria até pelo menos o fim do ano de 1920, 

quando líderes acratas europeus, como Malatesta, passaram a denunciar a perse-

guição aos anarquistas russos. Mas, o mesmo jornal, ainda no mês de outubro de 

1919, publicara um artigo assinado pelo anarquista francês Sebastien Faure, com um 

ponto de vista favorável à Revolução bolchevique, em que a falta de informações 

sobre o regime soviético é assumida, mas contrastada com o inegável esforço da 

burguesia para derrubar a república soviética, tal carência é contornada. "Estou in-

completamente informado; contudo, é-me suficiente o que sei para concluir que do 

bolchevismo triunfante nasceu uma nova Rússia: antiguerreira e comunis-

ta."(11/10/1919) As informações eram suficientes, porém, para Faure admitir a ne-

cessidade da "Ditadura do Proletariado" na conjuntura russa. Ditadura que deveria 

cessar, quando expirassem os ataques reacionários que a motivaram.  

A defesa da necessidade da ditadura do proletariado foi comum a diversas aná-

lises de militantes anarquistas brasileiros sobre o processo revolucionário soviético e 

ilustra que sua adesão ao projeto revolucionário russo ia muito além de uma simples 

confusão ideológica decorrente de desinformação. Tratava-se de um posicionamento 

conscientemente em desacordo com os princípios mais gerais do anarquismo, mas 

justificado pelos militantes em função das dificuldades reais de implantação do co-

munismo. Assim pensava, por exemplo, Everardo Dias, que em outubro de 1920 

declarava-se em artigo publicado na Voz do Povo, fiel aos princípios anarquistas, 

mas defensor da necessidade transitória da ditadura do proletariado na Rússia.  

O mesmo sentido tinham tido as deliberações do 3º COB, realizado no Rio de 

Janeiro em abril de 1920. No Congresso discutiu-se a filiação à Terceira Internacio-

nal, proposta descartada pelas principais lideranças, por não tratar-se aquela de uma 

organização sindical. Mas o Congresso transmitiu seus "votos de felicidade ao impor-

tante acontecimento de Moscou, cujos princípios correspondem às aspirações de 

liberdade e igualdade dos trabalhadores de todo o mundo".
5
  

Mesmo quando as denúncias dos anarquistas europeus irromperam no Brasil e 

a imprensa anarquista dividiu-se em críticas à revolução, a tendência após alguns 

debates mais acalorados foi manter uma linha de não agressão à revolução russa, 

avaliando-se que uma tal divisão no meio da imprensa operária, já bastante debilita-

da, poderia ser um golpe de misericórdia em qualquer pretensão revolucionária. Lide-

ranças anarquistas, como Edgard Leuenroth acreditavam que as simpatias bolche-  

5 Idem, p. 113.  
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vistas de militantes vindos do anarquismo, como os brasileiros, não degenerariam em luta 

fratricida, como ocorrera na Rússia.  

Assim, mesmo após a redefinição de Astrogildo e outros militantes pelo bolchevismo, 

a possibilidade de uma batalha entre ex-companheiros parecia distante, pois no início de 

1922, Oiticica publicou artigos no Movimento Comunista, órgão que viria a se tornar o 

porta-voz do PCB quando este foi fundado (em março de 1922). O primeiro de maio da-

quele ano, já com o PCB fundado, foi programado em conjunto por anarquistas e comunis-

tas.  

