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APRESENTAÇÃO  

 

Para entender o marxismo é preciso antes de tudo situá-lo em seu contexto histórico. É 

preciso entender quando ele nasceu e corno surgiu. É preciso explicar seu aparecimento e 

desenvolvimento pela ação das forças sociais: sua natureza econômica, seus interesses, sua 

ideologia, as personalidades que articularam suas aspirações. É preciso, em outras palavras, 

aplicar a interpretação materialista da história ao próprio marxismo ao invés de considerar seu 

aparecimento como natural, e compreender que ele precisa de uma explicação, e procurar 

apresentá-la. Ao determinar, assim, a posição do marxismo na história, poderemos situar melhor 

seu conteúdo e importância histórica.  
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I. O CONTEXTO HISTÓRICO GERAL  

  

O marxismo é, em última análise, produto do surgimento do modo de produção capitalista 

a partir dos séculos XV e XVI em algumas regiões da Europa ocidental (Itália setentrional e central, 

Países Baixos, Inglaterra, partes da França, da Alemanha, da Boêmia e da Catalunha), base sobre a 

qual emerge uma sociedade burguesa que domina progressivamente a vida social em todas as 

esferas da atividade humana. O modo de produção capitalista funda-se sobre a apropriação 

privada dos grandes meios de produção e de subsistência (instrumentos de trabalho, terra, 

víveres) pelos capitalistas (ou seja, os proprietários de grandes somas de dinheiro). Eles utilizam 

parte de seu capital para comprar a força de trabalho de uma outra classe social, o proletariado, 

obrigado a vender essa força de trabalho, pois não tem mais acesso aos meios de produção para 

produzir sua subsistência. É essa relação antagônica entre o capital e o trabalho assalariado, 

tornada possível pela generalização da produção mercantil (a transformação dos meios de 

produção e da força de trabalho em mercadorias) que funda o novo modo de produção.  

 Ele surgiu dentro de uma sociedade — a sociedade feudal — cuja lenta decomposição abre uma 

fase de transição longa e contraditória que se estende, em algumas das regiões citadas da Europa 

ocidental, do século XIII ao XVI, e até mesmo ao XVIII, mas cujos aspectos continuam a agir por 

muito mais tempo. Freqüentemente designa-se essa fase com o termo sociedade semifeudal. Ela 

baseia-se na pequena produção mercantil, dentro da qual os principais produtores — os 

camponeses e artesãos — são produtores livres e não servos, dispondo de seus próprios meios de 

produção. O modo de produção capitalista aparece apenas quando esses produtores livres são 

despojados progressivamente de seus meios de produção e do livre acesso à terra.  

O modo de produção capitalista surge inicialmente sob a forma de empreendimento 

agrícola comercial, indústria domiciliar e manufatura. No primeiro caso, o produtor (camponês) é 

despojado de suas ferramentas de trabalho (a terra, seus animais e instrumentos) e contratado 

como operário agrícola ou doméstico na fazenda por um fazendeiro-empresário que produz para 

o mercado. No segundo caso, o produtor, igualmente despojado, produz para um comanditário 

capitalista. No terceiro caso, os produtores privados da posse de seus instrumentos já se 
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concentram em grande número sob um mesmo teto. Fazendeiros, comerciantes e empresários, 

assim como seus assalariados, começam a constituir um mercado interior para as mercadorias 

(víveres, têxteis, ferramentas, bens de consumo).  

É preciso sublinhar, entretanto, que essa forma inicial do modo de produção capitalista, do 

século XIII ao início do XVIII, não é nem hegemônica nem consolidada. Nessa etapa do 

desenvolvimento histórico, a burguesia não conseguiu o poder político em lugar nenhum, exceto 

nos Países Baixos do Norte e em algumas cidades como Genebra, mesmo assim através de sua 

fração mais aristocrática, a burguesia dos banqueiros e dos grandes comerciantes.  

O Estado continua a ser um Estado semifeudal (freqüentemente uma monarquia absoluta). 

A maior parte dos privilégios do clero e da nobreza são conservados, se bem que essas classes 

dominantes da sociedade feudal empobrecem progressivamente em relação à burguesia, e 

decompõem-se lentamente. Sobretudo os assalariados propriamente ditos, constituem apenas 

uma pequena minoria entre os produtores que são, em sua grande massa, os camponeses livres 

(pequenos produtores mercantis) ou parcialmente dominados por restos de servidão. 

Apenas com a Revolução Industrial, que ocorre na segunda metade do século XVIII, o novo 

modo de produção capitalista se consolida e se impõe definitivamente. É a partir do sistema de 

usina (a fábrica) fundada sobre a maquinaria que ele se estenderá pelo mundo, desenvolvendo 

plenamente todas as suas características fundamentais. É somente a partir desse momento que 

ele pode ser plenamente compreendido, que suas leis de desenvolvimento (sua lógica, sua 

dialética interna) vão poder ser apreendidas.  

A maquinaria, que é a base da fábrica capitalista moderna, é resultado de uma lenta 

transformação dos instrumentos de trabalho artesanais/industriais a partir do século XIII (moinhos 

de água, técnicas de cultivo e de criação de animais, técnicas de mineração etc.), que resulta 

finalmente no emprego de uma nova fonte de energia na produção: a força do vapor. Essa 

transformação é estimulada a partir do século XVI por um progresso acelerado das ciências 

naturais e sua crescente utilização na técnica de produção e circulação das mercadorias.  

Um dos resultados mais espetaculares desse progresso das ciências aplicadas é o avanço 

da ciência da navegação e da construção naval. Esse avanço torna possível as grandes expedições 
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de descoberta e pilhagem que partem da Europa em direção à África do Sul e do Leste, à Ásia e às 

Américas do século XVI (1492: descoberta da América por Cristóvão Colombo), que desencadeiam 

uma enorme expansão do comércio internacional. Assim, nasce um verdadeiro mercado mundial 

para produtos ditos coloniais, enquanto o mercado de gêneros alimentícios se estende a toda a 

Europa, sendo seguido mais tarde pelo de produtos manufaturados. Esse mercado mundial vai, 

por sua vez, estimular a expansão do modo de produção capitalista.  

Mas o progresso acelerado das ciências naturais, em correlação com a expansão do modo 

de produção capitalista, altera progressivamente também o modo de vida, de atividade e de 

pensamento das massas urbanas, tanto da nova burguesia quanto da pequena burguesia e dos 

primeiros precursores do proletariado moderno. Ele não deixa de inf1uenciar igualmente setores 

das massas rurais, ao menos em alguns países.  

A sociedade feudal caracterizava-se essencialmente por uma grande estabilidade da 

existência humana. Cada um “tinha seu lugar” e “ficava em seu lugar”. Os filhos dos servos eram 

servos. Os filhos da nobreza eram nobres ou pertenciam ao alto-clero. Os filhos dos artesãos 

tornavam-se artesãos. Uma ideologia religiosa igualmente imóvel, a religião católica consolidada 

pela escolástica, coroava, racionalizava e justificava essa sociedade fortemente hierarquizada.  

Contudo, essa rigidez não era absoluta. O pensamento e a contestação social conheceram 

também, tanto quanto a técnica, progressos significativos dentro da sociedade feudal européia 

(sobretudo no século XIII). Ocorreram, também, avanços na área filosófica; a “ esquerda 

aviceneana”, de origem islâmica, por exemplo, se aproxima do materialismo. A extensão do 

comércio internacional estimula as práticas intelectuais (a contabilidade!) geradoras do 

pensamento racionalista. Mas todos esses progressos foram lentos, contraditórios, sujeitos a 

recaídas pronunciadas sob o controle religioso (o surgimento da Inquisição) e o obscurantismo, 

sobretudo no século XV, devido a uma crise generalizada da sociedade feudal.  

A partir do século XVI e do aparecimento do modo de produção capitalista, o clima 

ideológico e cultural se modifica, em íntima ligação com as modificações radicais da vida cotidiana 

e da mentalidade das populações urbanas. O sentimento de que tudo muda rapidamente substitui 

o sentimento de que há uma ordem fixa eterna. A dúvida, o questionamento dos “valores 

estabelecidos” o exame crítico das pretensas “leis divinas”,  assim como das instituições humanas 
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generalizam-se progressivamente. Os dogmas religiosos são os primeiros a serem submetidos a 

revisão, sob o efeito combinado das conquistas das ciências naturais, da ampliação do espírito 

crítico e das revoltas contra os abusos, os privilégios e a corrupção do clero. É assim que se 

desenvolvem, lado a lado, o humanismo quase-ateu, a Reforma (luteranismo, anglicanismo, 

calvinismo, puritanismo) e a filosofia racionalista-naturalista (Galileu, Descartes, Spinoza).  

Em última análise, esses movimentos ideológicos exprimem as aspirações das novas classes 

urbanas e rurais que se desenvolveram com o modo de produção capitalista: a burguesia, a 

pequena burguesia de funcionários e ideólogos (professores, sábios, artistas), o artesanato 

independente, o pré-proletariado (assalariado apenas durante parte do ano), os fazendeiros-

empresários. Cada uma delas se reconhecerá no todo ou em parte em uma das variantes da nova 

religião e nas novas correntes filosóficas.  

Essa luta ideológica assumiu essencialmente uma forma religiosa, que pode ser explicada 

pelo papel da religião como ideologia hegemônica no seio da sociedade feudal, ideologia da qual 

todas as classes são profundamente impregnadas através da educação e da vida cotidiana. Mas 

trata-se realmente de uma verdadeira luta de classes, como testemunham os grandes combates 

sociais e políticos que resu1tam desses conf1itos religiosos, combates que chegam até a guerras 

civis e a verdadeiras revoluções: revolta dos hussitas na Boêmia no século XV; guerra de 

camponeses na Alemanha, revolução nos Países Baixos, insurreições da Comuna de Gand e da 

Comuna de Münster (movimento dos anabatistas) no século XVI; guerras de religião na França nos 

séculos XVI e XVII, tudo encaminhando para a revolução inglesa de 1640-1688.  

Devido a relativa fraqueza da burguesia nos séculos XVI e XVII, esses movimentos são 

apenas parcialmente vitoriosos. Freqüentemente eles resultam em derrotas. A Contra-Reforma 

sucede à Reforma, triunfando com os jesuítas na Itália, na Espanha, nos Países Baixos do Sul, na 

Áustria, em parte da Alemanha. No domínio político, é a monarquia absoluta que se amplia, não a 

república burguesa. Subsistem várias seqüelas da Idade Média — a servitude, o arbítrio judiciário, 

incluindo a Inquisição e a tortura, a censura e a colocação dos livros “sediciosos” no Index . Galileu 

deve confessar publicamente que se enganou quando demonstrou que, contrariamente a opinião 

da Bíblia, a Terra gira ao redor do Sol, e não o contrário.  

Progressos e recuos se combinam, aliás, em todo o mundo. A colonização européia resulta 
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no extermínio dos índios da América. O capitalismo comercial organiza o tráfico de negros, 

devasta a África e amplia as plantações e manufaturas na América com o auxílio de milhões de 

escravos e não de proletários livres. 

Apenas com o advento do capitalismo industrial, na segunda metade do século XVIII, a 

esperança do progresso e o otimismo social se generalizam rapidamente. Sob a direção da 

burguesia e de seus ideólogos revolucionários, tudo o que subsiste: da ordem semifeudal é 

facilmente contestado, atacado, ridicularizado. O ataque contra  a monarquia absoluta se 

transforma em ataque geral contra a ordem social que ela subentende, e em um triunfo cada vez 

mais amplo da nova sociedade burguesa em todas as áreas da vida social. Esses triunfos na 

transformação dos costumes idéias e “valores” reconhecidos desembocam nas grandes  

revoluções burguesas do século XVIII: a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 

1789. Esse movimento continua na Europa e na América Latina no início do século XIX. com 

sucesso desigual nos diferentes países.  

Essas revoluções são também resultado de uma vasta tomada de consciência de camadas 

burguesas, pequeno-burguesas e pré-proletárias, a saber: que a humanidade pode decidir seu 

próprio destino, que ele não é predeterminado pela Providência divina nem por qualquer 

fatalidade. Fé na razão humana como motor da emancipação humana, eis como podemos resumir 

o “espírito do tempo”  do Século das Luzes. Depois de aparecer nas ciências naturais e na técnica, 

esse “espírito do tempo” aparece na crítica das instituições estatais, na atividade filosófica e 

literária, na luta política. Estimulado por uma inversão radical nas relações de força entre a 

burguesia de um lado, e a monarquia, a nobreza e o clero do outro, esse impulso emancipador 

encontrará sua expressão suprema nas duas grandes revoluções do século XVIII. 

Entretanto, à medida que o modo de produção capitalista se amplia, o aspecto 

contraditório da sociedade burguesa, o caráter ambíguo e não menos contraditório do progresso 

econômico e político encarnado pela extensão da sociedade burguesa e pelas revoluções 

burguesas começa a aparecer claramente. O capitalismo não é apenas uma ampliação colossal dos 

conhecimentos, riquezas e direitos humanos. Ele é também uma acumulação de misérias, de 

injustiças, de opressões, de negação dos direitos humanos elementares. A polarização da 

sociedade entre ricos e pobres aparece claramente aos olhos todos os observadores, inclusive de 

escritores de opiniões reacionárias, como Balzac, e de ideólogos conservadores. Essa tomada de 
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consciência é acompanhada por uma nova prática social: a luta de classes dos operários-artesãos, 

dos pré-proletários (sans-culottes, bras-nus) e dos proletários contra os capitalistas, do “Quarto 

Estado” que emerge progressivamente contra o Terceiro Estado, enquanto ali tinha ocorrido a luta 

do Terceiro Estado contra a monarquia, a nobreza e o alto-clero que dominara a cena política e 

social. 

O enfraquecimento das monarquias absolutas e o aparecimento de movimentos 

revolucionários de massa permitiram que diversas camadas sociais oprimidas exprimissem suas 

reivindicações, freqüentemente tendo como base uma interpretação mais radical dos princípios 

da democracia. A igualdade entre os indivíduos deve aplicar-se aos sexos. Assim, aparece a 

"Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã" em plena Revolução Francesa. Ela não deve 

permitir a discriminação de casta ou de raça: assim se inicia a emancipação dos judeus, o 

movimento pela abolição da escravatura, a extensão do voto universal. Enfim, ela se aplica à 

igualdade entre as nações e seu direito de autodeterminação, donde a emergência de 

movimentos democráticos nacionais, principalmente na Irlanda, Itália e Alemanha.  

Uma realidade econômica e uma prática sociopolítica novas engendram assim uma nova 

interrogação científica, acompanhada de novas ideologias. A emancipação deve parar no 

"cidadão", nos direitos jurídicos e políticos do homem? Ela não deveria se estender ao produtor, ao 

explorado, ao "homem (e a mulher) econômico"? Assim no final do Século das Luzes surge a 

questão social, a questão da emancipação econômica e, com ela, o socialismo como corrente de 

idéias e como movimento real que trabalha por essa emancipação.  

Da emergência do modo de produção capitalista ao nascimento da máquina e da fábrica 

moderna; da emergência do proletariado concentrado nas fábricas à elementar luta de classes 

proletária; das resistências dos povos colonizados contra as novas formas de exploração capitalista 

aos movimentos de independência radicais (América Latina, Irlanda etc.); do aparecimento, no 

ponto culminante das grandes revoluções burguesas, de revolucionários que não se situam mais 

exclusivamente em relação aos objetivos da burguesia revolucionária a um início de articulação de 

objetivos socialistas em favor do jovem proletariado; do racionalismo burguês radical a sua 

“superação” pelas ciências sociais críticas e lúcidas que começam a desvendar todas as forças 

secretas da história e da “ordem social” em geral (ou seja, a sociedade dividida em classes 

antagônicas, a propriedade privada) sem se limitar à crítica da  ordem semifeudal: eis a evolução e 
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o contexto histórico que permitem o nascimento do marxismo.  

O socialismo, idéia de um “retorno à idade de ouro”,  ou seja, a uma sociedade sem 

classes, são bem mais antigos que o capitalismo industrial. Eles são praticamente tão antigos 

quanto a própria sociedade dividida em classes. Nós encontramos seu ecos na poesia grega antiga, 

nos profetas hebreus, nos primeiros padres da igreja católica, em numerosos pensadores da China 

clássica e do Islã. Durante a Idade Média e com as grandes movimentos ideológicos que surgem a 

partir do século XV, essa tradição se estende cada vez mais. Ela é ainda reforçada pela existência 

de sociedades relativamente igualitárias, encontradas pelos europeus durante as viagens de 

descoberta ou as campanhas de colonização. 

O marxismo se situa, sem dúvida nenhuma, na continuação dessa antiga e venerável 

tradição de sonho e de combates emancipação dos pobres, explorados e oprimidos. Ele 

compartilha de suas interrogações, protestos, preocupações, revoltas comuns. Mas tudo que é 

específico do marxismo só pode ser explicado, em última análise, pelo que é novo a partir do 

século XVIII, e que se liga intimamente à consolidação do modo de produção capitalista pela 

Revolução Industrial: o aparecimento definitivo do proletariado enquanto classe social fundada 

sobre o trabalho assalariado: a tomada de consciência radical da “questão social” nascida de um 

novo antagonismo social: o do capital e do trabalho assalariado. 
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II. AS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO MARXISMO  

 

O marxismo aparece ao mesmo tempo como uma transformação revolucionária e como 

uma unificação progressiva:  

— das ciências humanas, mais exatamente das ciências sociais; 

— do movimento político de emancipação, antes de tudo das organizações revolucionárias, 

nascidas da extrema-esquerda do Revolução Francesa; 

— do movimento operário elementar espontâneo, criado pelos próprios trabalhadores, 

independentemente de qualquer teoria filosófica ou sociológica;  

— do socialismo pré-marxista, ou seja, da elaboração de projetos de uma sociedade 

melhor, de “soluções para a questão social” que essencialmente no nível teórico e ideológico: 

teorias filosóficas, sociológicas, econômicas combinadas com atividades educativas e filantrópicas 

(fundação das primeiras colônias “comunistas”).  

Em cada uma dessas áreas Marx e Engels partem do que já existe, assimilam plenamente o 

saber acumulado e o submetem a um exame crítico. Eles transformam, assim, radicalmente esse 

saber, conservando, entretanto, tudo que ele contém de funda- mentalmente válido de seu ponto 

de vista.  

Na área das ciências sociais, a apropriação crítica refere-se, sobretudo, a filosofia clássica 

alemã, à economia política inglesa e a historiografia sociológica francesa, que descobria e aplicara 

os conceitos de classes sociais e de luta de classes.  

Na área do movimento de emancipação social, Marx e Engels buscam a continuidade da 

ação e da organização revolucionárias do modo que surgiram com o babovismo e com o 

blanquismo, combinando-as com as lições que emanam das primeiras organizações 
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revolucionárias alemãs, de cuja experiência participaram, e que resultam na criação da Liga 

Comunista, à qual eles aderem. Eles retomam, por sua conta, as reivindicações radicais 

democráticas das organizações que, contra o absolutismo, querem instaurar a república 

democrática na Itália, na Irlanda, na Espanha, abolir a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil e 

nas colônias européias. Eles se esforçam por integrar também as lições que podem ser tiradas da 

primeira experiência de um partido operário de massas, o partido cartista da Grã-Bretanha. 

Na área do pensamento e da organização socialistas (em geral não-revolucionários e até 

mesmo não-políticos), eles se esforçam por introduzir a análise científica da sociedade burguesa, 

suas tendências de evolução, suas transformações sucessivas, as contradições que comandarão 

seu declínio e queda. Eles aplicam esse método principalmente à análise da opressão da mulher, 

iniciada pelas socialistas utópicas feministas. É o esforço para transformar o socialismo 

essencialmente utópico em socialismo científico. Simultaneamente, Marx e Engels procuram 

basear o pensamento e a organização socialistas na necessidade de ação política, ou seja, de 

fundir-se com a organização e a ação revolucionárias. 