Quando Astrogildo convocou, nas páginas do Movimento Comunista o debate com os 

anarquistas, a resposta de Leuenroth e outros fez-se na forma de um manifesto anarquista 

em que se afirmava a posição de comunistas-anarquistas, reforçando as formas tradicio-

nais de propaganda, agitação e organização do anarquismo brasileiro. Contrapunham-se 

aos bolcheviques russos, apontados como desvirtuadores da revolução, mas comprometi-

am-se a não hostilizar a 3ª Internacional, na expectativa de que a experiência a fizesse 

alterar seu modelo em direção ao das federações libertárias
6
  

O fato, entretanto, é que diante das pressões da Internacional para um enquadramen-

to dos comunistas brasileiros no molde bolchevique e das necessidades internas de forta-

lecer o partido, ampliando sua base de apoio no interior dos sindicatos, onde os anarquis-

tas eram fortes, os militantes comunistas partiram para a demarcação de fronteiras. Aban-

donando qualquer compromisso com o debate fraterno, embrenharam-se na crítica direta 

das insuficiências da doutrina anarquista. A dureza dos ataques seria replicada no mesmo 

tom pelos antigos companheiros.  

Foi nesse contexto que se publicou pela primeira vez no Brasil uma obra de Marx e 

Engels. A escolha do Manifesto Comunista não seria acidental. Tratava-se em primeiro 

lugar do panfleto básico de difusão da proposta dos dois socialistas dos quais o bolche-

vismo afirmava-se herdeiro. Mas era também um livro escrito para demar8ar fronteiras 

entre o socialismo que Marx e Engels propunham científico e outras matrizes do socialis-

mo europeu. O Manifesto podia ser, assim, entre nós, um recurso útil para instrumentalizar 

o debate dos comunistas com os anarquistas, embasando as afirmações da superioridade 

doutrinária dos primeiros.  

Entre as várias táticas usadas pelos comunistas brasileiros para avançar no meio o-

perário, encontrava-se a difusão da doutrina. Já antes da fundação do partido, o grupo de 

militantes cariocas que preparava o congresso começou a publicar a já mencionada revis-

ta mensal Movimento Comunista (o primeiro número é de janeiro de 1922). Com a ade-  

6  Idem. p.146.  
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são de militantes sindicais, alguns jornais da imprensa operária passaram a notici-

ar as atividades do partido e a difundir suas propostas. Era o caso do jornal dos 

trabalhadores do ramo de hotéis, restaurantes e cafés, A Voz Cosmopolita.  

Foi justamente em A Voz Cosmopolita que circulou pela primeira vez, em 

1923, a primeira tradução brasileira do Manifesto Comunista. Seu autor foi Otávio 

Brandão, farmacêutico e propagandista comunista, que nos anos 20 viria a se tor-

nar o intelectual mais influente no recém fundado PCB.
7
  

Em suas memórias, Brandão relata que traduziu o Manifesto a partir da versão 

francesa de Laura Lafargue (filha de Marx), revista pelo próprio Engels. Em 1924, 

por iniciativa do militante Samuel Speisky, esta tradução foi publicada na forma de 

folheto, em Porto Alegre, com uma tiragem de 3 mil exemplares.
8
  

Muitos exemplares daquela primeira edição foram apreendidos e destruídos 

pela polícia. Ainda assim, a maior parte da tiragem foi clandestinamente despa-

chada para os estados e distribuída aos militantes. Otávio Brandão, Astrogildo Pe-

reira e Paulo de Lacerda encarregaram-se de fazer, na ilegalidade, diversas pales-

tras e leituras sobre o Manifesto para trabalhadores do Rio e de Niterói. Já na sua 

primeira edição brasileira, o panfleto de Marx e Engels mostrava um uso que se 

tornaria tradicional nas edições subsequentes: tratava-se de um importante instru-

mento de formação, obra cuja leitura ou discussão introduzia o militante no univer-

so do pensamento comunista.  

II - As edições do Manifesto e os comunistas no Brasil sob o influxo do 

stalinismo  

A trajetória da esquerda comunista no Brasil (aí incluídos o PCB e suas 

primeiras dissidências) foi marcada pelos longos períodos de ilegalidade, en-

tremeando fases de atuação mais aberta com momentos de completa clan-

destinidade. Obviamente, estes ciclos explicam limitações significativas nas 

atividades de difusão cultural e formação política como a editorial - estimula-

das ou dirigidas por militantes ou pelas estruturas partidárias, em especial do 

PCB.  