Finalmente, no movimento elementar de auto-organização da classe operária, Marx e 

Engels se esforçam por introduzir, antes de tudo, o programa (os princípios) do socialismo 

científico, do comunismo, o que implica que eles insistem, ao mesmo tempo, no objetivo socialista 

ao lado dos objetivos imediatos, e sobre a ação política revolucionária ao lado da ação econômica 

(sindical, mutualista) e educativa. 

O marxismo aparece, assim, como uma síntese quádrupla: 

— síntese entre as principais ciências sociais; 

— síntese entre as ciências sociais e o projeto de emancipação da humanidade; 

— síntese entre o projeto de emancipação humana e o movimento real de auto-

organização e auto-emancipação do proletariado moderno; 

— síntese entre esse movimento operário real e a ação e organização política 
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revolucionárias. 

Essas sínteses não são acabadas de uma vez por todas. Como elas não são dogmáticas, 

como elas não têm nenhuma opinião preconcebida e axiomática, a não ser a de que o ser humano 

é o objetivo final de toda ação humana, elas são sempre novamente submetidas à prova da 

prática. Elas devem ser constantemente reexaminadas à luz das novas experiências ou de fatos 

novos referentes a um passado ainda insuficientemente conhecido. 

Mas, nesse mesmo sentido, tudo que nessa síntese já se apóia sobre um enorme corpo de 

experiências e dados empíricos não pode ser colocado em questão irrefletidamente à luz de dados 

parciais, conjunturas, ou seja, de maneira essencialmente impressionista. Um tal questionamento 

deve ser, por sua vez, criticado e sujeito a revisão à luz de fatos posteriores, se eles confirmarem a 

síntese inicial. 

De maneira mais geral, essas sínteses se baseiam em uma visão de conjunto da sociedade 

burguesa e da história humana em seus sucessivos modos de produção, ou seja, sobre a 

capacidade de deduzir as leis do desenvolvimento de uma sociedade particular considerada em 

sua totalidade. Toda abordagem fragmentária que procura “contornar” tal visão de conjunto e 

mais do que sujeita a cautela. Ela resulta, quase fatalmente, em análises falsas e em previsões não 

confirmadas pelos fatos. 

Por outro lado, essas sínteses implicam sempre uma apropriação crítica dos dados das 

ciências universitárias mais avançadas, assim como uma análise crítica do movimento de 

emancipação, tanto no nível das organizações revolucionárias quanto no das tentativas de 

resolver a “questão social” e dos esforços elementares de auto-organização e de auto-

emancipação da classe operária. Nessa apropriação crítica há um equilíbrio dialético contínuo 

entre a recuperação e a inovação. 

No espírito do marxismo, considerando-se o método de abordagem do real (das 

transformações sociais) adotado por Marx e Engels, esse equilíbrio é inevitável. O marxismo não 

crê na ciência infusa e ainda menos no conhecimento intuitivo. Ele também não se comporte 

como um “educador” unilateral, nem em relação ao proletariado nem ao movimento histórico (às 

peripécias da luta de classes). Ele aprende constantemente com o real, que está em contínua 
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transformação. Ele acredita que os educadores também têm necessidade de serem educados, que 

apenas a práxis revolucionária coletiva, enraizada na práxis científica por um lado, e na práxis real 

do proletariado por outro, permite essa auto-educação dos revolucionários e de toda a 

humanidade trabalhadora. 
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III. A TRANSFORMAÇÃO DASCIÊNCIAS SOCIAIS PELO MARXISMO  

 

1. A transformação da filosofia clássica alemã 

 

A principal contribuição da filosofia alemã para o marxismo foi a dialética de Hegel, que 

Marx e Engels recuperaram amplamente, embora transformando-a ao “recolocá-la sobre seus 

pés”. 

A dialética tem origem bastante antiga. Nós a encontramos desde o início do pensamento 

filosófico, principalmente no filósofo grego Heraclito (“tudo muda”, “tudo mexe”, tudo se 

movimenta”; em grego: “pantarei”) e em vários pensadores chineses como Kung-sun Lung e Taï-

chen. Ela foi desenvolvida depois pelo filósofo judeu-holandês Spinoza (século XVII). Foi levada a 

seu auge pela filosofia clássica alemã, encarnada por Hegel, um dos maiores pensadores de todos 

os tempos. 

As conquistas do pensamento dialético são antes de tudo: 

— A concepção de toda realidade como estado em contínua mudança, ou seja, não como 

uma soma de fatos mas como combinação de processos. 

— A concepção de toda realidade como uma totalidade em movimento, na qual nenhuma 

parte pode ser compreendida isoladamente, fora de suas interconexões, de suas relações com as 

outras partes. 

— A concepção do movimento como resultado de contradições internas dessa totalidade. 

— A concepção do conhecimento como uma apreensão do real pelo pensamento (pela 

atividade humana), ou seja, como uma interação entre o sujeito e o objeto. O sujeito tende a 
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transformar o real ao apreendê-lo, mas ele mesmo é transformado pela atividade de investigação, 

de apreensão e de transformação do real. 

— A concepção do conhecimento como dedução, pela análise e ação, das leis de 

desenvolvimento inerentes aos processos apreendidos. A dialética do pensamento deve se 

conformar à dialética do real (ao movimento real) para poder compreendê-lo. 

Essa metodologia geral do pensamento eficaz, científico, do pensamento que permite 

aproximar-se por movimentos sucessivos de uma compreensão da realidade em sua totalidade, 

constitui um enorme passo adiante em relação ao método puramente analítico do saber 

fragmentado, excessivamente especializado, fundado essencialmente na experimentação parcial e 

na lógica formal. 

A dialética não rejeita a experimentação parcial e a lógica formal. Ela as incorpora. Mas, ao 

mesmo tempo, percebe seus limites. Ela permite, assim, um progresso pluridisciplinar do 

conhecimento, que o marxismo realiza principalmente na área das ciências que têm por objetivo a 

sociedade em seu conjunto, e que atingirá, cedo ou tarde, o conjunto das ciências humanas. 

O pensamento de Hegel, estimulado pela experiência que a grande filosofia alemã 

adquirira com a Revolução Francesa (em sua juventude, Hegel chegou a fazer parte de um grupo 

revolucionário pré-jacobino), chega ao limiar de um “salto qualitativo” em várias áreas-chaves, 

principalmente na do papel motor do trabalho social na história humana. Mas a vitória da contra-

revolução política na França e na Europa e o caráter ainda insuficientemente maduro da sociedade 

burguesa e da luta de classes proletária no decorrer das duas primeiras décadas do século XIX não 

permitiram que esse grande gênio ultrapassasse alguns limites de seu pensamento. Ele 

caracteriza-se pelas seguintes fraquezas: 

a) A dialética é concebida como essencialmente idealista. O movimento do pensamento é 

concebido como fundamental em relação ao movimento da realidade material. Na verdade, o real 

é freqüentemente identificado com o ideal. A dialética da história é, em última análise, reduzida à 

dialética da “idéia absoluta”. A realização da liberdade concebida corno finalidade da história — 

Hegel partilha essa concepção com o Século das Luzes —, ou seja, com o projeto de emancipação 

humana que está subentendido em todo o combate da burguesia revolucionária, e a realização da 
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liberdade espiritual: “O escravo espiritualmente livre pode ser mais livre que o senhor”.  

b) A filosofia da história que decorre dessa concepção idealista da dialética adquire, devido 

a esse fato. uma dimensão demasiadamente abstrata, quase metafísica. Não são mais o homem e 

a mulher concretos. que vivem, trabalham, são explora- dos, sofrem ao mesmo tempo que 

pensam e têm sua “vida interior” e seus “estados de alma”, que são protagonistas da história, 

objetos de estudo e sujeitos do movimento de emancipação. São os “seres espirituais” que 

ocupam mais freqüentemente seu lugar, ou seja, as idéias, as ideologias, incluindo as religiões.  

É verdade que essa fraqueza metafísica da filosofia de Hegel é temperada por intuições 

geniais sobre as relações entre o traba1ho (a produção), a organização da vida material e o Estado 

(a estrutura social), intuições que levam a filosofia alemã ao limite de uma análise materialista 

propriamente dita de numerosos fenômenos históricos.  

c) Uma filosofia idealista da história, fundada sobre a concepção idealista da dialética, pode 

facilmente degenerar em visão apologética da realidade social, principalmente do Estado (o 

Estado prussiano) no qual o filósofo esta inserido.  

A famosa expressão de Hegel: “Tudo que é real é racional; tudo o que é racional é real”  

não é automaticamente apologética, contanto que se considere o verbo “ser” de maneira dialética 

como equivalente a “devenir, transformar-se, crescer, depois declinar e desaparecer”. Ela pode 

significar: “Tudo o que é real sobrevive apenas na medida em que essa realidade corresponde a 

uma necessidade e, nessa medida, a sua racionalidade própria. Na medida em que essa 

racionalidade declina e se decompõe, na medida em que suas contradições se manifestam cada 

vez mais e se tornam cada vez mais explosivas, essa realidade torna-se cada vez mais “irreal”, ou 

seja, começa a se decompor e portanto a desaparecer, para dar lugar a urna nova realidade, mais 

racional”. E paralelamente: “Tudo o que é racional, mesmo se ainda não está plenamente 

realizado, mesmo se ainda é apenas potencial, embrionário, tornar-se-á cada ver mais real, se 

realizará progressivamente nos fatos”. 

Mas essa mesma expressão, potencialmente revolucionária, pode ser também interpretada 

de maneira profundamente conservadora. Ela torna-se então: “Toda realidade é racional (de outro 

modo ela não existiria), ou seja, necessária (resultado inevitável da combinação de processos que 
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a produziram). Não se deve, portanto, colocá-la em questão. Tudo o que é racional e necessário já 

está realizado. O que não está realizado não é nem racional (ainda) nem necessário, senão já teria 

sido realizado”. 

De fato, essas duas interpretações paralelas encontram-se na própria obra de Hegel. A 

primeira predomina nas suas obras de juventude. A segunda, nas obras da velhice. Elas deram 

origem a duas linhas de discípulos. A segunda marca a escola dos “velhos hegelianos”, partidários 

da monarquia prussiana, da religião e do Estado, que supostamente encarna “a virtude” (como em 

Platão e Aristóteles) e o “bem comum”, oposto ao egoísmo econômico e social que domina a 

“sociedade civil”. A primeira dá origem à escola dos “jovens hegelianos”, filósofos radicais, anti-

establishment, contestadores, ateus (sobretudo com Feuerbach), entre os quais Marx coloca-se 

em sua juventude e da qual prosseguirá a obra de crítica filosófica, histórica, social, econômica e 

política impiedosa. 

Em uma de suas obras de juventude menos conhecidas, Der Geist des Christentums (O 

espírito do cristianismo), Hegel chega a escrever:” Apenas o que é objeto de liberdade é Idéia. 

Portanto é necessário superar o Estado! Pois todo Estado trata os seres humanos livres como se 

se tratasse de peças de um mecanismo (Räderwerk). E isso não deve acontecer. Ele (o Estado) 

deve, portanto, cessar... Ao mesmo tempo, quero estabelecer aqui os princípios de uma história 

da humanidade, ou seja, toda a obra humana miserável do Estado, da constituição, do governo, 

da legislação — e desnudá-la a fundo!” (G. W. F. Hegel, Der Geist des Christentums, Ullstein, 1978, 

p. 341.). 

d) Uma dialética idealista, desligada da realidade material arrisca-se a ficar privada de 

qualquer critério epistemológico, de qualquer critério de verificação em última análise. Ao mesmo 

tempo, ela arrisca-se a se fechar em um raciocínio circular, ou mesmo no solipsismo. Ela arrisca-se 

a assumir um aspecto dogmático, apenas com a coerência interna do raciocínio servindo de  

justificativa final ao sistema de pensamento, como prova final de seu grau de verdade, de sua 

veracidade. 

Marx e Engels procuraram corrigir essas fraquezas da dialética idealista “recolocando-a 

sobre seus pés” (subentendido: Hegel a tinha colocado sobre a cabeça, ou seja, de cabeça para 

baixo). Assim, ao mesmo tempo, eles transformaram a dialética idealista em dialética materialista. 
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Esta baseia-se nas seguintes constatações: 

a) A realidade material (a natureza e a sociedade) existem independentemente dos 

desejos, paixões, intenções e idéias dos que procuram interpretá-la. Ela é uma realidade objetiva, 

que o pensamento procura explicar. Não precisamos dizer que os processos de conquista de 

conhecimentos (e portanto as ciências, inclusive a ciência socialista) são, eles também, processos 

objetivos, objetos potenciais de exame científico crítico. 

b) O pensamento não pode nunca identificar-se totalmente com a realidade objetiva, no 

mínimo porque ela está em perpétua transformação, e porque a transformação do real sempre 

precede forçosamente no tempo o progresso do pensamento. Mas ela pode aproximar-se cada 

vez mais. O real é, portanto, compreensível. Os progressos do pensamento, da ciência (não 

necessariamente um progresso linear e permanente) são possíveis e verificam-se concretamente, 

praticamente, na história humana, através de suas conseqüências (previsões verificadas, 

aplicações realizadas, etc. ), ou seja, por seus resultados práticos. O critério final do grau de 

veracidade do pensamento, da ciência, é, portanto, prático. O pensamento é eficaz (científico) na 

medida em que a explicação dos processos reais não somente é coerente para explicar o que já 

existe, mas serve também para prever o que ainda não existe, para integrar essa previsão na 

interpretação do processo real considerado em sua totalidade, e para modificar, para transformar 

a realidade em função de um objeto preestabelecido. Em última análise, o conhecimento é um 

instrumento de sobrevivência  do gênero humano, um meio de modificar o lugar dessa espécie na 

natureza, a fim de aumentar sua viabilidade. 

c) A dialética da história é uma dialética de seres humanos reais e concretos, e não uma 

dialética do “homem em geral”, do “homem ou da mulher enquanto seres essencialmente 

espirituais”. Os seres humanos reais e concretos são os seres humanos social e historicamente 

específicos, ou seja, determinados pelas condições sociais específicas nas quais eles vivem, 

condições que mudam de acordo com a época histórica. 

d) O movimento de emancipação real que se realiza progressivamente ao longo da história, 

com saltos para a frente aos quais se sucedem retrocessos graves, não é exclusivamente, nem 

essencialmente, nem mesmo antes de tudo, do movimento de emancipação espiritual. Ele não é 

fundamentalmente uma conquista progressiva da liberdade do espírito, mas uma conquista 
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progressiva do espaço material de vida e de liberdade, de possibilidade de fruição. Entre essas 

possibilidades a fruição espiritual, a estética etc. ocupam, sem dúvida, um lugar importante. Mas 

sua satisfação é condicionada pela satisfação anterior das necessidades elementares de 

alimentação, de proteção, de saúde, das necessidades sexuais, de educação, de acesso à cultura 

etc. Trata-se de liberar os indivíduos das limitações impostas por uma dependência estreita das 

forças da natureza. Trata-se de liberá-los das limitações impostas por uma dependência estreita 

de outros indivíduos. 

A liberdade espiritual de escravo é, sem dúvida, vital para sua sobrevivência. Mas o 

combate por sua libertação material, ou seja, pela abolição da escravatura enquanto instituição 

social, e de toda a realidade social que lhe serve de base, é-o, ainda mais, a longo prazo. De todo 

modo, existe na história um movimento real de emancipação social por parte dos próprios 

escravos. O programa que Marx e Engels se propuseram desde suas obras de juventude, e ao qual 

eles permaneceram fiéis durante toda a sua vida, foi o de combater todas as instituições e todas 

as condições nas quais o ser humano é um ser miserável, explorado, oprimido, alienado e, devido a 

isso, mutilado, incapaz de realizar todas as suas possibilidades humanas. Ele significa, portanto, 

uma ruptura radical com todo o uso apologético da dialética. 

A fusão da dialética materialista com as principais descobertas da historiografia sociológica 

francesa, alimentada, por sua vez, pela principal conquista da economia política inglesa — a 

centralidade do trabalho social na existência humana —, permitiu que Marx e Engels elaborassem 

de maneira coerente sua teoria de devir social da humanidade: a teoria do materialismo histórico, 

também chamada de “interpretação materialista da história”.  

 

2. A transformação da historiografia sociológica francesa 

 

A constatação de que não são “os grandes homens que fazem a história”, mas que esta 

resulta fundamentalmente de conflitos que opõem um grande número de indivíduos, ou seja, de 
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conflitos de forças sociais, rapidamente impôs-se à historiografia desde suas origens. Entre os 

historiadores gregos como Tucídides, já encontramos uma fórmula como esta: toda cidade é 

dividida em uma cidade dos ricos e uma cidade dos pobres, entre as quais existe uma guerra 

permanente. Os autores clássicos chineses rapidamente chegaram à mesma conclusão. Nós a 

encontramos igualmente entre os maiores pensadores do mundo islâmico, principalmente entre 

os grandes historiadores-sociólogos Al-Biruni e Ibn-Khaldoun, que chegam ao limiar do 

materialismo histórico. 

É a experiência das grandes revoluções burguesas dos séculos XVI e XVIII, as lições que 

decorrem e que se alimentam com as preocupações políticas correntes, que levam a historiografia 

francesa do início do século XIX a criar, antes de tudo, os conceitos de classes sociais e de conflitos 

entre as classes sociais, ou seja, da luta de classes, como instrumentos para compreender a 

marcha da história. Assim, cada um por sua vez, François Quesnay, Augustin Thierry, Mignet, 

Guizot, Thiers, em seus estudos sobre a Revolução Francesa, a conquista da Inglaterra pelos 

normandos, a Revolução Francesa e a restauração dos Bourbons em 1815 manipulam esses 

conceitos. 

Aliás, eles já tinham sido precedidos nessa via por alguns autores ingleses e alemães, 

principalmente Schiller, em seu estudo sobre a revolução dos Países Baixos no século XVI. Alguns 

grandes pensadores do Século das Luzes, principalmente Voltaire e Montesquieu, já tinham 

estabelecido que a história é determinada, em última análise, pelas condições materiais nas quais 

ela se desenrola. Mas eles tendiam a privilegiar as condições naturais (clima, situação geográfica, 

raças etc.) e as políticas (constitucionais) ao invés das condições sociais e econômicas. Jean-

Jacques Rousseau e Condorcet avançaram ainda mais nessa direção. 

O mérito da historiografia sociológica reside em uma aplicação sistemática dos novos 

conceitos de classe, se não a toda a história humana, ao menos a grandes faixas da história que se 

estendem por um ou vários séculos. Nesse sentido, trata-se de uma verdadeira revolução nas 

ciências sociais, combinando os avanços na historiografia com uma melhor compreensão da 

estrutura e da dinâmica das sociedades. Marx e Engels são, devido a isso, os herdeiros da 

historiografia sociológica francesa, assim como são herdeiros da filosofia clássica alemã. 

Mas se ela representa, incontestavelmente, um grande progresso na ciência histórica e na 
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ciência da sociedade, a obra dos historiadores franceses do início do século XIX apresenta ainda 

grandes lacunas em relação a uma interpretação científica da história, assim como contradições 

flagrantes na compreensão da realidade sociopolítica — e portanto histórica — de sua época, a do 

capitalismo triunfante: 

a) Os conceitos de “classes sociais” e de “conflitos entre classes sociais” são usados de 

maneira essencialmente descritiva. Mesmo se a base material desses conflitos não é negada, 

sendo até mesmo corretamente desvendada, sobretudo no que concerne a certas (mas não a 

todas!) oposições de classe na sociedade feudal, a ligação estrutural orgânica, entre o lugar das 

classes sociais na sociedade, principalmente na produção, seus interesses materiais, seu papel 

social e as lutas políticas não são claramente estabelecidos. 

b) As lutas ideológicas, os conflitos entre sistemas de idéias, os “valores espirituais” (deus, 

a Religião, a Liberdade com “L” maiúsculo, o Bem Comum, o Belo e até mesmo a Nação) são 

geralmente considerados como se superpondo aos conflitos de interesses materiais, como 

desligados deles e como tendo um sentido próprio que lhes seria intrínseco, ou até mesmo como 

tendo um valor eterno. 

c) Os interesses e os combates das camadas (classes) mais pobres da sociedade, que no 

passado nunca souberam se impor de um modo duradouro, os eternos vencidos das revoluções e 

das lutas sociais e políticas geralmente não são considerados ou são tratados de maneira 

marginal. Quando são descritos, freqüentemente isso é feito sem compreensão, à luz de 

preconceitos ou até mesmo de ódios de classe manifestos. 

Apesar de seus aspectos às vezes grotescos, inúmeras calúnias são assim transmitidas à 

geração seguinte por cada geração de cronistas e historiadores. Citemos sem ordem e ao acaso: a 

lenda segundo a qual os cátaros teriam, ao mesmo tempo, recusado ter relações sexuais e 

praticado o infanticídio em larga escala; a lenda segundo a qual os povos eslavos da Alta Idade 

Média teriam sido incapazes de constituir Estados, “qualidade” supostamente reservada aos 

povos germânicos; a lenda segundo a qual os judeus seriam desprovidos de “qualidades marciais”; 

a lenda segundo a qual os anabatistas teriam “socializado as mulheres” em Münster; a lenda 

segundo a qual os índios do México teriam praticado sacrifício humano em larga escala; a lenda da 

“crueldade” dos peles-vermelhas da América do Norte, e a da “preguiça congênita” dos negros, 
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que teriam se recusado a trabalhar se não tivessem sido submetidos à escravidão. 

A historiografia — com exceção da historiografia influenciada pelo marxismo — 

decididamente produziu uma história reescrita pelos vencedores, desprezando tanto a verdade 

histórica quanto a honra dos vencidos. 

d) Mais particularmente, a própria aplicação dos conceitos de classe e luta de classes é 

feita de maneira cada vez mais reticente, na medida em que se trata de dar conta dos 

antagonismos entre o capital e o trabalho assalariado, na medida em que o século XIX se aproxima 

e que trata-se de analisar as lutas sociais contemporâneas, que a historiografia e a sociologia 

desembocam, assim, inevitavelmente, na política. A partir desse momento e sob a evidente 

pressão de seus próprios interesses de classe, os grandes historiadores-sociólogos burgueses 

negam que, ao agir politicamente como o fazem, eles defendem interesses materiais específicos, 

diferentes dos de outras classes sociais. Eles se transformam bruscamente em defensores de uma 

“ordem social” eterna, do “Bem Comum”, do “Interesse Geral da Nação”, dos “valores espirituais 

supremos”. 

Seus adversários de classe não são mais apresentados como tais, mas como “semeadores 

da desordem”, como “anarquistas sangüinários”  (mais tarde se dirá bolcheviques-com-uma-faca-

entre-os-dentes-e-que-comem-criancinhas-no-jantar, e até mesmo “aqueles que encaram o 

Império do Mal”). Como “fomentadores da violência” , em resumo, como “bárbaros” que se 

opõem à civilização. Os ideólogos políticos racistas e fascistas dirão claramente ainda: “sub-

homens” , seres desprovidos da qualidade humana , o que permitir justificar a maneira desumana 

pela qual esses adversários são tratados. 

e) As origens das classes sociais e do Estado não são desvendadas. Ao mesmo tempo, as 

classes sociais e o Estado são apresentados quase como eternos, salvo talvez nos estágios mais 

primitivos da existência humana. Seu desaparecimento é considerado como impossível, e até 

mesmo como “contrário à natureza humana”. 

Ao desenvolver a tese do materialismo histórico, Marx e Engels superaram essas lacunas e 

contradições da historiografia sociológica francesa. Além disso, enriqueceram e tornaram mais 

precisos os conceitos de classes sociais e de luta de classes: 
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a) As classes sociais não são instituições sociais eternas e permanentes da sociedade (da 

existência) humana. Elas surgiram em uma determinada etapa do desenvolvimento da sociedade. 

Elas se desenvolveram e se transformaram de uma formação social para outra. Elas devem 

aparecer. A organização social passa e passará por estágios sucessivos, da sociedade primitiva sem 

classes a diferentes formas de sociedade de classes até a sociedade futura (comunista) sem 

classes. 

b) Para compreender essa marcha geral da história, ou seja, a origem, desenvolvimento, 

exacerbação e desaparecimento da divisão da sociedade em classes. É preciso partir da 

prioridade, tanto para o gênero humano como para todas as espécies vivas, da sobrevivência 

material. Mas, distinguindo-se de todas as outras espécies, a espécie humana produz ela mesma 

sua sobrevivência (sua subsistência e a reprodução da espécie) através de uma ação coletiva 

deliberada: o trabalho social. Esse trabalho social cria um produto social que se divide 

essencialmente em produto necessário e em tudo sobreproduto social. 

O produto necessário permite manter (e, portanto, reproduzir) a força de trabalho e os 

instrumentos de trabalho existentes. O sobreproduto social é o conjunto de bens correntemente 

produzidos não indispensáveis a essa manutenção. Enquanto o sobreproduto social for 

insignificante, a divisão da sociedade em classes será impossível, se isso significar que uma fração 

da sociedade se afasta da necessidade de produzir sua própria subsistência (é mantida graças ao 

sobreproduto social). Enquanto o sobreproduto social for real, e até mesmo crescente, mas 

insuficiente para liberar a grande maioria da sociedade da obrigação de consagrar o essencial de 

seus esforços à produção/reprodução de sua existência material (da existência de toda a 

sociedade), a divisão da sociedade em classes será inevitável. A partir do momento em que o 

sobreproduto social tornar-se tão grande e importante que o produto necessário seja o resultado 

de um esforço bastante reduzido (algumas horas de trabalho por dia), surgirá a base material para 

o advento da sociedade sem classes. 

c) A amplitude do produto social, e portanto também do sobreproduto social, é, em última 

análise, função da produtividade social do trabalho, assim como da esperança média de vida (a 

longevidade relativa) dos seres humanos. O nível de produtividade média do trabalho depende 

essencialmente do nível de desenvolvimento das forças produtivas, a saber das forças produtivas 

objetivas (utensílios, instrumentos de trabalho etc.) e das forças produtivas humanas (número e 
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qualificação dos produtores(as)). A técnica de produção (tecnologia) é assim função de uma 

combinação entre esses dois elementos e, portanto, codeterminada pelo nível de conhecimentos 

técnicos (mais ou menos científicos) e culturais acumulados. 

Por isso a liberação de uma parte da sociedade da necessidade de consagrar o essencial de 

seu tempo à produção da subsistência no sentido amplo do termo — e portanto a existência de 

classes dominantes, possuidoras — não é somente de explorar e espoliar, se bem que o seja 

efetivamente em primeiro lugar. Ela corresponde também à necessidade objetiva da sociedade 

assegurar a acumulação, a transmissão e o acesso aos conhecimentos, e a possibilidade de sua 

ampliação. Podemos chamar essa função social de acumulação. 

A partir de um certo ponto do desenvolvimento social (de desenvolvimento das forças 

produtivas), a função de acumulação, anteriormente exercida pelas pequenas coletividades de 

maneira comunitária e desinteressada, é monopolizada por uma fração da sociedade que se 

apropria simultaneamente dos meios de produção e de uma parte do sobreproduto social para 

fins de consumo improdutivo (freqüentemente esbanjador). É a base social e a função social das 

classes dominantes. Elas vivem do trabalho dos outros e monopolizam as funções de gestão e 

acumulação. 

d) Na produção de sua vida material, na organização do trabalho social, os seres humanos 

e, a partir de um certo estágio da evolução, as classes sociais, desenvolvem entre si relações 

determinadas, que Marx e Engels chamaram de relações de produção. Todo tipo de sociedade, 

toda formação social concreta, caracteriza-se por tais relações de produção específicas. Essas 

relações de produção determinam o conjunto das “relações econômicas”, ou seja, não somente a 

produção imediata mas ainda a circulação dos bens e a maneira de ter acesso a eles, a forma de 

apropriação dos instrumentos de trabalho pelos produtores (as unidades de produção). O 

conjunto dessas relações de produção determina, em última instância, o conjunto das relações 

sociais — na sociedade de classes — e, assim a própria estrutura da sociedade. Esta é a primeira 

tese central do materialismo histórico. 

e) Relações de produção estáveis, que se reproduzem mais ou menos automaticamente, 

constituem modos de produção distintos. Marx e Engels reconhecem uma série de modos de 

produção: o do comunismo primitivo da horda, do clã e da tribo; o modo de produção 
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escravagista; o modo de produção asiático (atualmente os marxistas preferem cada vez mais a 

expressão: modo de produção tributário); o modo de produção feudal; o modo de produção 

capitalista; o modo de produção comunista (do qual o socialismo aperfeiçoado constituirá a 

primeira fase). 

Entre esses modos de produção historicamente diferentes, que, entretanto, não se 

sucedem de maneira linear nem seguem necessariamente a ordem enumerada, intercalam-se 

geralmente períodos de transição caracterizados por relações de produção menos estáveis, por 

uma possibilidade mais ampla de evolução. Marx e Engels chamaram, por exemplo, a fase de 

transição entre o feudalismo e o capitalismo de “pequena produção mercantil”, que aliás já 

conheceu um primeiro impulso durante o apogeu do modo de produção escravagista. 

Mas um modo de produção é uma estrutura; ele não pode ser fundamentalmente 

modificado de forma gradual. Ele só pode ser derrubado por uma revolução. É preciso, além disso, 

notar que mesmo quando um modo de produção está estabilizado, relações de produção que 

representam sobrevivência do passado podem coabitar com as relações de produção 

características do novo modo de produção. Mas a afirmação do novo modo de produção implica 

justamente que as relações de produção que o caracterizam sejam hegemônicas, incorporem 

essas sobrevivências e acabem por assimilá-las (lei do desenvolvimento desigual e combinado). 

f) Um modo de produção “progressista”, ou seja, superior àquele que ele substitui do 

ponto de vista da civilização material e da cultura, deve acabar dando um impulso maior ao 

desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, deve permitir que a sociedade economize 

trabalho, que reduza o esforço físico. (Na sociedade dividida em classes, são principalmente as 

classes dominantes que se aproveitam para ampliar seu lazer, seu consumo e sua cultura. Mas as 

classes produtivas podem lutar com algum sucesso para participarem de maneira modesta desse 

progresso). É o que geralmente ocorre durante as fases de consolidação e de avanço de um modo 

de produção determinado. Mas devido a essas mesmas características, às leis de desenvolvimento 

interno, às contradições intrínsecas a cada modo de produção, uma fase de declínio sucede 

inevitavelmente a essas fases. Nas fases de declínio, as relações de produção existentes tornam-se 

entraves a novos saltos para a frente das forças produtivas, seja porque seu crescimento é feito 

“solapando”, desestabilizando, de maneira cada vez mais explosiva, as relações de produção, a 

estrutura social, a “ordem social” existentes. Inicia-se, então, um período de crise social aguda e 
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cada vez mais generalizada, de revoluções e contra-revoluções sociais. 

g) Não existe nenhuma ligação preestabelecida entre o nível de desenvolvimento atingido 

pelas forças produtivas de um lado e a manutenção ou substituição de outro lado, exceto em um 

sentido mais geral, ou seja, de que esse nível limita o leque de formas de organização social 

possíveis (a fábrica moderna e o mercado mundial não eram possíveis com a técnica do ano 100 

antes de Cristo; a escravidão não pode se generalizar baseando-se na técnica industrial atual; o 

comunismo era impossível com a técnica dos séculos XV-XVI etc.). A mediação entre os dois é a 

luta de classes real e os resultados de conjunto aos quais ela chega em momentos determinados. 

Os homens e mulheres fazem sua própria história. Eles não a fazem livres de qualquer 

limitação material e com uma série ilimitada de possibilidades. Mas eles a fazem, e o processo 

histórico concreto depende, em primeiro lugar, do resultado de suas lutas (“fator subjetivo da 

história”), mesmo se eles são “sobredeterminados” por uma série de fatores históricos e sociais 

sobre os quais não têm controle direto (“os fatores objetivos da história”). Mas essa 

“sobredeterminação” nunca é de tal forma que abre apenas uma única possibilidade histórica. 

Marx e Engels sublinharam também que de períodos de revolução social aguda — na época do 

declínio de um modo de produção — podem surgir seja  um modo de produção superior, uma 

organização social superior do ponto de vista da vida e da sobrevivência do gênero humano, 

graças à vitória da classe revolucionária, seja uma decomposição conjunta das classes sociais em 

luta, e a decadência geral da sociedade. Isso é o que aconteceu com o declínio do modo de 

produção escravagista na Antigüidade. Esse é o fundamento histórico da alternativa “socialismo 

ou barbárie”, com a qual nos defrontamos atualmente. 

h) A luta de classes é sempre uma luta de classes de conjunto, na maior parte ou em todas 

as esferas da atividade social, independentemente da consciência que dela tenham (ou deixem de 

ter) aqueles e aquelas que participam. Realmente, os homens e mulheres não podem estabelecer 

relações de produções entre si sem estabelecer ao mesmo tempo relações de comunicação. Tudo 

que os seres humanos fazem e produzem “passa por sua cabeça”, é acompanhado por 

representações “ideológicas” (sob a forma de idéias, de sistema de idéias, de esperanças, de 

temores e de outros movimentos afetivos) que regem por sua vez suas ações materiais. Esses 

“sistemas de representação do mundo material na cabeça dos seres humanos” constituem uma 

parte da superestrutura ideológica de toda  a sociedade. É a base social (a infra-estrutura), são as 
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relações sociais de produção, que determinam em última instância essa superestrutura social, ou 

seja, que determinam a evolução e as formas predominantes do direito, dos costumes, da religião, 

da filosofia, das ciências, da arte, da literatura de cada época. É a existência social que condiciona 

a consciência social. Essa é a Segunda tese central do materialismo histórico. Como a classe 

dominante controla o sobreproduto social e, portanto, toda a sociedade, a ideologia da classe 

dominante geralmente é a ideologia dominante em cada época. 

Mas isso não significa que ela seja a única ideologia existente em cada época. A seu lado 

subsistem restos da ideologia das antigas classes dominantes, que podem sobreviver muito tempo 

após o fim de sua dominação. Podem existir também ideologias das classes intermediárias (por 

exemplo, a pequena burguesia na sociedade capitalista) e ideologias das novas classes 

ascendentes, revolucionárias em relação às classes dominantes existentes. Em geral uma intensa 

luta ideológica de classes precede e abre uma época histórica de revolução social. Mas, antes da 

fase da própria revolução, é impossível para uma classe social conquistar, ou seja, sem hegemonia 

econômica. É por isso que a burguesia, que prosperava amplamente sob a monarquia absoluta, 

podia tornar-se ideologicamente hegemônica antes da vitória da revolução burguesa, enquanto o 

proletariado não pode conquistar uma hegemonia comparável antes da revolução que derrubará 

o Estado burguês e expropriará o capital. 

i) O Estado é um produto da divisão da sociedade em classes, um instrumento de 

consolidação, de manutenção e de reprodução da dominação de uma determinada classe. Essa é 

a terceira tese central do materialismo histórico. O Estado não é consubstancial à “sociedade 

organizada” nem à “civilização” no sentido amplo do termo. Ele nem sempre existiu. Ele não 

existirá sempre. A análise das origens, do desenvolvimento específico e da possível decadência do 

Estado é uma das principais contribuições do marxismo às ciências sociais. 

As instituições estatais são um dos componentes essenciais da superestrutura social, que 

compreende, ao mesmo tempo, elementos de repressão (exército, corpos de repressão, justiça) e 

os elementos necessários para tornar aceitável pelas classes produtivas a exploração e a opressão 

de classe que elas sofrem, para mascarar e “legitimar” o caráter explorador e opressor dessas 

instituições. Essa é, em termos gerais, a função das ideologias dominantes mencionadas 

anteriormente, e de sua transmissão por instituições como a escola, as igrejas, os meios de 

comunicação de massa, a publicidade na sociedade burguesa etc. Por isso, toda luta de classes 
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ampla ou generalizada é forçosamente uma luta política — independentemente da consciência 

que tenham os combatentes —, uma luta pela manutenção, enfraquecimento ou mesmo 

derrubada de um poder de Estado determinado, do poder político de uma determinada classe 

social. 

j) Entre a derrubada do poder do Estado e da dominação econômica da burguesia e o 

advento de uma sociedade sem classes e sem Estado, intercala-se um período histórico de 

transição caracterizado pela ditadura do proletariado, ou seja, pelo exercício do poder de Estado 

pela classe dos trabalhadores assalariados. Ele tem a função de impedir que os antigos 

exploradores reconquistem o poder, e de organizar a economia e a sociedade tendo em vista a 

emancipação da humanidade através de uma reorganização progressiva e consciente de todas as 

esferas de atividade social, começando pela produção material, a distribuição de bens e serviços, 

a gestão da economia e do Estado pelos próprios produtores, a difusão da cultura (o acesso 

universal aos conhecimentos e informações) etc. 

 

3. A transformação da economia política inglesa 

 

A apropriação crítica da historiografia sociológica francesa conduziu Marx e Engels a ligar 

os conceitos de classes sociais e de luta de classes aos conceitos de trabalho social e de produto 

social. Eles foram assim levados a tratar de problemas da ciência econômica e de análise 

econômica, no seio dos quais o problema da troca e sua explicação ocupam um lugar central. 

Após certa hesitação por parte de Marx, eles adotaram a tese fundamental da escola clássica da 

economia política inglesa: a troca funda-se sobre uma equivalência (uma comparação) das 

quantidades de trabalho contidas nas mercadorias. 

Essa teoria, chamada de valor-trabalho, tem raízes antigas. Ela foi grosseiramente expressa 

pelos teóricos escolásticos (Tomás de Aquino: Alberto, o Grande) e islâmicos (Ibn-Khaldoun) na 

Idade Média. Ela foi refinada no século XVII por William Petty, depois recebeu sua forma definitiva 
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no século XVIII na obra de Adam Smith e, no início do século XIX, na de David Ricardo. 

Teoria da burguesia ascendente e revolucionária, a economia política clássica distingue-se 

por uma atitude aberta e franca em relação aos problemas a serem resolvidos. Ela rapidamente 

aborda a vida econômica sob o capitalismo como um fenômeno objetivo que era necessário 

explicar, e não como um conjunto de princípios ou de valores “morais” que se devia aprovar ou 

condenar. Ela reconheceu que, como toda ciência, a ciência econômica devia partir de dados 

empíricos imediatos (principalmente os preços) para descobrir as leis que explicam os 

movimentos da economia. É assim que ela coloca, com razão, o valor das mercadorias no centro 

da explicação. Em Adam Smith, aliás, as origens históricas da economia de mercado constituem, 

ao menos, um dos fundamentos da validade da teoria do valor-trabalho. 

A idéia de que apenas o trabalho produz valor foi desviada pelo fisiocratas franceses do 

século XVIII (Quesnay, Turgot) em um sentido específico: só o trabalho agrícola seria produtivo. 