De qualquer forma, é possível notar que, a partir dos anos 30, o mercado 

editorial brasileiro ampliou-se quantitativa e qualitativamente, em quantidade 

de títulos publicados e na diversidade de perspectivas ideológicas por eles 

representadas. Dados de 1938 indicam a edição de  

7 Um perfil de Otávio Brandão pode ser encontrado em Leandro Korider. Os intelectuais brasileiros e o marxis-
mo. Belo Horizonte, Oficina de Livros. 1991.  

8 Otávio Brandão. Combates e batalhas. Vo11. São Paulo, Alfa-Ômega, 1978.  
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mais de 1.100 títulos só pelas casas editoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, com 

uma tiragem total no país de cerca de 10 milhões de exemplares de livros. Estima-se 

que tais números representassem um aumento de 30% no número de títulos e uma mul-

tiplicação por dois do total de exemplares publicados, em relação ao início da década.
9
  

Nesse contexto, dá-se o surgimento e multiplicação de editoras direta ou indireta-

mente ligadas ao PCB, que tinham o objetivo de difundir o marxismo no Brasil, através 

da publicação de obras clássicas de Marx, Engels e Lênin e de comentaristas e biógra-

fos. Nas fases de maior liberdade política, como o período da primeira metade dos anos 

30 ou os anos 45-47, tais casas editoriais publicaram dezenas de traduções e, apesar 

dos percalços, muitas conseguiram manter catálogos ativos durante as fases mais duras 

da repressão, publicando textos e autores menos conhecidos, livros sobre a guerra (em 

geral de uma perspectiva soviética) ou obras de divulgação científica. Alba, Soviet, Ma-

renglen, Minha Livraria, Calvino Filho, Caramuru e Selma foram algumas das editoras 

criadas nos anos 30 que mantiveram um catálogo marxista e alguma ligação com os 

comunistas. No pós-45, o partido criou duas editoras, a editorial Vitória e a Horizonte 

(incorporada à Vitória em 48), mantendo relações indiretas com outras tantas.  

Há que se reconhecer, entretanto, os limites dessa difusão do marxismo no Brasil, 

que não se restringia ao espaço editorial aqui abordado. O mais claro deles, analisado 

por Leandro Konder, foi o da abertura para a difusão do marxismo no contexto de pre-

domínio, entre os comunistas daqui e de fora, da "feição rudemente deturpada" do "mar-

xismo-Ieninismo" de Stálin.
10

 Daí que predominassem as traduções de textos soviéticos, 

a literatura ficcional orientada pelos parâmetros do realismo socialista, a divulgação dos 

livros assinados por Stálin e de algumas obras de Lênin e restasse pouco espaço para 

os trabalhos de Marx e Engels, dos quais se editavam algumas "reuniões temáticas", 

resumos e compilações ao sabor dos ventos stalinistas e algumas traduções diretas de 

obras como Salário, preço e lucro, 00 socialismo utópico ao socialismo científico, Princí-

pios do comunismo, A Origem da família da propriedade privada e do Estado e, natural-

mente, o Manifesto Comunista.  

Quando em 1945 a onda democratizante alavancou politicamente o PCB, legal de-

pois de mais de duas décadas, o partido expandiu-se rapidamente: elegeu um senador e 

14 deputados constituintes e obteve 10% dos votos (600.000 votos) da eleição presiden-

cial com um candidato que fez apenas 20 dias de campanha. Na área cultural, o partido  

9 Dados retirados de Laurence Hallewell. O livro no Brasil (sua história). São Paulo, TAQ/Edusp, 1985, pp. 238-
239 e 293.  

10 Konder, L. A derrota da dia/ética ... , op. cil. , p. 44.  
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buscou a aproximação com a intelectual idade de matriz democrática e passou a 

contar com instrumentos razoavelmente eficientes de divulgação de suas propos-

tas, como os oito jornais diários que sob seus auspícios se publicavam em diver-

sas capitais brasileiras.  