Essa restrição do conceito refletia claramente a predominância da agricultura em relação à 

indústria na França pré-revolucionária. Mas ela suscita dois importantes avanços da ciência 

econômica em relação às conquistas da economia política inglesa: as rendas das classes 

dominantes (proprietários de terras e comerciantes/industriais) foram concebidas como deduções 

do produto do trabalho da única classe produtiva (para os fisiocratas: a classe camponesa); a vida 

econômica foi representada em seu conjunto como um fluxo e refluxo de produtos e rendas que 

governavam, ao mesmo tempo, a produção atual e a produção futura, ou seja, a reprodução. 

Marx inspirou-se nesses avanços para aperfeiçoar sua própria teoria econômica. 

Era necessário, na verdade, resolver várias contradições e fraquezas fundamentais para as 

quais Adam Smith e Ricardo não tinham encontrado solução: 

a) Sua própria definição de valor era incompleta, insatisfatória e ultrapassada. Para a 

economia política inglesa clássica o valor era, no fundo, simplesmente um instrumento de 

medida, um numerário que permitia reduzir a um único “fator” os diferentes elementos do custo 

das mercadorias ou as rendas das diferentes classes sociais. Smith e Ricardo não responderam à 

questão: qual é então a essência, a natureza desse misterioso valor? 

b) A imprecisão sobre a natureza do valor conduz Adam Smith a uma contradição 
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irremediável — um verdadeiro raciocínio circular — na tentativa de medir quantitativamente esse 

valor. Em Ricardo essa contradição foi apenas parcialmente superada. Realmente, para Adam 

Smith o trabalho determina o valor da mercadorias. Mas “o valor do trabalho” é por sua vez 

determinado pelo salário. O impasse é evidente quando se coloca a questão: o que determina o 

valor do salário, ou seja, o dos víveres (mercadorias de subsistência) que o operário compra com 

seu salário? 

c) A economia capitalista é vista como sendo essencialmente estática. A explicação clássica 

visa antes de tudo o “estado de equilíbrio”. As únicas perturbações de equilíbrio consideradas são 

as provenientes de uma imperfeição da concorrência, ou seja, da sobrevivência de monopólios de 

todos os tipos, ou as provenientes de fenômenos monetários. A dinâmica fundamental da 

concorrência, criando um desequilíbrio quase permanente entre a oferta e a demanda, com uma 

quase sempre superando a outra e resultando em crises periódicas de excesso de produção, nem 

chega a ser percebida, quanto mais explicada. Isso não reflete apenas o fato de que tanto Adam 

Smith quanto Ricardo viveram antes que esse fenômeno de crises periódicas se manifestasse em 

toda sua amplitude. Isso deve-se principalmente a uma falta de compreensão fundamental sobre 

a maneira pela qual a concorrência capitalista funda-se nos processos de produção com base em 

constantes transformações da técnica e, portanto, dos custos de produção, ou seja, sobre 

modificações rápidas no valor das mercadorias. 

d) A teoria do salário próprio à economia política clássica — a teoria de Malthus e Ricardo 

— é também essencialmente estática. O salário oscila em torno do mínimo vital fisiológico. Essa, 

aliás, é uma teoria mais demográfica do que econômica do salário. São as flutuações da 

natalidade e da mortalidade infantil que regulam a oferta de mão-de-obra no “mercado de 

trabalho”. Qualquer aumento dos salários acima do mínimo vital fisiológico provocaria um 

crescimento dessa oferta suficiente para induzir uma baixa de salários, que recairiam, assim, mais 

ou menos automaticamente no mínimo fisiológico. O socialista alemão Ferdinand Lassalle 

retomará essa falsa teoria sobre os salários sob a fórmula de “lei de bronze dos salários” 

(“Risernes Lohngesetz”). Podemos sublinhar que essa teoria dos salários, baseando-se no que se 

passa em uma sociedade capitalista ainda essencialmente pré-industrial ou subindustrializada 

(enorme subemprego permanente e estrutural), racionaliza o interesse da jovem burguesia e seus 

esforços para diminuir os salários até um nível muito baixo (pauperização absoluta do 

proletariado). 
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e) O principal representante da economia política clássica, David Ricardo, defende uma 

teoria monetária falsa: a chamada teoria quantitativa da moeda, que introduz uma contradição 

fundamental em toda sua análise econômica (em todo seu sistema de pensamento). De um lado, 

Ricardo é um defensor sistemático e coerente da teoria do valor-trabalho. Para ele, o valor de 

todas as mercadorias é determinado pela quantidade de trabalho que elas representam. Mas, de 

outro lado, o valor da moeda-ouro é determinado pela quantidade de ouro em circulação. 

Entretanto, é incontestável que o ouro é, por sua vez, uma mercadoria-produto do trabalho 

humano. Como é possível, então, que seu valor não seja determinado pela quantidade de 

trabalho que ela contém, mas sim pela amplitude de sua circulação? 

f) A economia política clássica pretende ser essencialmente objetiva. Ela dá conta do que 

existe, algumas vezes de maneira brutal e beirando o cinismo, principalmente na identificação do 

trabalho produtivo com o “trabalho” produtor de lucro. Mas quando ela se defronta com a 

realidade da luta operária e da organização operária, principalmente a favor do aumento dos 

salários e redução da duração do trabalho, ela bruscamente pára de se contentar em dar conta de 

uma realidade inegável, ela torna-se novamente normativa, subjetiva, moralizadora. Ela tende a 

condenar as organizações e as lutas operárias como “entraves à liberdade”, “obstáculos à 

concorrência”, “conspirações”, “utopias contrárias a leis econômicas (leis de mercado) 

inexoráveis”, “atentados contra a ordem pública” etc. Para isso, ela precisa negar um aspecto 

fundamental da realidade econômica e social que seus representantes mais lúcidos, “a esquerda 

ricardiana” (os discípulos mais radicais de David Ricardo), tendem, entretanto a desvelar: o caráter 

explorador do modo de produção capitalista, que agudiza inevitavelmente a luta de classes entre 

patrões e assalariados(as), e conduz, não menos inevitavelmente, esses últimos a se agruparem, a 

se reunirem para defenderem seus interesses. Se a liberdade (burguesa) implica o direito de todos 

e todas de defenderem seus próprios interesses econômicos “egoístas” , por que os 

assalariados(as) não teriam o mesmo direito? Por que seria legítimo que os patrões procurassem 

aumentar seus lucros e não seria legítimo que os assalariados(as) procurassem aumentar seus 

salários? 

Marx e Engels conseguiram superar todas essas contradições inerentes à economia política 

clássica, graças a duas descobertas científicas fundamentais de Marx, e às conseqüências que 

delas decorrem: a elaboração de um sistema coerente de análise econômica que comporta uma 

explicação e uma crítica coerente, sem falhas, do modo de produção capitalista e de suas 
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tendências de desenvolvimento. 

Marx estabeleceu que o trabalho não é, antes de tudo, uma unidade de medida comum 

dos diferentes elementos dos custos de produção das mercadorias. Ele é a própria essência do 

valor. O valor é o trabalho, mas exatamente uma fração do potencial de trabalho (da massa de 

jornadas de trabalho/horas de trabalho) disponível em uma sociedade determinada durante um 

período determinado. 

Toda sociedade humana vive e sobrevive graças a esse trabalho social abstrato (ou seja, 

fazendo-se abstração da profissão particular de cada trabalhador particular). Em uma sociedade 

fundada sobre a propriedade privada, o potencial de trabalho social é fragmentado em trabalhos 

privados, efetuados por indivíduos ou unidades de produção independentemente uns dos outros. 

A repartição dessas tarefas (fragmentos do trabalho social global) não se efetua de maneira 

consciente, e sim espontânea. Ela é, em seguida, corrigida por intermédio do mercado. Os 

indivíduos devem exigir o reconhecimento do trabalho que eles efetivamente executam como 

trabalho social. O trabalho privado é sempre uma parcela do trabalho social, mas nem todo 

trabalho privado é automaticamente reconhecido como tal. É, precisamente, o valor das 

mercadorias que governa esse reconhecimento. O valor das mercadorias é a quantidade de 

trabalho socialmente necessária para produzi-las (a expressão “socialmente necessária” baseia-se 

na produtividade média do trabalho em cada ramo particular de produção). 

Dessa primeira grande descoberta de Marx decorre uma segunda. O assalariado e a 

assalariada, o proletário e a proletária não vendem “trabalho”, mas sim sua força de trabalho, sua 

capacidade de produção. É essa força de trabalho que a sociedade burguesa transforma em 

mercadoria. Ela tem, portanto, seu próprio valor, dado objetivo como valor de qualquer outra 

mercadoria: seus próprios custos de produção, suas próprias despesas de reprodução. Como 

qualquer mercadoria, ela tem uma utilidade (um valor de uso) para seu comprador, utilidade que 

é a precondição de sua venda, mas que não determina o preço (o valor) da mercadoria vendida. 

Ora, a utilidade, o valor do uso, da força de trabalho para seu comprador, o capitalista, é 

justamente a de produzir valor, pois, por definição, todo trabalho em uma sociedade mercantil 

acrescenta valor ao valor das máquinas e matérias-primas às quais ele se aplica. Todo assalariado 

produz, portanto, “valor adicional”. Mas como o capitalista paga um salário ao operário e à 
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operária — salário que representa o custo de reprodução da força de trabalho —, ele comprará 

essa força de trabalho apenas se  “o valor adicionado” pelo operário ou operária ultrapassa o 

valor da própria força de trabalho. Essa fração de valor recentemente produzida pelo assalariado 

é chamada por Marx de mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o valor produzido pela força 

de trabalho e valor próprio dessa força de trabalho, quer dizer, a diferença entre o valor produzido 

pelo trabalhador ou trabalhadora e os custos de reprodução da força de trabalho. 

A mais-valia, ou seja, a soma total das rendas da classe possuidora (lucros + juros + renda 

imobiliária) é, portanto, uma dedução (um resíduo) do produto social, depois de assegurada a 

reprodução da força de trabalho, depois de cobertas suas despesas de manutenção. Ela é, 

portanto, apenas a forma monetária do subproduto social, que constitui a parte das classes 

possuidoras na repartição do produto social de toda sociedade de classes: as rendas dos senhores 

de escravos em uma sociedade escravagista; a renda das terras feudais em uma sociedade feudal; 

o tributo no modo de produção tributário etc. 

A descoberta da mais-valia como categoria fundamental da sociedade burguesa e de seu 

modo de produção, assim como a explicação de sua natureza (resultado do sobretrabalho, do 

trabalho não recompensado, não remunerado, fornecido pela assalariado) e de suas origens 

(obrigação econômica por parte do proletário de vender sua força de trabalho como uma 

mercadoria ao capitalista) representa a principal contribuição de Marx à ciência econômica e às 

ciências sociais em geral. Mas ela constitui também a aplicação da teoria aperfeiçoada do valor-

trabalho ao caso específico de uma mercadoria particular, a força de trabalho. 

A aplicação rigorosa da teoria do valor-trabalho ao caso da mercadoria “força de trabalho” 

exige, entretanto, uma análise mais profunda das particularidades dessa mercadoria. A “força de 

trabalho”, a capacidade de trabalho, não é uma capacidade puramente física que se pode medir 

totalmente em termos energéticos (consumo de calorias e produção de energia permitida por 

essas calorias). O operário e a operária não são apenas dotados de músculos mas também de 

nervos e um cérebro. Se a reprodução de sua capacidade de trabalho puramente física é 

indispensável para que eles efetuem o trabalho que patrão espera deles, ela geralmente é 

insuficiente para assegurar, sozinha, a quantidade de trabalho que o patrão deseja obter. 

O trabalho doméstico das mulheres contribui para a reprodução da força de trabalho, de 
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geração em geração, de refeição em refeição, de doença em doença etc., mas como ele não 

produz mercadorias, ele não entra na contabilização das quantidades de trabalho dispendidas 

para a produção mercantil no seio de uma economia de mercado, contabilidade que Marx estuda 

e explica, sem evidentemente aprová-la ou identificar-se com ela. 

A plena utilização da força de trabalho depende, além disso, de uma aplicação e de uma 

atenção que não são dados puramente fisiológicos. O operário ou operária devem estar dispostos 

a trabalhar em um certo ritmo, com certa aplicação e atenção, com um mínimo de qualificação 

(salvo para os operários não especializados menos remunerados, e mesmo assim...). Todas essas 

condições implicam, por sua vez, “despesas de reprodução” que entram na determinação do 

salário. Isso é evidente para os custos de qualificação (aprendizagem etc.), mas é igualmente 

verdadeiro para um mínimo de atenção, de aplicação, de cuidado com as ferramentas etc. 

É verdade que os capitalistas esforçam-se para obter essas qualidades com os menores 

custos, através do medo dos operários de perderem seus empregos, da disciplina imposta pelo 

pessoal de chefia (contramestres, subchefes, cronometristas etc.). Entretanto, a experiência 

confirma que essas qualidades suplementares da força de trabalho, além da simples capacidade 

fisiológica de produzir energia, exigem por sua vez um certo número de bens e serviços de 

consumo para serem normalmente produzidos e reproduzidos. 

Então, o valor da força de trabalho comporta dois elementos, o valor de duas categorias de 

mercadorias: as que permitem satisfazer as necessidades físicas mais elementares do operário, ou 

seja, que asseguram o mínimo vital no sentido mais estrito do termo; e as que permitem a 

satisfação das necessidades que Marx chama de “morais-históricas”, que foram incorporadas ao 

salário médio ao longo da evolução histórica, graças às lutas operárias, e que diferem de um país 

para outro e de uma época para outra. 

Longe de cair automática e permanentemente em direção  ao mínimo fisiológico, os 

salários flutuam, segundo Marx, em função da conjuntura econômica e da tendência a longo 

prazo do elemento “moral-histórico” que eles contém, crescendo ou se contraindo. Essas 

flutuações têm como limite o mínimo fisiológico absoluto, abaixo do qual a capacidade física de 

trabalho do operário se degrada (ele perde peso; desmaia no trabalho; fica doente). Elas têm 

como teto o nível a partir do qual o lucro desaparece. 



 

 

P
ág

in
a4

0
 

A teoria dos salários de Marx determina que os salários flutuam, de um lado, segundo o 

tamanho do exército de reserva industrial (amplitude de desemprego e da massa de assalariados 

e assalariadas potenciais, mas não virtuais, como as donas-de-casa, dispostas a vender sua força 

de trabalho, a superpopulação rural etc.) e, de outro lado, segundo os resultados periódicos das 

lutas entre o capital e o trabalho assalariado sobre as relações de força entre as classes. As 

flutuações do exército de reserva industrial são determinadas, em última análise, pelos altos e 

baixos da acumulação do capital. Esse é um enorme progresso em relação à teoria dos salários de 

Malthus-Ricardo, pois não é mais apenas o movimento demográfico, mas o conjunto da dinâmica 

econômica do capitalismo que determina agora a dinâmica dos salários (não somente a dinâmica 

da oferta de mão-de-obra mas também a da demanda de mão-de-obra). 

Integrando as modificações periódicas das relações de força entre o capital e o trabalho na 

determinação dos salários, Marx e Engels superam o determinismo econômico mecanicista e 

estreito da economia política clássica. A luta de classes torna-se uma determinante (variável) 

parcialmente autônoma do devir do modo de produção capitalista. Estabelece-se uma verdadeira 

dialética entre as forças motoras econômicas desse modo de produção e a luta de classes. A 

análise econômica permite assim explicar e, ao mesmo tempo, justificar a luta operária de um 

ponto de vista objetivo, científico. A ciência torna-se uma arma do combate proletário. 

A maneira pela qual Marx resolveu as contradições da teoria ricardiana da moeda constitui 

igualmente um progresso notável para a ciência econômica. Para Marx, apenas uma mercadoria 

que tenha valor próprio (valor intrínseco) poder ser “pivô” do sistema monetário. Essa mercadoria 

é o ouro. Com o ouro tendo seu próprio valor (o número de horas de trabalho socialmente 

necessárias para produzir uma onça de ouro), os preços evoluem a longo prazo em função da 

relação entre a evolução da produtividade do trabalho na indústria e na agricultura por um lado, e 

a produtividade do trabalho nas minas auríferas por outro lado. A teoria quantitativa da moeda 

não tem validade nenhuma para a moeda metálica. 

Se existe “excedente” de ouro em um país em relação às necessidades de circulação e de 

pagamentos devidos, o ouro “não perde” seu valor. Ele é parcialmente retirado de circulação, 

entesourado. Na teoria marxista da moeda, as flutuações dos estoques de ouro (quantidade de 

moeda entesourada) desempenham um papel regulador que (r)estabelece o equilíbrio entre a 

massa monetária em circulação e o valor da mercadoria pela qual ela deve ser trocada, levando-se 
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em conta os pagamentos a efetuar e a velocidade de circulação dessa moeda. Mas com a 

aplicação da teoria do valor-trabalho a moeda de papel perde efetivamente “valor” — ou seja, 

uma unidade de papel-moeda representa uma quantidade menor de ouro — se ela é emitida em 

excesso (inflação de papel-moeda). 

Partindo dessas duas descobertas científicas na área da economia, Marx pôde desenvolver 

as principais tendências do desenvolvimento do modo de produção capitalista, cuja validade foi 

brilhantemente confirmada por 125 anos de história econômica e social decorridos após a 

redação do primeiro volume de O Capital: 

a) Tendência a revolucionar constantemente a técnica de produção e organização do 

trabalho através de progressos técnicos que visam fundamentalmente economizar trabalho 

(labor-saving), ou seja, que substituem fundamentalmente o trabalho vivo por máquinas. 

b) Tendência a submeter todas as decisões de investimento dos empreendimentos na 

busca de lucros suplementares. O capital tem sede de mais-valia porque a mais-valia é a única 

fonte final de lucros e o impulso para a maximização dos lucros resulta inevitavelmente da 

concorrência e da propriedade privada.  

c) A acumulação do capital (o crescimento da massa de capitais) é o objetivo e o resultado 

não menos inevitáveis de todos os mecanismos econômicos capitalistas. 

d) A acumulação do capital assume a forma de uma concentração e centralização 

progressivas de capitais. Os capitais aumentam sua amplitude. Mas, ao mesmo tempo, um 

número crescente de pequenos e médios capitalistas são absorvidos por um número cada vez 

mais reduzido de empresas gigantescas. 

e) No crescimento das capitais, a parte destes consagrada à compra da força de trabalho 

(capital variável) cresce menos rapidamente que a parte dedicada à compra de máquinas, de 

matérias-primas e auxiliares, de energia etc. (capital constante). A composição orgânica do capital 

(relação entre capital constante e capital variável) tende a aumentar a longo prazo. 
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f) A relação entre a fração da mais-valia total atribuída a cada ramo da atividade capitalista 

e os capitais que ali são investidos tende a igualar-se: é a tendência à equalização da taxa de lucro, 

à formação e taxas médias de lucro, ao menos em cada país e durante um período determinado. 

g) Essa taxa média de lucro tende a diminuir com o aumento da composição orgânica do 

capital. A tendência à baixa é compensada por várias forças que agem em sentido inverso, 

principalmente o crescimento da taxa de exploração da força de trabalho, o crescimento da taxa 

de mais-valia (relação entre o sobretrabalho e o trabalho necessário nos processos de produção 

correntes). Mas, a longo prazo, a tendência à baixa se impõe. 

h) Dessa baixa da taxa média de lucro resultam, inevitavelmente, crises periódicas de 

superprodução de mercadorias e de superacumulação de capitais, que já se produziram 21 vezes 

desde 1825, ou seja, depois da primeira crise no mercado mundial de produtos industriais. A 

duração do “ciclo industrial” (sucessão de fases de crise, estagnação, retomada econômica, 

prosperidade, superaquecimento e crise) variou até aqui entre 6 e 9 anos, ou seja, uma média de 

7 anos e meio. 

i) Assim como as crises econômicas, as crises sociais, ou seja, lutas periódicas de grande 

amplitude entre o capital e o trabalho, são inevitáveis no regime capitalista, considerando-se a 

tendência do capital para aumentar seus lucros às custas dos salários e de provocar crises e 

desemprego, e a resposta não menos inevitável dos trabalhadoras e trabalhadores assalariados, 

buscando defender ou aumentar seus salários e diminuir a duração média do trabalho.  

j) Crises políticas periódicas, ou seja, mobilizações objetivamente revolucionária do 

proletariado e esforços contra-revolucionários da burguesia, explodem periodicamente após fases 

de estabilidade política relativa do capitalismo. Com o proletariado, o capitalismo produz seu 

próprio coveiro. Ele não pode crescer forte e duravelmente sem que o proletariado cresça forte e 

duravelmente, sem que se desenvolva a luta de classes proletária. O proletariado tende, aliás, a 

constituir uma fração cada vez maior da população ativa, ao menos nos países industrializados e 

semi-industrializados. 
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IV. A SUPERAÇÃO DO SOCIALISMO UTÓPICO 

 

Um dos lugares-comuns mais notórios utilizados contra o socialismo é que ele seria 

“contrário à natureza humana” . A propriedade privada seria “inata” na espécie humana. Sempre 

existiram ricos e pobres, e sempre existirão. 

A antropologia, a arqueologia, a pré-história, a etnologia nos ensinam, contudo, que isso 

não é verdade. Os seres humanos viveram durante vários milhões de anos sem propriedade 

privada dos meios de produção, sem economia de mercado, sem sociedade dividida em classes. O 

homo sapiens, seu tipo fisicamente evoluído, fez o mesmo durante dezenas de milhares de anos. A 

propriedade privada e a divisão da sociedade em classes cobrem sem dúvida menos de 10.000 

anos, e para uma fração bastante reduzida da espécie humana, ou seja, uma proporção ínfima do 

tempo da vida humana sobre a terra. 

A tese apologética da inevitabilidade da desigualdade social é igualmente atacada por um 

fenômeno posterior à emergência da divisão da sociedade em classes. Essa desigualdade social é 

constantemente contestada dentro da própria sociedade de classes. 

Podemos interpretar essa contestação das maneiras mais diversas. Podemos ver nelas a 

expressão dos interesses objetivos dos explorados, mesmo se estes — e seus porta-vozes — nem 

sempre entendem suas revoltas dessa maneira. Podemos ver nelas a expressão de um dos 

fundamentos de nossa natureza antropológica, a tendência instintiva à cooperação inter-humana, 

sem a qual o trabalho social e a sobrevivência de nossa espécie seriam impossíveis. Podemos 

afirmar que o desejo de justiça — e portanto de revolta contra a injustiça social — corresponde, 

ao nível da psicologia individual, a essa necessidade social, e abre caminho em direção à 

consciência, ao menos em alguns indivíduos, segundo as vicissitudes de sua história individual (e 

principalmente do que ocorre durante sua infância). Podemos explicá-la por uma combinação 

ponderada de todos esses fatores. 
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De qualquer modo, podemos constatar que há pelo menos 5.000 anos a sociedade dividida 

em classes é contestada não apenas pela crítica ideológica, a literatura, a visão e a projeção de 

uma sociedade socialista sem classes, mas também e sobretudo na prática, pelas revoltas 

periódicas dos explorados e oprimidos. Elas vão das primeiras greves e revoltas de camponeses no 

Egito dos faraós, às revoltas de escravos na Grécia e na Roma antigas, entre as quais, a dirigida por 

Spartacus durante o primeiro século de nossa era, foi a mais célebre. Depois ocorrem os 

poderosos movimentos de escravos que contribuem para a queda do Império Romano, os dos 

bagaudae na Europa ocidental e dos donatistas na África do Norte. 

A Índia e principalmente a China clássica foram marcadas por inúmeras revoltas de 

camponeses, entre elas várias vitoriosas, e que deram origem a novas dinastias imperiais. No 

Japão, na época dos Tokugawa, ocorreram, entre 1603 e 1863, mais de 1.100 revoltas 

camponesas. A Rússia tzarista também conheceu numerosos levantes camponeses, dos quais o 

mais célebre foi o de Pougatchev, na Ucrânia, no século XVII. 

Na América colonizada pelos espanhóis e portugueses, os índios submetidos à servidão e 

os escravos rebelaram-se freqüentemente. A mais conhecida dessas revoltas foi a dos índios do 

Peru, dirigida por Tupac Amaru em meados do século XVIII. Houve a revolta vitoriosa dos escravos 

negros do Haiti, os jacobinos negros, no final do século XVIII. Ocorreram numerosas revoltas de 

escravos negros no século XIX na América do Norte, principalmente a dirigida por Nat Turner em 

1831. 

Na Europa ocidental e central uma série quase ininterrupta de jacqueries (revoltas 

camponesas como a dirigida por John Ball, na Inglaterra, em 1381) e levantes de artesãos e 

aprendizes contra o domínio da nobreza e dos comerciantes ricos se estende do século XIII ao XVI. 

Elas desembocam nas grandes revoluções burguesas, nos Países Baixos, na Inglaterra, nos Estados 

Unidos e na França, entrecruzam-se com elas, introduzindo-lhes ainda profundas contradições, 

com uma dinâmica embrionária de revolução permanente. 

Todas as contestações religiosas e ideológicas, inclusive o socialismo utópico, 

correspondem, em última análise, a esses movimentos de revolta real dos camponeses livres 

submetidos a tributos e corvéias de Estado, dos escravos, servos, artesãos e aprendizes de 

artesãos, e dos primeiros antepassados assalariados e semi-assalariados do proletariado moderno. 
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Encontramos nessa longa série de revoltas vozes que se elevaram contra a desigualdade 

social com maior ou menor veemência, apoiando-se na memória de uma sociedade mais 

igualitária. O mito ou lenda da “idade do ouro” de uma sociedade fraternalmente unificada, que 

teria precedido a sociedade dividida em grupos que lutam entre si, inspira o velho poeta grego 

Hesíodo (século VII antes da nossa era). Reencontramos esse tema na mitologia de muito povos. 

A contestação freqüente se exprimiu sob a forma religiosa. Os primeiros Pais da Igreja 

cristã eram fervorosos partidários da divisão de bens, adversários da propriedade privada, 

favoráveis À comunidade dos bens. A famosa expressão “A propriedade é um roubo” , geralmente 

atribuída a Proudhon, que a emprestou do Convencional Brissot, provém na realidade do bispo 

Bizâncio, João Crisóstomo (João Boca de Ouro), que viveu no século III de nossa era. Esses Pais da 

Igreja eram herdeiros diretos das seitas radicais judias, como os essênios que pululavam na 

Palestina após a conquista romana, e que eram elas mesmas continuação dos profetas hebreus 

mais radicais.  

Mais tarde reencontraremos imprecações violentas contra a desigualdade social nas seitas 

dissidentes de todas as grandes religiões. Citaremos particularmente os donatistas da África do 

Norte e os masdeístas do Irã. 

Durante as guerras de religião dos séculos XV e XVI, a denúncia da desigualdade social será 

particularmente virulenta entre os hussitas da Boêmia e os anabatistas da Alemanha. Durante a 

revolução inglesa de 1640-1688, numerosas vozes, principalmente as dos niveladores, elevaram-se 

para denunciar a exploração dos pobres, que persistia apesar da ampliação dos direitos políticos. 

Seria falso apresentar essa tradição socialista no sentido mais geral do termo, que se 

estende por milênios, como resultante de uma “subcultura dos pobres” que acompanharia em 

cada sociedade de classes a cultura dos ricos. Primeiro, porque a maioria dos autores citados não 

são pobres — geralmente analfabetos nessas sociedades — mas provenientes de frações das 

próprias classes possuidoras, ou de grupos intermediários de intelectuais (escribas, padres, 

filósofos, sábios). Seria mais correto falar de uma ideologia das sucessivas classes exploradas que 

se desenvolve ao longo da história paralelamente à ideologia das classes possuidoras, e em 

oposição a ela, limitada a uma minoria reduzida da sociedade. 
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Mas desses gritos de protesto e revolta destacam-se, pouco a pouco, modelos sistemáticos 

de reorganização da sociedade fundados sobre a propriedade coletiva. Podemos considerar A 

República, do filósofo grego Platão, como a antecessora de tais modelos. O protótipo dessas 

“utopias”, entretanto, é a obra do chanceler da Inglaterra, Thomas More (Morus), executado pelo 

rei Henrique VIII em 1535 e mais tarde santificado pela Igreja Católica, obra chamada justamente 

de Utopia (descrição de um país com esse nome, onde se estabelece uma sociedade comunitária). 

Variantes dessa primeira utopia, mais ou menos inspiradas por ela, foram redigidas mais 

tarde pelo italiano Campanella (1568-1639): Civitas Soli (A Cidade do Sul); pelo inglês James 

Harrington (1611-1677): The Commonwealth of Oceana (A Comunidade de Oceana); e pelos 

franceses Fénelon (1651-1715): La Télémachie (As Aventuras de Telêmaco), Jean Meslier (1664-

1729): Le Testament, e Morelly: La Basilidade (1753) e Le Code de la Nature (1754). Essas últimas 

são, sem dúvida, as duas utopias socialistas mais significativas, principalmente porque, no  Le Code 

de la Nature, Morelly descreve uma sociedade sem Estado onde concebe-se explicitamente as 

condições econômicas como determinantes das condições políticas. O francês Mably (1709-1785) 

será um inspirador direto de Charles Fourier. 

Todos esses autores, de Morus a Mably, têm em comum que eles se limitam a descrever 

em um plano puramente literário uma sociedade melhor. Mas depois de Morelly e Mably surgiram 

os socialistas utópicos propriamente ditos, que não se contentam mais com tais descrições. Eles a 

combinam com um combate prático pela sua realização. Os mais importantes dentre eles são: 

 conde francês de Saint-Simon (1760-1825), mais um ideólogo da jovem burguesia industrial do 

que da nascente classe operária. Ele denuncia principalmente os malefícios da monarquia, da 

nobreza, do clero, dos banqueiros e dos ricos empresários. Ele se torna o cantor dos “operários”, 

mas essa categoria reúne, segundo ele, tanto os operários propriamente ditos quanto os 

empresários industriais diretamente engajados em suas fábricas. Ele louva igualmente o crédito 

barato e a tomada do poder por todos os operários. A indústria, o trabalho, essa é a base de todo 

progresso para Saint-Simon. Seus discípulos desempenharão um papel importante entre os 

políticos burgueses liberais dos anos entre 1830 e 1860, em vários países. 
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 industrial inglês Robert Owen (1771-1858) era movido por um profundo sentimento de revolta 

contra a miséria operária na Grã-Bretanha. Para remediá-la ele defende sucessivamente a 

legislação social, a fundação de colônias comunistas na América, a centralização dos sindicatos 

ingleses em uma única confederação nacional (Grand National Union, 1834) e finalmente a criação 

de cooperativas operárias de produção, a primeira das quais foi fundada em Rochester, em 1839. É 

sobretudo como pai do movimento cooperativista que Robert Owen entrou para história. 

 pequeno comerciante francês Charles Fourier (1772-1837) e seu discípulo Victor Considérant 

são críticos mais radicais da sociedade burguesa e de seus fundamentos: a divisão social do 

trabalho entre agricultura e indústria (entre cidade e campo); a produção mercantil; a economia 

monetária, fonte de venalidade e corrupção universais; a opressão das mulheres dentro da família 

patriarcal. Para ele, a solução da questão social reside na criação de falanstérios, coletividades de 

produtores-consumidores de 1.000 a 2.000 pessoas, gerindo-se elas mesmas e trabalhando, ao 

mesmo tempo, como agricultores, artesãos e artistas. Enquanto os outros primeiros socialistas 

fundaram seus sistemas exclusivamente na razão, Fourier, antecipando Freud, a psicologia do 

inconsciente e o feminismo radical modernos, dá grande importância à satisfação humana e à 

sublimação dos instintos e paixões na consolidação da sociedade socialista. 

 advogado francês Etienne Cabet (1788-1856), a quem cabe o mérito de ter usado pela primeira 

vez o termo comunista para descrever sua doutrina e a sociedade futura. Entre todos os autores 

citados, Cabet é o que exercerá maior influência no meio operário durante sua vida. Sua obra 

Viagem a Icária foi lida por milhares de trabalhadores (ele mesmo estimava ter feito 200.000 

adeptos, cifra seguramente exagerada). Ele marcou profundamente a consciência operária na 

França às vésperas da revolução de 1848. Sua descrição de uma economia planejada pelo Estado 

— oposta à economia de mercado — exercerá influência direta sobre os socialdemocratas 

franceses, como Louis Blanc, e alemães, como Ferdinand Lassalle. Alguns chegam a ver nela o 

modelo do planejamento burocrático estalinista, como ainda funciona na URSS e em outras 

sociedades modeladas na URSS. 

 Finalmente, a operária francesa Flora Tristan (1803-1844) defende em A União Operária a 

criação de “palácios operários” em todas as cidades, onde seria realizada a igualdade mais 

absoluta entre os dois sexos, que receberiam uma educação comum. Tristan fez uma crítica radical 
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da condição das mulheres da época, descrevendo-as como “proletárias dos próprios proletários”. 

Suas idéias inspiraram as tentativas de “organização do trabalho” realizadas durante a revolução 

de 1848, e Marx assumiu a defesa de seu feminismo contra seus críticos. 

Vemos que esses autores, e de maneira geral o “socialismo utópico”, geralmente não 

merecem a acusação de terem a cabeça nas nuvens, de estarem desligados da realidade social e 

econômica de sua época, ou de não terem se preocupado com as coisas práticas. Muito pelo 

contrário, eles se revelaram críticos lúcidos da sociedade burguesa, aprendendo os traços 

essenciais de sua evolução a longo prazo e as suas contradições, antecipando de maneira 

clarividente as transformações necessárias para o advento de uma sociedade sem classes. Marx e 

Engels lhes devem muito e aprenderam muito com eles, recuperando numerosas idéias que eles 

haviam desenvolvido. Mas o socialismo utópico não deixa de ser marcado por profundas 

contradições. As principais fraquezas do socialismo utópico que os fundadores do socialismo 

científico tiveram que superar são as seguintes: 

a) O projeto de sociedade socialista opõe-se à sociedade burguesa existente sem levar em 

conta as conquistas e contradições desta. Para Marx e Engels, o advento da sociedade sem classes 

resultará (poderá resultar), ao contrário, de fontes econômicas (desenvolvimento das forças 

produtivas, socialização do trabalho) e sociopolíticas (amadurecimento e organização do 

proletariado, resultado da luta entre o capital e o trabalho) decorrentes, precisamente, dessas 

conquistas e contradições.  

b) Para os socialistas utópicos, o motor essencial do advento da nova sociedade são a 

educação e a propaganda, fenômenos basicamente individuais e superestruturais. Embora o 

engajamento individual vise os resultados numericamente mais amplos, ele é considerado como 

um fenômeno de “propaganda pela ação”, recuperado mais tarde pelos grupos revolucionários 

anarquistas e terroristas. Daí a importância atribuída pelos socialistas utópicos ã realização 

imediata de “células da vida futura”, cooperativas e colônias comunistas etc. 

Para Marx e Engels, ao contrário, a sociedade burguesa só pode ser abolida em sua 

totalidade, e não fábrica por fábrica, cidade por cidade, fazenda por fazenda. Ela exige, portanto, o 

engajamento ativo da maioria da população. Embora Marx e Engels não tenham contestado o 

valor de demonstração dessas experiências comunistas — que confirmam que uma sociedade sem 
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patrões, sem produção mercantil e sem dinheiro é possível —, eles afirmaram que elas estavam 

condenadas ao fracasso (a serem reabsorvidas pela sociedade burguesa) enquanto 

permanecessem isoladas. 

c) Os socialistas utópicos exageram o peso da razão (e Fourier, o da razão e das paixões) na 

determinação das ações de grandes massas. Eles não compreendem suficientemente que o que 

pode ser determinante nos indivíduos considerados isoladamente, pode ser largamente 

neutralizado quando um grande número de indivíduos age em conjunto, no mínimo pelo papel das 

leis da probabilidade (dos grandes números). Paixões diversas e raciocínios diferentes eliminam-se 

uns aos outros como fatores determinantes de tais ações. Marx e Engels baseiam-se, desde então, 

nos interesses comuns dos indivíduos que pertencem a uma classe social chamada a ser 

majoritária na sociedade burguesa para abrir o caminho para o advento da sociedade socialista: o 

proletariado. Mas esse ponto de vista não marginaliza nem a importância da propaganda e da 

educação, nem a da razão e de uma série de movimentos afetivos na luta pelo socialismo, na 

medida em que todas essas forças devem facilitar gradualmente, e em graus diferentes, a tomada 

de consciência dos interesses de classe pelo proletariado: a conquista da consciência de classe. 

d) A principal fraqueza dos socialistas utópicos, que decorre de todas as fraquezas 

precedentes e explica, em última análise, por que eles estavam condenados ao fracasso, é que a 

sociedade sem classes aparece para eles como outorgada a massas consentidas ou mesmo 

recalcitrantes por regimes e essencialmente autoritários, ou até mesmo tirânicos e despóticos. Da 

República de Platão e da Utopia de Morus a té a Icária de Cabet, os filósofos, sábios e educadores 

reinam como mestres, e algumas vezes explicitamente como ditadores. A repressão, a punição, e 

até mesmo as prisões, o exército, a guerra, subsistem nessas utopias. Apenas os falanstérios de 

Fourier, as cooperativas de Owen e a visão de Tristan constituem honrosas exceções — ao menos 

parciais — a essas regras. 

Marx e Engels, ao contrário, concebem o advento da sociedade sem classes como resultado 

do movimento real de auto-organização e auto-emancipação da grande massa. “A emancipação 

dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores; proletários de todos os países, uni-vos!” 

Eis um resumo da contribuição mais revolucionária, mais nova do marxismo ao pensamento e à 

história humanos, aquela que representa a ruptura mais radical com todas as outras doutrinas. 
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Para compreender o socialismo utópico, suas raízes, suas conquistas e suas deficiências, é 

preciso explicitar sua natureza social. Essencialmente, ele representa a expressão ideológica de 

uma revolta contra a sociedade de classes, contra a desigualdade social, feita pelas classes sociais 

pré-proletárias, que não dispõem ainda de força econômica material ou da coesão social suficiente 

para assegurar uma vitória duradoura de um regime sem propriedade privada. 

De fato, a sociedade dividida em classes não foi somente contestada ao nível da crítica 

ideológica. Ela foi contestada principalmente na prática, como vimos, pelas revoltas periódicas dos 

explorados e dos oprimidos. Não se tratava de movimentos esparsos de pequenos grupos de 

desesperados. Tratava-se de poderosos movimentos de massa, arrastando milhares, às vezes 

milhões, de pessoas, e que várias vezes conseguiram a vitória. Mas apesar da coragem, devoção, 

idealismo e extraordinária audácia da visão social que caracterizou muitos desses movimentos, 

todos fracassaram no sentido de que não conseguiram estabelecer de modo duradouro uma 

sociedade sem classes. Seja porque perderam o poder em favor de seus inimigos, depois de 

mantê-lo durante vários anos (hussitas em Tabor; anabatistas em Münser etc.), seja porque, 

permanecendo no poder, acabaram restabelecendo fundamentalmente um regime de classes 

análogo àquele que tinham procurado derrubar (dinastias Han e Tang na China). 