Era de se esperar que a atividade editorial ligada aos comunistas sofresse po-

sitivamente os influxos daquela conjuntura. De fato, a diversificação dos títulos 

publicados e a ampliação das tiragens pareciam indicar que as editoras comunistas 

tendiam a ampliar seu raio de atuação. O boom editorial de esquerda podia ser 

medido justamente pelas tiragens sucessivas do Manifesto Comunista, em edições 

da Vitória, que atingiram mais de 40 mil exemplares vendidos.  

A partir de 1947, entretanto, a legalidade do partido e a atuação parlamentar 

de seus representantes seriam suspensas pelo governo. Na clandestinidade, recu-

am tanto a atividade jornalística quanto a produção editorial do partido. Um "órgão 

oficial" clandestino - A Classe Operária - substituiu a pródiga imprensa comunista 

de 45-46. Os novos títulos e as largas tiragens das editoras ligadas ao partido fo-

ram substituídos por reedições, em pequenas tiragens e no formato de "coleções", 

dos manuais mais simplistas, pensados como instrumento de formação política e 

homogeneização ideológica da militância.  

Foi nesse novo contexto que o Manifesto Comunista teve seu centenário sau-

dado pelo PCB, através de uma série de artigos publicados n'A Classe Operária, a 

partir de novembro de 1947. As comemorações dos cem anos do Manifesto se 

seguiam ao aniversário de trinta anos da Revolução Russa e acompanhavam-se 

dos festejos dos cem anos dos movimentos revolucionários de 1948 na Europa 

"quando pela primeira vez o proletariado apareceu na arena política como uma 

força independente já respeitável".
11

  

Os artigos publicados pelo jornal comunista eram, em sua maioria, extratos de 

traduções de obras soviéticas aqui publicadas pela editora Vitória, como História 

da época do capitalismo industrial de Efimov e Freiberg. Tratavam de afirmar a 

importância da obra como síntese de uma doutrina - o socialismo científico - conti-

nuada por Lênin e Stálin: "a doutrina marxista-Ieninista da revolução permanente 

se baseia precisamente nos ensinamentos de 1848, doutrina da transformação da 

revolução democrático-burguesa em revolução socialista. O Partido Bolchevique, 

encabeçado pelo camarada Lênin, utilizou (...) as experiências da revolução de 

1848 e a herança revolucionária de Marx e Engels."
12

  

Publicaram-se ainda alguns prefácios de Engels ao Manifesto, além  

11 "Comemorações do Centenário do Manifesto Comunista". In A Classe Operária, Rio de Janeiro, 07/01/48, p.2. 

12 "O centenário do Manifesto Comunista: os ensinamentos de 1848". In A Classe Operária, Rio de Janeiro, 25/ 
11/47, p2.  
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de trechos do 18 Brumário e d 'A luta de c/asses em França. Os textos da redação 

do jornal limitavam-se a introduzir algumas dessas traduções ou a listar indicações 

bibliográficas para as tarefas de agitação e propaganda dos militantes. No ano 

seguinte, em nome dos 101 anos do Manifesto, o mesmo jornal registraria em vá-

rias páginas com biografias de Marx e Engels, e lembranças a Lênin e Stálin, uma 

comemoração ainda mais marcada pelo culto à personalidade, característico da-

quela fase stalinista.
13

 Chama a atenção a completa inexistência de artigos sobre o 

Manifesto de autoria de brasileiros, naquelas publicações comemorativas.  