Um caso particularmente marcante é o dos cossacos do Don e da Criméia. Na origem, eram 

servos fugidos que reconquistaram sua liberdade e reconstruíram uma sociedade tribal 

independente, igualitária, resistindo ferozmente a toda as tentativas dos tzares de submetê-los. 

Eles acabaram, entretanto, tornando-se o principal instrumento do tzarismo para submeter e 

oprimir as sociedades tribais do Cáucaso e da Sibéria.  

O fracasso histórico de todas essas revoltas contra a desigualdade social é explicado por 

Marx e Engels com base na interpretação materialista da história. Nas condições concretas nas 

quais essas revoltas ocorreram, o desenvolvimento insuficiente das forças produtivas tornava 

possível apenas a seguinte alternativa: ou um “comunismo da miséria”, ao qual todo novo 

progresso econômico poria fim, ou a substituição de uma classe possuidora privilegiada por outra. 

Apenas com o desenvolvimento das forças produtivas realizado pelo capitalismo surgiu pela 

primeira vez na história a possibilidade material do estabelecimento duradouro de uma sociedade 

sem classes a um nível não de miséria mas sim de abundância (satisfação das necessidades 

fundamentais). 
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As deficiências e contradições do socialismo utópico refletem, portanto, em última análise, a 

imaturidade da condições materiais (econômicas e sociais) nas quais as classes oprimidas pré-

proletárias combateram por uma sociedade sem classes. Seu “utopismo” refere-se não ao objetivo 

a realizar, mas às condições necessárias para sua realização. 

Isso significaria que, na ótica do materialismo histórico, as revoltas dos explorados, das 

classes populares mais pobres do passado, eram condenáveis ou ao menos inúteis, pois eram 

utópicas, ou seja, não podiam resultar no estabelecimento duradouro de uma sociedade sem 

classes? 

Tal versão mecanicista de um “marxismo” vulgar não corresponde de forma alguma à 

opinião de Marx e Engels — o que muitos críticos do marxismo reconhecem, aliás, vendo aí uma 

contradição entre Marx e Engels “homens da ciência” e Marx e Engels “moralistas apaixonados da 

revolução”. Na verdade, não há contradição alguma entre a tomada de posição incondicional e 

incontestável de Marx e Engels a favor de Spartacus, a favor das jacqueries, a favor de Thomas 

Münzer, a favor de Babeuf, a favor dos taï-pings e dos cipaios e o reconhecimento da 

impossibilidade de um triunfo durável desses movimentos revolucionários. 

Primeiro, é demonstrar miopia acreditar que apenas a conquista do poder possa influenciar 

duravelmente a história. Mesmo as revoluções derrotadas podem mudar o curso da história, 

podem acelerar a marcha dos acontecimentos, podem impor a seus próprios vencedores a 

realização de parte de seus objetivos, se estes correspondem a necessidades históricas, 

principalmente econômicas, no interesse da maioria da sociedade, e se os vencidos se baterem 

com energia e obstinação por esses objetivos. A abolição da escravidão, apesar da derrota das 

revoltas de escravos e a realização da unidade alemã, apesar da derrota da revolução de 1848 

fornecem dois excelentes exemplos. 

Segundo, as revoltas de massa e revoluções populares dão às idéias — e portanto também 

ao projeto de uma sociedade igualitária sem classes — uma ressonância e uma capacidade de 

impressionar sem comparação com o que resultaria da simples propaganda oral e literária. As 

revoluções populares do passado, apesar de seu fracasso, contribuíram para enriquecer o 

patrimônio socialista da humanidade em um grau que a simples obra de filósofos e filantropos 

nunca poderia atingir. Sem essas revoluções e revoltas, o desenvolvimento do socialismo utópico, 
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o desenvolvimento do socialismo científico e o desenvolvimento da consciência de classe 

proletária teriam sido consideravelmente retardados. 

Finalmente, a tarefa que o proletariado moderno enfrenta é a mais difícil que uma classe 

social já teve que realizar na história: construir uma sociedade nova sem nunca antes ter exercido 

nem o poder econômico, nem o poder político, nem o poder cultural-ideológico. A realização 

dessa difícil tarefa seria bem mais difícil ainda se a luta de emancipação do proletariado não 

pudesse ser entendida como herdeira legítima e executora testamentária de milhares de anos de 

esforços de emancipação da humanidade trabalhadora, esforços não somente vencidos mas que 

também produziram numerosos  progressos sociais reais. 

Definitivamente, o que está na base desse ponto de vista de Marx e Engels sobre as 

revoluções do passado e o socialismo utópico é antes de tudo uma concepção complexa dialética e 

não-linear, puramente economicista e mecânica, do progresso histórico. É também uma 

constatação que implica um engajamento moral. 

Os explorados e oprimidos se revoltaram, se revoltam e se revoltarão de todo jeito contra 

suas condições insuportáveis, independentemente do que pensem os ideólogos ou prevejam os 

“educadores” sobre suas chances de sucesso. O dever de todo socialista, de todo homem e de 

toda mulher que ame a humanidade é combater a seu lado e procurar aumentar ao máximo a 

lucidez e as chances de sucesso dos combatentes. Não há nada de romântico nesse engajamento. 

O outro termo da alternativa é tolerar a exploração e a opressão existentes como um mal menor 

em relação ao esforço de emancipação de suas vítimas. 
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V. A TRANSFORMAÇÃO PROLETÁRIA DA AÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

REVOLUCIONÁRIAS  

 

A evolução do socialismo utópico produziu três figuras de proa que fizeram a transição da 

filantropia e do propagandismo pré-proletário à ação proletária propriamente dita: o alemão 

Weitling e os franceses Pierre-Joseph Proudhon e Auguste Blanqui. Dois desses socialistas, Blanqui 

e Weitling, inscrevem-se, entretanto, menos na continuação do socialismo utópico (ao qual 

Weitling ainda pertence em parte) do que na tradição revolucionária surgida com as revoluções 

americana e francesa. 

Durante essas revoluções, a extrema-esquerda pequeno-burguesa (jacobina) e pré-

proletária, encarnada sobretudo por Samuel Adams e Thomas Paine na América e na Inglaterra, e 

por Gracchus Babeuf na França, projetou um tipo de organização revolucionária que tenderia a 

prolongar a ação política para além da consolidação das principais conquistas revolucionárias.  

A agitação de Tom Paine e seus companheiros desemboca, mais tarde, na constituição da 

London Corresponding Society, dirigida por Thomas Hardy, e em numerosas organizações 

semelhantes na Inglaterra, a principal das quais foi a dos United Irishmen na Irlanda, dirigida por 

Wolfe Tone. Enquanto a LCS era estritamente legal, os United Irishmen e outros grupos de 

província constituíram-se como liga secreta. Mas elas todas tinham em comum o fato de que suas 

principais reivindicações foram político-democráticas (a conquista do voto universal para a LCS; o 

voto universal e a emancipação nacional para os United Irishmen). Suas reivindicações 

econômicas, favoráveis às classes trabalhadoras, não iam além de uma reforma da sociedade 

burguesa.  

Por outro lado, para o chefe da Conspiração dos Iguais, Babeuf, e para seus camaradas, 

tratava-se já, claramente, da conquista revolucionária do poder, e não da conquista de simples 

liberdades democráticas. Além disso, eles visavam objetivos coletivistas, tendentes a satisfazer as 

reivindicações econômicas e sociais das camadas mais pobres e exploradas da população, acima 

de tudo o pré-proletariado (semiproletariado) e o proletariado nascente. Essas organizações 
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revolucionárias surgiram, entretanto, de maneira independente da auto-organização dos 

assalariados no sentido próprio do termo. 

Os babovistas tentaram apoderar-se do poder por um golpe de Estado em plena contra-

revolução termidoriana, em 1797. Eles foram esmagados pela repressão. O próprio Babeuf foi 

executado. Um dos sobreviventes da Conspiração dos Iguais, Buonarotti, esforça-se para assegurar 

a continuidade dos princípios e projetos revolucionários de Babeuf na Société des Saisons, que 

surge em Paris após a queda dos Bourbons, no início da década de 1830, e da qual Auguste 

Blanqui foi o líder incontestável. 

Blanqui foi o maior revolucionário francês do século XIX. Militante de coragem, firmeza, 

convicção e honestidade inabaláveis, ele foi como que a encarnação das aspirações e da ação 

revolucionárias do proletariado francês, sobretudo do proletariado parisiense. Ele tentou 

conquistar o poder através de uma série de golpes de Estado, foi preso numerosas vezes — passou 

mais de vinte anos de sua vida na prisão — mas conseguiu manter a continuidade de sua 

organização clandestina. Quando surge a Comuna de Paris, em março de 1871, ele ainda estava na 

prisão, em território controlado pelo governo contra-revolucionário de Thiers. Considerado por 

todos — inclusive Karl Marx — como o dirigente natural da Comuna, na qual seus partidários 

constituíam uma minoria agrupada em torno de Vaillant, sua liberdade foi reclamada pela Comuna 

a Thiers em troca de todos os reféns feitos, inclusive o arcebispo de Paris. Thiers recusa, 

demonstrando, assim, até que ponto a burguesia francesa temia a capacidade de organização e 

agitação do grande revolucionário da guerra civil. Durante os anos 1880-1890, a corrente 

blanquista acabou se unindo à corrente marxista durante o processo de criação do partido 

operário socialista de massa na França. 

O alemão Wilhelm Weitling, contrariamente a Blanqui, era um operário autodidata, que 

chegou a suas conclusões comunistas e revolucionárias não apenas baseando-se em estudos, mas 

também partindo da experiência vivida da condição proletária. Aprendizes de artesãos alemães 

itinerantes em toda a Europa — e que, graças a esse modo de vida, puderam superar os primeiros 

horizontes localistas e profissional-corporativistas estreitos das primeiras camadas proletárias de 

seu país — criaram em 1834, em Paris, (sob influência da Société des Saisons blanquista) uma Liga 

dos Reprovados (Bund der Geächteten), sociedade secreta da qual emerge em 1838 a Liga dos 
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Justos (Bund der Gerechten), dirigida por Weitling. Ela assume um programa comunista utópico 

intitulado “A Humanidade como ela é e como ela deveria ser”.  

Essa sociedade secreta abandona seus vagos projetos de luta pelo poder após o fracasso da 

conspiração blanquista de 1839 e se orienta mais para objetivos e implantação de cooperativas e 

colônias comunistas, sob a influência de Owen e Cabet. Mas, como no caso do babovismo na 

França, a tradição de organização revolucionária clandestina foi mantida. A Liga dos Justos foi 

rebatizada como Liga dos Comunistas (Bund der Kommunisten) em 1847, no momento em que 

Marx e Engels aderiram formalmente a ela. (O Comitê de Correspondência Comunista que eles 

formaram no início de 1846, em Bruxelas, desde o início manteve contato com  a Liga dos Justos.). 

As organizações revolucionárias babovistas, blanquistas e alemãs representaram um elo 

indispensável entre as revoluções burguesas dos séculos XVI, XVII e XVIII e a ação revolucionária 

proletária dos séculos XIX e XX. Suas principais conquistas foram: 

1) A tomada de consciência da necessidade de ação política para a conquista do poder, 

tomada de consciência essa que originou-se da compreensão das principais lições a serem tiradas 

exatamente das revoluções burguesas, ou mesmo de todas as revoluções da história. Essa lição 

não foi compartilhada por todos. Ela não foi largamente difundida nem entre os adeptos do 

socialismo, nem amplamente aceita no seio da jovem classe operária assalariada. Muito pelo 

contrário. Nesses dois meios prevaleceu o apoliticismo, seja por ceticismo e desgosto em relação à 

ação política tradicional burguesa e pequeno-burguesa (“os operários são sempre enganados 

pelos políticos e pela política”), seja devido a um balanço lúcido, mas incompleto, sobre as 

próprias revoluções contemporâneas. Realmente, para a classe operária, elas resultaram na 

substituição de um grupo de exploradores por outro, e não em uma verdadeira emancipação. Os 

socialistas utópicos e os operários em vias de auto-organização tiraram a conclusão de que a ação 

política era decepcionante e inútil: era preciso concentrar os esforços na emancipação econômica. 

O tipo de organização devia adaptar-se a esse objetivo. 

Babeuf, Blanqui, Weitling, ao contrário, compreenderam, em diferentes graus, o papel-

chave que o poder político desempenha na consolidação da exploração sofrida pelos proletários e 

pré-proletários. Por essa razão eles pregaram uma ação política de tipo novo, revolucionária-
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proletária, visando derrubar o Estado burguês. Eles adaptaram a forma de organização ao objetivo 

a ser atingido. 

2) A defesa da organização revolucionária de vanguarda. Partindo de uma sensibilidade 

aguçada da força e da eficácia do aparelho de repressão burguês e da capacidade contra-

revolucionária da burguesia, Babeuf, Blanqui e Weitling estavam convencidos de que apenas um 

núcleo de revolucionários profundamente motivados, endurecidos, disciplinados poderia acabar 

com esse inimigo poderoso. Para eles, a principal lição era tirar da derrota política do “Quarto 

Estado” durante a Revolução Francesa e após 1830 não era a da inutilidade das revoluções 

populares pretensamente condenadas à derrota, mas a da inevitabilidade da derrota das classes 

populares se elas enfrentassem os ricos sem uma direção e organização de ferro. Eles estavam 

convencidos de que, dirigidas por uma tal minoria bem preparada para sua tarefa histórica, as 

classes populares poderiam triunfar nas explosões revolucionárias do futuro. Nesse sentido, 

Babeuf e sobretudo Blanqui são os precursores manifestos do conceito leninista de 

“revolucionários profissionais”. 

3) A defesa da tradição e da continuidade revolucionárias. O Termidor, o Consulado e o 

Império que se sucederam aos avanços da grande Revolução Francesa entre 1789 e 1793 

provocaram uma imensa decepção nas massas populares e na intelligentsia progressista da França 

e da Europa, comparável em certos pontos às vagas de desilusão, de ceticismo, de cinismo e de 

“reprivatização” que se observa após a derrota das revoluções de 1848-1850, após a tomada de 

consciência da realidade do Termidor na URSS nos anos de 1930 a 1940, e após o refluxo da 

esperança de revolução na Europa a partir de 1975-1976. Intelectuais situados entre os mais 

representativos de sua época, tais como o filósofo alemão Kant e o poeta inglês Wordsworth, que 

tinham sido partidários entusiastas da revolução, transformaram-se em adversários reacionários 

dela. Há, entretanto, exceções, como o poeta inglês Shelley, que continua em revolucionário 

convicto. 

Entre os democratas radicais engajados na ação política, entre os assalariados engajados 

na ação sindical, essa vaga de reação ideológica provoca geralmente um refluxo em direção a 

concepções puramente legalistas e reformista (gradualistas) sobre a ação e a organização. 
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Diante dessa vaga de adaptação capitulante à ideologia da classe dominante, os primeiros 

núcleos revolucionários pré-proletários e proletários mantiveram a tradição revolucionária do 

século XVIII, incorporando a ela o máximo de autocrítica que facilita enormemente a emergência 

de uma nova concepção e tradição revolucionárias, puramente proletárias, a partir da revolução 

de 1848. 

Mas, simultaneamente a seus méritos, devemos sublinhar as lacunas dos projetos 

revolucionários de Babeuf, Blanqui e Weitling. 

a) A luta pelo poder político é concebida essencialmente como emanando de uma minoria, 

até mesmo de uma minoria muito reduzida da sociedade e das próprias classes populares. Daí o 

caráter forçosamente conspiratório e violento da ação revolucionária considerada, com a “técnica 

do golpe de Estado” predominando sobre a ação política de massas propriamente dita. A luta 

adquire assim um caráter putschista e utópico, pois a capacidade de um pequeno grupo de 

conspiradores para eliminar de um só golpe o poderoso aparelho de repressão de Estados tais 

como o Estado Francês ou o Estado prussiano é muito pequena. 

b) A organização revolucionária pregada por esse tipo de atividade política é forçosamente 

clandestina e elitista, resultado de uma severa seleção, `qual poucos indivíduos resistem a longo 

prazo. A natureza reduzida e secreta da organização reforça por sua vez a natureza putschista da 

ação, e a tendência a neglicenciar sua conexão com os grandes movimentos espontâneos de 

massas, com as lutas de classe econômicas etc. 

c) A organização essencialmente clandestina e a ação essencialmente insurrecional 

desembocam em uma visão claramente elitista e autoritária do Estado que emergirá da vitória 

revolucionária. Trata-se de um poder a serviço do povo, para o povo, mas não exercido 

diretamente pelo povo (Weitling, mais diretamente proletário do que Blanqui, era mais prudente 

quanto a isso). De novo, a ligação com o movimento de emancipação real dos assalariados não era 

feita, ou era insuficiente. 

d) Os objetivos econômicos e sociais a serem atingidos pela revolução continuavam 

imprecisos (sobretudo em Blanqui) ou utópicos (em Weitling), devido à ausência de conhecimento 

econômico suficiente e sobretudo considerando-se a análise insuficiente da natureza do 
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capitalismo e suas contradições. Desse ponto de vista, Babeuf, Blanqui e Weitling ficavam em 

posição inferior até mesmo aos socialistas utópicos e aos economistas pós-ricardianos mais 

audaciosos.  

Essas fraquezas e lacunas dos primeiros núcleos revolucionários pré-proletários e 

proletários explicam-se em última análise, pela sua natureza social e pelo contexto no qual eles se 

desenvolveram. Trata-se de organizações surgidas do proletariado pré-industrial, artesanal e 

manufatureiro, que ainda não puderam generalizar, ou mesmo apreender as primeiras 

experiências de luta e de organização de massa do proletariado industrial propriamente dito. De 

fato, eles se esforçam por combinar a tradição jacobina pequeno-burguesa das grandes revoluções 

do século XVIII com a experiência de organização do proletariado pré-industrial e não para tirar 

conclusões sobre as primeiras experiências revolucionárias do próprio proletariado industrial.  

Marx e Engels tiveram que superar essas lacunas de maneira sistemática, elaborando seus 

próprios conceitos sobre a organização e ação revolucionárias do proletariado, o que resulta, após 

a revolução de 1848-1850, em uma concepção própria da revolução proletária: 

a) A ação política revolucionária — a luta pela conquista o poder — é concebida como 

devendo resultar essencialmente da ação de grandes massas, de assalariados e de seus aliados 

diretos, mas antes de tudo dos próprios proletários. O potencial econômico dos assalariados é 

determinante (Alle Räder stehen still, wenn Dein Starker Arm es will: Todas as rodas param quando 

um braço forte o deseja); seu aumento numérico, até que se tornem a maioria da nação, é visto 

como uma precondição essencial da vitória duradoura da revolução. 

b) Devido a isso, a organização política legal — a constituição do proletariado enquanto 

partido político independente da burguesia e da democracia pequeno-burguesa — é considerada 

como um elemento essencial para a vitória revolucionária. A organização de sociedades secretas 

não é considerada — exceto em condições de extrema repressão, e mesmo nesse caso, apenas 

para manter a continuidade — instrumento para a tomada do poder. O putschismo é 

decididamente condenado. 

c) O projeto de auto-organização do proletariado para se preparar para exercer o poder, 

para conquistá-lo e para exercê-lo, é colocada como prioritário. O elitismo e o autoritarismo são 
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descartados, assim como uma visão demasiadamente “instrumentalista” do Estado. Enquanto 

Babeuf e Blanqui eram partidários de um Estado forte, na tradição jacobina, Marx e Engels, sob 

influência  da revolução de 1848-1850, e sobretudo da Comuna de Paris, defendem a idéia de 

destruição da máquina do Estado e a ditadura do proletariado — conceito que vem de Blanqui — 

como um Estado que começa a definhar desde seu nascimento. 

d) A emancipação política (revolução política) e a emancipação econômica e social são 

estreitamente combinadas em Marx e Engels. O programa de tomada do poder revolucionário 

está ligado, desde o Manifesto Comunista, a uma série de transformações econômicas e sociais 

que devem permitir aos produtores que se liberem das cadeias da condição proletária, que gozem 

das condições materiais indispensáveis ao exercício do poder e ao desenvolvimento de todas as 

suas capacidades individuais. Sem a realização dessas condições socioeconômicas, o advento de 

uma verdadeira sociedade sem classes continua utópico.  