A nova virada na linha política do PCB, a partir do impacto político interno da 

conjuntura do suicídio de Getúlio Vargas (1954) e do choque externo das denún-

cias dos crimes de Stálin (1956), impulsionou novamente as atividades culturais em 

geral e editoriais, em particular, dos comunistas.
14

 O debate teórico começava a 

ganhar maiores espaços de autonomia frente ao paradigma marxista-Ieninista so-

viético, como atestava o esforço para discutir as questões nacionais feito por uma 

revista como Estudos Sociais ou a idéia de combinar a reflexão teórica com a dis-

cussão dos grandes problemas nacionais, feita pela coluna "Teoria e. Prática" do 

jornal Novos Rumos.
15

  

Esta abertura de horizontes intelectuais, esboçada pelo PCB, ocor ria parale-

lamente a uma difusão do marxismo no espaço acadêmico então ainda bastante 

recente - dos cursos de Ciências Sociais das Universidades. Sob esse influxo, 

novas traduções dos textos de Marx e Engels foram feitas por professores universi-

tários e novas edições seriam produzidas por editores que, embora partilhando do 

horizonte político da esquerda dominantemente comunista, publicavam com inde-

pendência partidária catálogos mais amplos do que os até então editados pelas 

editoras ligadas ao PCB, procurando atender tanto aos leitores militantes tradicio-

nais, quanto ao novo público leitor universitário.
16

  

13 A Classe Operária, 03/02/49, p. 1 e ss.  
14 Sobre as mudanças na orientação política do PCB naquela conjuntura e as atividades do partido em várias 

frentes, ver José Antonio Segatto. Reforma e revolução: as vicissitudes politicas do PCB - 1954-1964. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1995. Sobre as atividades do PCB na área de cultura e formação ver Antonio 
Albino C. Rubim. Marxismo, cultura e intelectuais no Brasil Salvador, UFBA, 1995.  

15 Publicada a partir de maio/junho de 1958, Estudos Sociais era dirigida por Astrogildo Pereira e, embora 
diretamente ligada ao PCS, propunha-se a abrir o debate "entre marxistas e outras correntes de pensamen-
to", conforme anunciava seu primeiro editorial. Novos Rumos nasceu na mesma fase, sendo publicado como 
semanário, desde fevereiro de 1959. A coluna "Teoria e Prática" foi publicada regularmente até 1963.  

16 Era o caso, por exemplo, da editora Zahar, de Jorge Zahar, fundada em 1957 e especializada em Ciências 
Sociais, que introduziu no Brasil livros de autores marxistas não vinculados ao modelo soviético, como os 
representantes da chamada "Escola de Frankfurt". O melhor exemplo, desta linha editorial politicamente e n-
gajada, mas autônoma em relação ao PCB, entretanto, foi dado por Ênio da Silveira, que dirigiu a Civilização 
Brasileira desde os primeiros anos da década de 50, quando a companhia era um braço carioca da Compa-
nhia Editora Nacional, mantendo-se como dono da Civilização a partir dos anos 60. Ênio Silveira foi o res-
ponsável pela publicação das obras mais importantes de debate da realidade brasileira no periodo que ante-
cedeu ao golpe de 64, e manteve-se traduzindo os livros de Marx e Engels, mesmo nos anos mais duros da 
ditadura, tendo inclusive publicado a primeira edição brasileira d 'O Capilal em fins dos anos 60. Sobre essas 
editoras ver L. Hallewell, op. cil., em especial no capítulo XXVIII.  
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III - O fim do monopólio do PCB e o Manifesto em novos ciclos 

Os anos que se seguiram ao golpe militar de 1964 viram expandir-se 

um processo de fragmentação política da esquerda brasileira, que se esbo-

çava já em fins dos anos 50. Os ciclos de maior repressão política e as 

fases de relativa "abertura" que se seguiram, somados a essa nova hetero-

geneidade da esquerda, explicam as características das novas edições do 

Manifesto que se fizeram no Brasil, bem como os sentidos que sua leitura e 

difusão puderam assumir.  