A superação das concepções revolucionárias dos primeiros núcleos proletários pré-

industriais por Marx e Engels não é apenas o produto de uma experiência revolucionária mais 

ampla e de uma compreensão mais profunda da dinâmica da sociedade burguesa, das condições 

de vitória do socialismo, ou seja, de todas as conquistas do materialismo histórico. Ele 

corresponde claramente também ao interesse de classe do proletariado, do qual ele exprime a 

mentalidade. 
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VI. A FUSÃO DO MOVIMENTO OPERÁRIO REAL E DO SOCIALISMO CIENTÍFICO 

 

A organização de massa dos trabalhadores por eles mesmos nasce na Grã-Bretanha, berço 

da Revolução Industrial e da grande indústria. Na verdade, ela é anterior à extensão das grandes 

fábricas. Ela data já da segunda metade do século XVIII, durante a qual o proletariado britânico 

ainda é, antes de tudo, artesanal, manufatureiro e agrícola. 

Sua principal forma de organização é a de associações de aprendizes de artesão que 

constituem realmente uma ponte entre as corporações semifeudais e o sindicalismo moderno. 

Elas refletem o passado devido a sua estreiteza de espírito e de interesses, seu localismo e 

corporativismo. Elas anunciam o futuro pelas suas formas de luta principais, que já incluem as 

greves e as ações contra os fura-greves, sua tenaz solidariedade, seu esforço para conquistar um 

mínimo de força financeira de autodefesa, e seus estatutos e espírito cada vez mais democráticos: 

assembléias gerais, eleição de dirigentes, constituição de comitês, controle da tesouraria etc. 

O patronato britânico tem medo dessas associações e dessas greves, sobretudo em vista 

do caráter político turbulento da época, da impopularidade das guerras contra a Revolução 

Francesa, da influência das associações pró-jacobinas como a London Corresponding Society. Por 

uma lei de 1799, as coalizões operárias foram proibidas. Na França, em plena revolução, uma 

interdição semelhante foi produzida pelo voto da Lei Le Chapelier em 1791, o que confirma bem o 

caráter burguês da grande Revolução Francesa. 

A aprovação dessa lei entrava a organização do jovem proletariado inglês, mas não a 

impede. Ela o obriga a passar à clandestinidade, e dá às lutas de defesa dos interesses materiais 

dos trabalhadores um caráter mais violento. Isso apareceu inicialmente no movimento dos 

luddistas (1811-1812), centrado sobretudo na região de Nottingham, admiravelmente organizado 

e quase impenetrável para os policiais, delatores e fura-greves. Contrariamente à lenda difundida 

pelo inimigo de classe, os luddistas não eram de modo algum adversários das máquinas, por 

princípio. O objetivo de suas ações não era a eliminação das máquinas da indústria têxtil, mas sim 

o aumento dos salários, a luta contra a carestia e o desemprego, e outros objetivos clássicos dos 
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primeiros sindicatos. A tática de inutilizar as máquinas se impõe porque os trabalhadores 

essencialmente alugavam as máquinas dos patrões para trabalhar em casa. Nessas condições, o 

fato de inutilizar as máquinas foi considerado como o meio mais eficaz de combater os fura-

greves, o único meio de tornar a greve realmente geral. A burguesia inglesa ficou tão assustada 

com os “quebradores de máquinas” que fez aprovar uma lei sancionando esse “crime” com a pena 

de morte. 

Após a queda de Napoleão e o restabelecimento da paz, houve uma longa depressão 

econômica na Grã-Bretanha, que condenou centenas de milhares de operários ao desemprego, fez 

baixar fortemente os salários e provocou violenta rebeliões causadas pela fome. Como essas 

rebeliões se combinaram com a retomada da agitação pelo voto universal, a burguesia redobrou 

sua repressão. Ocorreu uma grande manifestação em St Peter’s Field, perto de Manchester, em 

1819; ela foi reprimida com sangue pelo duque de Wellington, vencedor da batalha de Waterloo, 

o que levou panfletários radicais a rebatizá-la como “massacre de Peterloo”. Muitos historiadores 

consideram esse massacre como a fagulha que fez nascer o movimento operário moderno na Grã-

Bretanha. 

Ela teve, desde esse momento, uma dupla trajetória. De um lado, os sindicatos 

clandestinos e semilegais multiplicaram-se, assim como as greves econômicas. A pressão contra a 

Lei sobre as Coalizões aumenta cada vez mais, inclusive da parte dos patrões mais inteligentes, 

que compreendem que é preferível ter diante de si interlocutores representativos legais em caso 

de greve, com os quais pudessem negociar um fim rápido para elas, ao invés de ver as greves se 

alongarem. A lei foi finalmente suprimida em 1825. As associações profissionais operárias 

adotaram sistematicamente o nome de trade unions (sindicatos profissionais) desde os anos 1824-

1825. Elas superaram rapidamente seu caráter localista e corporativista mais estreito. 

Por outro lado, a agitação de William Cobbett no período de 1815 a 1819, que 

desembocara na reunião de Peterloo, foi retomada em 1830-1832 com uma nova campanha a 

favor do voto universal, que desta vez resulta no Reform Bill de 1832, lei redigida pelos liberais 

que aumentaram a representação das cidades. Após a derrota dos liberais no Parlamento, essa 

agitação conduzirá à criação do primeiro partido operário de massa, o partido cartista. Ele toma 

emprestada à agitação dos anos 1815-1819 a petição de massa como principal meio de combate. 

Tratava-se de coletar assinaturas em favor de uma Carta exigindo o sufrágio universal. Começada 
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em 1837-1838, essa agitação desemboca em uma impressionante manifestação em Glasgow, na 

Escócia, reunindo 150.000 pessoas. Nessa cidade, a fusão das lutas econômica e da luta política da 

classe operária já tinha, aliás, conhecido uma primeira vitória em 1819-1820, com uma greve de 

60.000 operários, principalmente mineiros, em favor do sufrágio universal. 

Simultaneamente, no continente europeu e nos Estados Unidos, produziam-se igualmente 

as primeiras tentativas de organização e ação autônomas da classe operária. Os artesãos de 

Filadélfia, nos Estados Unidos, constituíram, em 1828, o primeiro pequeno partido operário da 

história. Em 1831 ocorre nos subúrbios operários de Lyon, capital da indústria francesa da seda, a 

primeira insurreição puramente operária, a dos “canutos”, tecelões de seda da Cruz Vermelha, 

que se apoderam da cidade durante vários dias. Em 1844 ocorre a revolta dos tecelões da Silésia, 

na Alemanha, imortalizada pelo grande poeta Heinrich Heine.  

Na Bélgica, o país mais industrializado do continente europeu, os operários das fiações de 

tecidos de Gand tentam constituir sindicatos desde 1810-1815. Logo após a revolução de 1830, os 

operários de Gand enviam petições à Câmara, reclamando o voto universal, liberdade de 

associação, liberdade integral de imprensa, um imposto sobre heranças. Ela foi apoiada pelos 

operários de Bruxelas e de Liège. Em 1836 ocorre a primeira reunião política operária em Bruxelas, 

impulsionada por Jacob Katz, autor da primeira cartilha operária que incontestavelmente 

influenciou os jovens autores do Manifesto Comunista, redigido em Bruxelas.  

Finalmente, é preciso assinalar o aparecimento, entre as seitas socialistas utópicas, da 

corrente de Proudhon na França, à qual, em contraste com as correntes saint-simonianas, 

fourieristas e owenistas, é de origem puramente operária. Proudhon era, como Weitling, um 

operário autodidata, embora fosse um operário-artesão. Surgido depois de seus antepassados na 

cena histórica, ele se esforça, como Marx e Engels, para incorporar as conclusões tiradas da 

filosofia alemã clássica e da economia política inglesa à doutrina socialista. Mas ele o fez com base 

em conhecimentos insuficientes e mal-assimilados, com evidente falta de maturidade científica, o 

que refletia, em última instância, a particular situação social do artesanato e do pré-proletariado 

francês. 

Para ele, tratava-se de emancipar o operário-artesão da dominação do dinheiro (do 

capital), sem abolir a produção mercantil e a concorrência: ilusão tipicamente artesanal/pequeno-
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burguesa. Se algumas vezes Proudhon é apresentado, não sem razão, como o pai da idéia da 

autogestão operária, o impasse do “socialismo de mercado” manifesto na Iugoslávia desde a 

década de 1970 já está potencialmente esboçado em suas idéias. O mesmo ocorre com o risco 

político e social que acompanha esse impasse econômico: o risco de dividir a classe operária em 

grupos que se opõem uns aos outros devido à concorrência, com suas rendas monetárias 

dependendo de seu sucesso no mercado. 

Apesar de sua grande diversidade, todas essas tentativas iniciais de ação e organização 

autônoma dos trabalhadores/ produtores diretos têm alguns traços em comum, que as tornam as 

verdadeiras iniciadoras do movimento operário moderno. Portanto, ele nasceu antes de Marx e 

Engels, e independentemente deles, assim como da ação de qualquer agitador ou “teórico” 

(utopista) intelectual. Ele é produto direto da exploração e da miséria sofrida pelos operários em 

razão do regime capitalista, produto imediato da sociedade burguesa. 

Se for preciso tornar alguém “responsável” pela luta da classe operária, esse responsável é 

o patronato, ou seja, a luta de classes cotidiana, permanente, impiedosa, que o capital e seu 

Estado fazem contra o trabalho assalariado. 

O grande mérito das primeiras ações e organizações de trabalhadores assalariados 

mencionadas é a conquista da independência de classe, a tomada de consciência da necessidade 

dos operários organizarem-se entre si, separadamente dos patrões grandes ou pequenos, a fim de 

defenderem seus próprios interesses, que são diferentes dos da burguesia e da pequena burguesia, 

inclusive de sua ala política mais radical. Assim, milhares de operários conseguiram um primeiro 

nível da consciência de classe: a consciência de classe econômica, sindicalista, que deve ser 

considerada como um enorme passo adiante quando ela adquire um caráter maciço e 

permanente, em relação à situação atomizada e desorganizada da existência e da primeira 

resistência operária. 

Enfim, dessas primeiras tentativas de ação coletiva e de organização permanente da classe 

operária, surgem as formas de luta essenciais do proletariado, que ainda hoje marcam sua luta de 

classes no mundo inteiro: greves e formas de organização adequadas ao sucesso das greves 

(constituição de caixas de ajuda mútua e fundos de greve e de resistência; piquetes de greve, 

propaganda e ação contra os fura-greves; educação da solidariedade coletiva etc.); manifestações 
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e passeatas de massa; assembléias e reuniões de massa; imprensa de massa (na Inglaterra, um dos 

primeiros propagandistas políticos da classe operária e precursor do cartismo, William Cobbett, 

publica, em 1816, um número especial de seu jornal Political Register, com 200.000 exemplares, 

contendo sua “Carta aos trabalhadores não especializados e aos operários assalariados”; petições 

e agitações as mais variadas em favor do sufrágio universal e da generalização da liberdades 

democráticas etc. 

Mas essas primeiras manifestações de ação e organização de classe independentes dos 

trabalhadores assalariados são marcadas também por uma série de fraquezas, praticamente 

comuns a todas elas: 

a) A ação e a organização são descontínuas. Mesmo os primeiros sindicatos não duram 

muito tempo, com exceção de alguns sindicatos de corpos profissionais muito especializados, que 

dispõem de um monopólio efetivo sobre um mercado de trabalho bastante estreito e que eles 

defendem, freqüentemente com métodos corporativistas, contra o acesso de outros 

operários(as), principalmente procurando excluir as mulheres dos empregos qualificados 

permanentes. Os sindicatos tendem a se reforçar durante os períodos de conjuntura favorável e a 

desaparecer em períodos de crise e de desemprego. As lutas amplas e violentas coincidem mais 

com os períodos de crise e se atenuam em períodos de conjuntura favorável. Ao caráter 

descontínuo da organização em geral corresponde seu caráter geograficamente fragmentário, 

principalmente local ou regional. Apenas os cartistas aparecem como um movimento de classe 

verdadeiramente nacional. 

b) A ação e a organização são amplamente minoritárias. Elas englobam apenas uma fração 

ínfima do conjunto do proletariado. Assim, elas tendem a refletir as particularidades de diferentes 

grupos, tanto em suas reivindicações quanto em seus modos de agir, ao invés de expressarem o 

que é comum a toda a classe. 

c) Mesmo se suas reivindicações geralmente exprimem interesses reais dos trabalhadores, 

trata-se normalmente de interesses imediatos ou a médio prazo. Quando é feita uma tentativa de 

esboçar um “programa máximo”, ou seja, de projetar uma imagem de sociedade na qual a 

exploração do homem pelo homem será suprimida, isso geralmente é feito em termos vagos e 
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insuficientes, emprestando idéias dos socialistas utópicos, dos economistas pós-ricardianos mais 

críticos, ou ainda de charlatões puros e simples. 

d) Se a conquista da independência de classe é quase total no plano da luta e da 

organização econômicas no seio dos primeiros sindicatos verdadeiros (o caso das primeiras 

cooperativas já é mais complexo), o mesmo não ocorre no domínio da luta e da organização 

políticas. A diferenciação entre a democracia proletária e a democracia pequeno-burguesa é um 

processo extremamente complicado, descontínuo, irregular, que passa por altos e baixos 

sucessivos, conhecendo múltiplas transformações e recaídas em direção a organizações 

multiclassistas.  

O caso mais típico é o da Inglaterra, onde os operários mais ativos politicamente apoiaram 

inicialmente a agitação pequeno-burguesa em favor do sufrágio universal, depois a luta do partido 

liberal Whig em favor da Reform Bill, depois constituíram seu partido político independente com o 

cartismo, para recair, após 1850 e durante um longo período, na dependência política do partido 

liberal. 

O mesmo ocorreu durante quase duas décadas na Alemanha, onde o primeiro partido 

operário independente permanente foi constituído por Ferdinand Lassalle apenas em 1863, 

baseando-se na reivindicação do sufrágio universal; esse partido funde-se com o partido, chamado 

de marxista, de Liebknecht e Bebel, em 1875. 

Na França e na Bélgica foi preciso esperar ainda mais antes do surgimento de partidos de 

massa operários independentes duráveis. Nos Estados Unidos e em outros países onde o 

movimento sindical é forte, como na Argentina, esse estágio da consciência de classe do 

proletariado não foi ainda atingido até nossos dias. 

Marx e Engels empreenderam um esforço gigantesco e permanente, que se estende por 

meio século, para acabar com essas fraquezas. Eles acabaram tendo amplo sucesso, ao menos em 

vários países importantes (todos os países industrializados do século XIX, exceto os Estados 

Unidos). Pode-se caracterizar esse esforço como uma fusão gradual, progressiva, do movimento 

de organização e ação real do proletariado com as principais conquistas do socialismo científico, 
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da maneira que elas eram acessíveis às grandes massas (sem todos os elementos da doutrina 

marxista): 

a) Marx e Engels participaram da luta pela aceitação da organização sindical permanente 

como forma de organização elementar indispensável à luta de emancipação da classes operária. 

Eles tiveram que se opor, quanto a isso, à influência sectária de numerosas tendências: 

proudhonianos, pós-ricardianos, algumas tendências cooperativistas e comunistas dogmáticas; 

mais tarde, algumas tendências anarquistas/libertárias. 

b) Marx e Engels fizeram ser aceitos os princípios da organização política independente (do 

partido político independente) da classe operária, e de sua participação, em todos os lugares onde 

era possível, nas lutas políticas legais correntes em cada país, inclusive (mas não apenas) nas 

eleições. Se, no que se refere à generalização da organização sindical, seu papel foi o de um 

estimulante, no que se refere à organização política independente, seu papel foi o de motor 

essencial, mesmo se na Alemanha a primeira iniciativa bem-sucedida foi feita por Lassalle. 

c) Eles se esforçaram para unificar o movimento operário para além das barreiras 

sindicais/políticas, nacionais/étnicas, raciais/continentais e entre operários e operárias. A 

fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (Primeira Internacional) em 1863 foi o 

primeiro resultado desses esforços. Ela reúne, além dos sindicatos britânicos da época, os 

primeiros partidos e núcleos operários alemães, suíços, belgas, italianos, espanhóis, franceses etc., 

bem como grupos ou correspondentes socialistas nos Estado Unidos (essencialmente compostos 

por imigrados alemães), na Polônia, na Rússia, no Uruguai, na Argentina, em Cuba, no México etc. 

Esse esforço pela unificação baseava-se nos conceitos de organização democrático-pluralistas, 

sem os quais ele seria irrealizável.  

d) Eles lhe deram objetivos a longo prazo claros e precisos, comuns à grande maioria das 

organizações operárias do final do século XIX: apropriação coletiva dos grandes meios de 

produção e de troca; criação de uma sociedade sem classes; democracia operária baseada na 

auto-organização do proletariado (“a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios 

trabalhadores”). 
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e) Eles estabeleceram uma perspectiva clara e simples para atingir esse objetivo, 

perspectiva aceita por milhões de trabalhadores em todo o mundo no início do século XX: 

organização cada vez mais ampla das massas operárias nos sindicatos e partidos (acessoriamente 

também nas cooperativas, caixas de beneficência); educação cada vez mais eficaz dessas massas 

graças à propaganda, agitação e ação de massa; desencadeamento de lutas cada vez mais maciças 

e generalizadas, tendo os mais diversos pontos de partida (reivindicações democráticas, nacionais, 

econômicas, antiguerra etc.), e articulação dessas lutas com as contradições e crises internas do 

modo de produção capitalista, até que toda essa avalanche desencadeie uma luta pela conquista 

do poder que se identifique com uma revolução social (uma transformação profunda do regime de 

propriedade e das relações de produção). 

f) Eles fizeram uma análise teórica científica das leis de desenvolvimento e das 

contradições internas do modo de produção capitalista, que sustenta toda essa perspectiva e 

explica porque as crises pré-revolucionárias e revolucionárias tornam-se, a longo prazo, inevitáveis 

no seio desse regime. 

g) Eles permitiram, assim, uma integração entre a luta dos trabalhadores pela melhoria de 

sua sorte e seu impulso em direção à transformação radical da sociedade. Assim, a unificação 

entre o movimento e a organização real da classe (que visa sempre objetivos imediatos) e o 

objetivo socialista/comunista tornava-se uma realidade cada vez mais palpável. Isso dá uma 

extraordinária autoconfiança à classe operária, que se sente marchar de sucesso em sucesso, de 

maneira quase irresistível. O formidável impulso do movimento operário no período que vai de 

1890 à década de 20 (na Espanha, na França e nos Estados Unidos o ponto culminante será 

atingido durante a década de 30) é reflexo dessa autoconfiança. 