Em ato de coragem, Ênio Silveira impetrou, em 1966, um mandato de 

segurança contra a apreensão de livros publicados e vendidos pela editora 

Civilização Brasileira. Denunciando a "ignorância e a estupidez dos tiras da 

polícia política" o editor classificava as obras apreendidas em três categori-

as, entre as quais: "2- Os que foram apreendidos porque se referem ao 

Marxismo: nessa categoria estão as obras de Marx e Engels( ... ) Não são 

obras que visem à ação política, mas sim, à exposição e debate dos fun-

damentos teóricos do marxismo; sua publicação está rigorosamente ampa-

rada na cláusula constitucional."
17

  

Poucos foram tão longe na defesa da liberdade de expressão na-

queles anos, porém, é também pouco provável que argumentos desse tipo 

pudessem ser utilizados para defender a publicação de todas as obras de 

Marx e Engels e, em especial, do Manifesto. Neste caso, a estupidez dos 

policiais não era total, ao avaliar que aquele livro era uma obra que "visava 

a ação política". Por isso mesmo, as edições do Manifesto Comunista que 

se fizeram durante os anos mais duros da ditadura militar foram impressas 

e distribuídas clandestinamente, com o objetivo de formar novos militantes. 

Os novos "editores" do Manifesto passaram a ser os grupos de esquerda e 

as organizações que se propunham a atuar na assessoria ao movimento 

operário e sindical. O melhor exemplo dessa fase é a edição em formato de 

bolso e capa branca que o Centro Pastoral Vergueiro (CPV) imprimiu e 

distribuiu entre militantes. Embora seja difícil precisar a tiragem das edições 

do Manifesto pelo CPV, sabe-se que estão na casa das dezenas de milha-

res. Sua distribuição nos cursos de formação, reuniões de operários e por-

tas de fábricas ficaria a cargo de oposições sindicais, como a Oposição 

Sindical Metalúrgica de São Paulo e tinha finalidade explícita de formação 

de quadros, embora também possa ser interpretada como ato de resistên-

cia do pensamento crítico no meio operário.  

Ao longo do processo de abertura política (1978-1986/88), a censura 

às atividades editoriais foi paulatinamente suspensa e o Manifesto voltou a 

ter tiragens comerciais, de editoras que buscavam tanto o públi-  

17 Citado por Hallewell, op. Cil., p. 487.  
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co-Ieitor mais amplo de esquerda quanto o público universitário.
18

 A retomada da liber-

dade de expressão no meio acadêmico, estimulou o debate marxista entre tal público 

universitário, de forma que edições críticas do Manifesto - com vários prefácios, notas 

rigorosas de tradução, contextualização histórica do momento de 1848, etc. - foram pu-

blicadas, buscando subsidiar uma discussão acadêmica do Manifesto como uma das 

obras fundadoras do materialismo histórico.
19

  

O sucesso de público do livro continuou a ser um dado. No início dos anos 90, al-

gumas editoras arriscaram-se no campo pouco explorado no Brasil dos livros de bolso a 

baixo custo.
20

 Entre elas estava a editora Paz e Terra, que misturou em sua coleção de 

livros de bolso poesia e prosa, clássicos da literatura universal e escritores brasileiros 

consagrados, mas teve como campeão de vendas, com cerca de 60 mil exemplares nas 

primeiras tiragens, o velho Manifesto Comunista.  

Quando das comemorações dos 150 anos do Manifesto, em 1998, novas edições 

da obra de Marx e Engels foram lançadas, tanto por editoras comerciais caracterizadas 

por publicações de matriz marxista ou de esquerda, quanto por editoras dos partidos.
21

 

Os comitês que organizaram as comemorações também disponibilizaram uma tradução 

do Manifesto já editorada para que sindicatos e outras organizações da sociedade civil 

pudessem imprimir tiragens proporcionais ao número de seus filiados. Além disso, as 

comemorações envolveram a realização de cursos sobre o Manifesto em sindicatos e a 

realização de eventos em diversos estados, objetivando o debate - no tom crítico que a 

proposta do livro exige - sobre a atualidade do Manifesto Comunista e a trajetória do 

socialismo de 1848 aos nossos dias.  

É certo que a onda de comemorações e debates, assim como as novas edições do 

Manifesto representam um novo impulso na difusão da obra de Marx e Engels no Brasil. 

Um impulso que só pode ser compreendido em função das novas demandas as quais as 

leituras atuais do livro respondem. Em primeiro lugar, por tratar-se de um momento em  

18 Obras de Marx e Engels voltaram a ser editadas por casas editorais como Global. Hucitec e Alfa-Ômegaesta 
última publicando as "Obras Escolhidas" - além de manterem-se no catálogo de editoras como a Civilização 
Brasileira. Marx ganharia também edições populares. de venda em bancas de jornais. nas séries "Os Pen-
sadores" e "Os Economistas" da editora Abril. em coletâneas que não incluíam o Manifesto.  

19 É o caso da edição da Vozes, organizada por Marco A. Nogueira e Leandro Konder e da edição recente da 
Bitempo. organizada por Oswaldo Cogiolla.  

20 Embora experiências anteriores extremamente bem sucedidas já existissem, como as dos "Cadernos do Povo 
Brasileiro" da Civilização Brasileira nos anos 60 e as coleções "Primeiros Passos" e "Tudo é História" da 
Brasiliense, nos anos 80.  

21 No primeiro caso o melhor exemplo é a já citada edição critica organizada por Oswaldo Cogiolla para a 
editora Boitempo. Ainda em 1998, a editora Xamã publicou duas coletâneas de ensaios sobre o Manifesto, a 
primeira coordenada por Jorge Almeida e Vitoria Canceli e a Segunda organizada por caio Navarro Toledo. 
Uma uma nova tradução do Manifesto a partir do texto em alemão e artigos sobre diversos aspectos da o-
bra, foram reunidos em livro. publicado pela editora Contraponto e coordenado por Daniel Aarão Reis Filho. 
Chico Alencar comentou o Manifesto, em edição da Garamond, voltada em especial para o público jovem. 
Nas editoras partidárias, ainda em 1998, várias edições do Manifesto foram lançadas, como por exemplo a 

publicada pela Fundação Perseu Abramo. do Partido dos Trabalhadores.  
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que os discursos dominantes apontam como único caminho da modernização a via 

da integração capitalista globalizada, negando a possibilidade de alternativas fora 

da ordem. Nesse sentido a atualidade da proposta de análise apresentada no Ma-

nifesto se apresenta na crítica radical de Marx e Engels aos caminhos de desigual-

dade e exclusão sociais gerados pela dinâmica capitalista, mas também no visio-

narismo, que hoje podemos dizer antecipatório, das imagens de globalização do 

capital ali apresentadas.  

Por outro lado, a reunião de intelectuais, sindicalistas, representantes dos par-

tidos de esquerda e militantes em geral para propor atividades e rediscutir o Mani-

festo Comunista demonstra sua atualidade enquanto panfleto socialista, que se 

propunha a apresentar alternativas concretas de aliança política de esquerda e um 

programa objetivo para os que se dispunham a mudar o mundo. Fragmentadas e 

carentes de projetos alternativos concretos, as esquerdas brasileiras de hoje en-

contram na rediscussão da obra de Marx e Engels, um espaço também para a 

reflexão sobre seus limites atuais e suas propostas para o futuro. A combinação de 

esforços, neste momento, de uma intelectual idade de esquerda, também fragmen-

tada e dispersa, com lideranças e militantes dos partidos e movimentos sociais não 

deixa de ser um bom sinal, pois indica que aquela dupla dimensão do Manifesto - 

combinando a panfletagem política com a fundamentação da análise do social- 

continua a ser a chave de sua atualidade e da contemporaneidade do projeto de 

transformação proposto por seus autores.  
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