Retrospectivamente podemos constatar que essa unificação assegurou um primeiro 

impulso impressionante para o movimento operário organizado, mas ainda insuficiente para 

assegurar a vitória das revoluções proletárias. Mas ele era indispensável para que as condições 

necessárias a essa vitória pudessem ser criadas. 
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VII. O ITINERÁRIO PESSOAL DE MARX E ENGELS 

 

O marxismo é um produto da sua época. Mas não é um produto espontâneo nem 

automático. Para que a transformação das ciências sociais, a evolução do socialismo utópico para 

o socialismo científico, o transcrescimento da prática e da organização revolucionárias pequeno-

burguesas e pré-proletárias em práticas e organizações revolucionárias proletárias se efetuassem 

na realidade, no momento em que se efetuaram, o papel de dois indivíduos, Karl Marx e Friedrich 

Engels, foi determinante.  

Seguramente eles puderam desempenhar esse papel porque “a história precisava deles”, 

ou seja, porque sua atividade correspondia uma necessidade sentida por muitas pessoas 

(principalmente os proletários, mas também outros socialistas/comunistas da época), o que é 

confirmado pelo fato de que tentativas no mesmo sentido foram feitas por outras pessoas, pois 

esses esforços de síntese estavam no ar (do tempo). Entretanto, a maneira precisa pela qual essas 

sínteses e transformações foram realizadas, seu conteúdo e dinâmica exatos dependem em 

grande medida da personalidade própria desses dois fundadores do marxismo. Como 

freqüentemente é o caso, a “necessidade histórica” é filtrada por personalidades determinadas, 

que não podem fazê-la desviar-se de seu curso fundamental, mas que podem marcá-la até certo 

ponto com suas características pessoais. 

Marx e Engels não eram proletários. O primeiro era filho de uma família da pequena 

burguesia rica. Ele nasceu em 1818: seu pai era um advogado liberal influente na cidade renana de 

Trèves (Trier), descendente de uma antiga família de rabinos, mas convertido ao cristianismo por 

conveniência pessoal e não por convicção. Do lado de sua mãe e de sua mulher, Jennie von 

Westfalen, Marx estava mais ligado à grande burguesia do que às classes trabalhadoras. Sua 

evolução em direção ao comunismo não foi, portanto, determinada por uma experiência imediata 

vivida, ou por suas própria condições miseráveis de existência (que são posteriores a essa adesão 

e se situam essencialmente durante seu segundo exílio em Londres, nas décadas de 1850 e 1860; 

na década de 1870 sua situação material melhora). Ela é determinada essencialmente pelo 

resultado de um trabalho intelectual e por motivações morais. 
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Isso é ainda mais verdadeiro para Friedrich Engels. Nascido em 1820, ele vem de uma 

família burguesa de industriais têxteis de Barmen, no Ruhr. Viveu a maior parte de sua vida como 

gerente de uma fábrica têxtil que a família possuía na Inglaterra. Teve uma vida confortável e 

deixou uma importante fortuna no momento de sua morte, em 1895. Também para ele, o 

itinerário em direção ao comunismo foi antes de tudo intelectual e moral. 

Mas para esses dois pensadores, a evolução, a tomada de consciência progressiva, não 

resultou de um esforço intelectual desligado da realidade conflituosa corrente. Sua motivação, 

não apenas científica mas também moral, provém justamente do confronto com situações sociais 

— miséria operária, revoltas operárias, lutas políticas — que se desenvolvem diante de seus olhos 

e que os influenciam profundamente. Assim, ela resulta também de uma engajamento, o de não 

se comportar de maneira puramente interpretativa, e portanto passiva, diante da miséria humana 

em geral e da “questão social” em particular. Marx e Engels decidiram-se rapidamente a agir, a 

colocar sua atividade de acordo com suas convicções, a tender para essa unidade entre a teoria e a 

prática que se torna ao mesmo tempo um critério epistemológico (só a prática pode, em última 

análise, confirmar o conteúdo de verdade de uma teoria) e uma obrigação moral. 

Seu engajamento para com e no movimento operário torna-se, aliás, a precondição para 

que eles possam efetuar a mais importante de suas contribuições à história: a fusão progressiva 

do movimento real de emancipação dos trabalhadores e as principais conquistas do socialismo 

científico. 

Devido a isso, o itinerário individual de Marx e Engels se entrecruza com uma série de 

encontros, apreensões, situações e conflitos que os orientam e reorientam sucessivamente. Junto 

com os resultados de suas análises científicas críticas — ou seja, a um exame crítico dos dados das 

principais ciências sociais de sua época —, esses encontros determinam suas tomadas de posição 

teórico-políticas e a evolução delas, do neo-hegelianismo para o radicalismo político pequeno-

burguês, da democracia pequeno-burguesa ao socialismo/comunismo, e do comunismo 

rudimentar ao socialismo/comunismo científico e revolucionário de sua maturidade: 

a) O encontro com a condição proletária, com a miséria operária. Ele se situa no início da 

atividade jornalística de Marx como redator (e depois redator-chefe) da Gazeta Renana 

(Rheinische Zeitung) logo após o final de seus estudos universitários, em 1842. Ele é ainda mais 
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claro em Engels, diante da condição operária na Inglaterra desde sua chegada àquele país. Dele 

resultará a primeira obra importante dos dois jovens pensadores, A situação da classe operária na 

Inglaterra (1845) (Die Lage der Arbeitenden Klasse in England). 

b) O encontro com a resistência e a organização proletárias. Ele ocorre essencialmente 

durante o primeiro exílio de Marx, em Paris, depois em Bruxelas, no contato com as associações 

operárias em Paris e Gand, mas sobretudo no contato com os operários da Liga dos Justos em 

Paris, Londres e Bruxelas, nos anos 1846-1847. Para Engels, o contato com os grupos cartistas e os 

grupos operários sindicalistas na região de Manchester será determinante, assim como os 

contatos mais esparsos com os grupos operários da Liga dos Justos no Ruhr, tudo no período de 

1844-1847. Os dois fundadores do marxismo serão ainda fortemente marcados pelas explosões 

operárias de sua época, sobretudo a revolta dos tecelões da Silésia, em 1844. 

c) A experiência direta da revolução de 1848-1850, adquirida graças à participação pessoal 

e ativa de Marx e Engels nos desdobramentos da revolução na Alemanha e à maneira direta e 

rápida pela qual eles seguiram os desdobramentos da revolução na França, Áustria, Hungria, Itália 

etc. Apenas depois da insurreição proletária de junho de 1848 e do balanço que fazem sobre o 

papel contra-revolucionário da burguesia alemã, eles chegam a preparar uma estratégia de 

tomada do poder baseada em uma lógica de revolução permanente, em 1850. 

d) A experiência de uma organização revolucionária proletária viva — a Liga dos 

Comunistas — entre 1847 e os primeiros anos do segundo exílio de Marx, em Londres. Essa 

experiência torna bem mais concreta a visão dos dois amigos sobre a organização proletária e 

prepara-os e arma-os para compreender os problemas político-organizacionais que teriam de 

enfrentar nos anos 1860-1870 e posteriores. 

e) A experiência da Associação Internacional dos Trabalhadores entre 1863 e 1873, 

sobretudo o esforço para incluir nela os sindicatos ingleses. Esse foi o primeiro encontro real de 

Marx e Engels com organizações de massa da classe operária e com um meio operário ideológica e 

politicamente muito diversificado, ou seja, com os problemas do pluralismo e da democracia 

operária. 
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f) O encontro, a partir da década de 1860, mas principalmente durante a década de 1870, 

com os progressos das ciências etnológicas e naturais — principalmente através de Darwin e 

Morgan — , o que permite que Marx e Engels refinem sua concepção do materialismo histórico. 

g) A experiência da Comuna de Paris, que foi, sem dúvida, a mais importante experiência 

política da vida de Marx e Engels, a que mais contribuiu para esclarecer sua visão da questão 

teórico-política do Estado e a questão capital dos objetivos políticos da revolução proletária: o 

estabelecimento e a forma da ditadura do proletariado. 

h) A experiência — pertencente mais exclusivamente a Engels — do impulso da diversidade 

e do potencial de unificação dos partidos operários de massa em numerosos países durante os 

anos 1875-1895, e dos numerosos problemas estratégicos e táticos que ela levanta. 

Se a maior parte desses encontros foi fecunda e até mesmo exaltante para os dois 

fundadores do marxismo, se ela lhes permitiu colocar à prova e aperfeiçoar muitas de suas 

concepções políticas e de suas hipóteses teóricas, não é menos verdade que, em muitas ocasiões, 

essa progressão se efetua através de conflitos de idéias e pessoas, nos quais eles se encontram 

envolvidos, geralmente a contragosto. Esse aspecto “fracional” da atividade de Marx e Engels 

freqüentemente foi denunciado como resultado de suas falhas pessoais, ou mesmo de seu 

“autoritarismo” e até de seu “terrorismo intelectual”. 

Na realidade, toda a história confirma que as idéias e organizações só podem progredir 

através do confronto de idéias e grupos, que se diferenciam diante de acontecimentos ou 

problemas novos. Pensar que poderia ser diferente, seria acreditar na ausência de diversidade 

entre os indivíduos e entre os interesses sociais, ou seja, na infalibilidade de alguns e na evidência 

dessa infalibilidade aos olhos de todos os outros. Uma vez descartadas essas duas hipóteses 

absurdas, as lutas de grupos e tendências são inevitáveis na política em geral, e na política 

operária em particular. 

As rupturas e conflitos sucessivos que mais influenciaram a evolução intelectual de Marx e 

Engels foram, em ordem cronológica: 
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a) Seu conflito com os “jovens hegelianos” contemplativos e fundamentalmente liberais, 

bem como com Moses Hess, com os quais Marx e Engels romperam em 1844-1845. Essa ruptura é 

teoricamente expressa na Ideologia Alemã e nas Teses contra Feuerbach (1845), verdadeiro ato de 

nascimento do marxismo. Ele se apóia em uma apropriação crítica ampla das conquistas da 

filosofia alemã e da historiografia sociológica francesa, mas em uma apropriação apenas parcial 

das conquistas da economia política inglesa. 

b) O conflito com o socialismo utópico de Proudhon e o comunismo insuficientemente 

amadurecido de Weitling, que se estende pelo período 1846-1848. Ele resulta na redação da 

Miséria da Filosofia 61846) e do Manifesto Comunista (1848). Ele se combina com conflitos de 

estabelecimento — menos violentos — no seio da Liga dos Comunistas, que se estendem para 

além da revolução de 1848, até o início da década de 1850. 

c) O conflito — algumas vezes sob a forma de apropriação intelectual crítica, algumas vezes 

sob a forma de “diálogo interior” — com os principais representantes da economia política pós-

ricardiana inglesa, Hodgskin, Ravestone e Gray, que desembocará na redação das principais obras 

econômicas de Marx: os Grundisse, O Capital e as Teorias sobre a Mais-Valia, durante as duas 

décadas que vão de 1857 até a morte de Marx. 

d) O conflito com Bakunin e seus partidários no seio da Primeira Internacional (1865-1873), 

que se prolonga até um pouco depois da derrota da Comuna de Paris. 

e) O conflito com as diversas tendências direitistas no seio da socialdemocracia alemã, 

primeiro com os lassalleanos, depois com os primeiros representantes do gradualismo reformista, 

que vai do congresso de unificação de Gotha de 1875 até a morte de Marx, e que Engels 

prolongará durante toda a década de 1880, até sua própria morte em 1895. Os principais produtos 

desses conflitos são a Crítica do Programa de Gotha 61875), de Marx e o Anti-Dübring (1879), de 

Engels. 

A cronologia desses conflitos aparece como uma cronologia das principais obras de Marx e 

Engels. Apenas seus escritos políticos (como O 18 Brumário de Luís Bonaparte, As Lutas de Classe 

na França, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha), seus escritos jornalísticos e as Origens da 
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Família, da propriedade Privada e do Estado, assim como Dialética da Natureza, de Engels, não 

constam dessa lista. 

Exceto por uma viagem efetuada por Engels aos Estados Unidos no final de sua vida, a 

experiência vivida dos dois fundadores do marxismo foi puramente européia. Seu pensamento é 

profundamente marcado pela história social e intelectual da Europa. Devido a isso, eles foram 

freqüentemente censurados por seu “eurocentrismo” , ou até mesmo por seu particularismo 

alemão. Essas censuras não têm fundamento. 

É verdade que o marxismo é produto de contradições amadurecidas na sociedade 

burguesa e que incontestavelmente apareceram primeiro na Europa. Nesse sentido, ele não podia 

surgir na Ásia, na América ou na África, que conheceram durante o século XIX apenas um 

rudimentar desenvolvimento capitalista. 

Mas se o capitalismo nasceu na Europa, ele tinha desde o início uma dimensão 

internacional, ou mesmo mundial, que o tornava dependente de tudo que se passava nos outros 

continentes. O impacto violento, desagregador, destruidor, desumano que o capitalismo exerceu 

sobre as sociedades pré-capitalistas da América, Ásia e África supera de longe seu impacto similar 

sobre a sociedade pré-capitalista da Europa ocidental, meridional, central e oriental. Marx e Engels 

eram sábios demasiadamente rigorosos e humanistas demasiadamente apaixonados para não 

perceberem, se indignarem e se revoltarem contra esses crimes abomináveis. 

A percepção do “terceiro mundo” , de sua degradação, de sua revolta inevitável, é 

portanto rapidamente introduzida em seus escritos, mesmo se ocupa pequeno espaço em seus 

escritos de juventude. Basta relembrar suas resolutas tomadas de posição em favor dos cipaios 

indianos e dos taï-pings chineses, a favor da emancipação dos escravos em geral, para rejeitar a 

acusação de eurocentrismo. Do mesmo modo, eles qualificaram a expedição franco-hispano-

britânica ao México de “o empreendimento mais monstruoso dos anais da história internacional” 

(artigo de 23/11/1861, MEW, vol.15, p. 366). O estudo cada vez mais avançado do “modo de 

produção asiático”, da etnologia, das particularidades das civilizações e sociedades não-européias, 

da comunidade aldeã russa (mir) ocupa um lugar crescente no trabalho intelectual de Marx e 

Engels durante as duas últimas décadas de suas vidas, e marca suas obras — inclusive O Capital — 

de maneira cada vez mais clara. 
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Simultaneamente, as fontes internacionais, a atividade resolutamente internacionalista dos 

dois amigos, permitem rejeitar como claramente caluniadora a acusação de nacionalismo alemão 

que lhes foi endereçada. As fontes do marxismo devem tanto — no plano das idéias — à Inglaterra 

quanto deve à França e à Alemanha. A experiência e a atividade que os situa na vida política de 

seu tempo desenvolve-se tanto na França, Bélgica, Inglaterra, países do Império Austro-Húngaro, 

quanto na Alemanha. Elas referem-se igualmente à Polônia, Irlanda, Hungria, Espanha, Suíça, e 

mesmo Estados Unidos e Rússia. Quanto a sua organização, ela é desde o início internacional e 

não puramente alemã. Isso é verdade para a Liga dos Comunistas. É verdade para a Associação 

Internacional dos Trabalhadores. Será ainda mais verdadeira para a socialdemocracia internacional 

após 1885, desembocando na Segunda Internacional. Nos países em que seus partidários 

começavam a se organizar, Marx e Engels insistiam para que eles estudassem a formação social 

concreta do país, para que se apropriassem das tradições de luta locais e traduzissem seu 

programa na linguagem das organizações operárias e contestatórias existentes; esse é o sentido 

geral de suas Cartas aos Americanos, de 1848 a 1885. 

Uma das grandes vitórias de sua vida política, fonte de autêntico e legítimo orgulho, foi a 

tomada de posição de seus camaradas alemães, Bebel e Liebknecht, contra a anexação da Alsácia-

Lorena pela Alemanha em 1871, contra a primeira paz de Versalhes. O mesmo acontecera antes, 

com a tomada de posição da AIT, com os sindicatos britânicos na direção, contra a atitude pró-

sulista do governo britânico durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Levar a classe 

operária de cada país a desenvolver sua própria política exterior, baseada em seus interesses de 

classe e em alguns grandes princípios deles decorrentes (“nenhum povo pode ser livre se oprimir 

outro povo”), foi uma ambição de qualquer nacionalismo, a começar pelo nacionalismo alemão. 

Marx e Engels eram sem dúvida produto de sua época. Eles não podiam superar 

completamente todos os limites subjetivos, determinados por experiência ainda muito 

fragmentárias da emancipação proletária e humana. Eles não eram infalíveis. Eles não podiam 

compreender tudo, explicar tudo, prever tudo, mas incontestavelmente compreenderam, 

explicaram e previram o essencial. Eles tinham suas falhas. 

Engels enganou-se ao tratar as pequenas nacionalidades eslavas em 1848-1849 como 

“povos sem história” , incapazes de construir Estados ou mesmo nações relativamente 

independentes. A história mostrou que ele estava errado. Marx enganou-se ao aplaudir a 
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anexação da Califórnia e de outros territórios mexicanos pelos Estados Unidos em 1845, 

caracterizando os mexicanos como preguiçosos incapazes de explorar as riquezas naturais desses 

territórios. Ele veiculou a respeito disso um preconceito racista.  

Nos dois casos, uma aplicação judiciosa do materialismo histórico teria permitido explicar o 

comportamento de uns e outros nos anos 1845-1855 de maneira bem diferente da utilizada por 

Marx e Engels. Ela teria permitido explicar a segunda revolução mexicana (a Reforma), dirigida 

principalmente por Benito Juarez, e que sucedeu à guerra entre os Estados Unidos e o México 

avaliada por Marx. Ela teria permitido explicar o nascimento de uma esquerda tcheca e servo-

croata, antitzarista, democrática, ao mesmo tempo violentamente nacionalista e socialista, cuja 

possibilidade Engels havia negado. Nesses dois casos, Marx e Engels foram insuficientemente 

marxistas. Era preciso interpretar, com critérios de classe, fenômenos políticos aparentemente 

desconcertantes, como a reviravolta dos camponeses e da intelligentsia tcheca e croata durante a 

revolução de 1848, assim como a aparente passividade do campesinato mexicano diante da 

conquista ianque.  

Da mesma forma, ainda que tivessem uma percepção aguçada da dupla opressão que as 

mulheres sofrem na sociedade de classes, e que prolongassem a análise das origens dessa 

opressão até as origens do advento dessa sociedade, Marx e Engels não conseguiram abarcar 

todos os aspectos da emancipação feminina necessária, que emergirá progressivamente apenas 

no século XX. 

Isso posto, o balanço global da atividade teórica e prática dos dois amigos é mais que 

impressionante. Sua contribuição pessoal para o progresso das ciências sociais, da emancipação 

proletária e humana, situa-se no auge do sucesso humano. Sem eles, a história dos séculos XIX e 

XX não seria o que foi. 
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VIII. RECEPÇÃO E DIFUSÃO DO MARXISMO PELO MUNDO  

 

A explicação das origens, do conteúdo e do desenvolvimento do marxismo deve 

forçosamente desembocar na análise de sua difusão e de sua influência real no mundo. A longo 

prazo, as idéias e corpos de idéias, ou seja, as doutrinas, valem o que vale seu impacto sobre a 

história real. Idéias que nunca influenciam nada nem ninguém são forçosamente marginais, 

inclusive na história espiritual da humanidade, para não falar na história material. “A teoria torna-

se uma força material quando ela empolga as massas”, já dizia o jovem Marx. 

A questão do tempo deve evidentemente ser eliminada desse raciocínio. Idéias que 

influenciam cada vez mais o mundo cinqüenta ou cem anos depois de terem sido formuladas são 

mais importantes do que idéias que têm um impacto imediato mas em seguida declinam até 

desaparecer progressivamente da cena política. 

O que importante é que seu impacto social se materialize cedo ou tarde de maneira ampla, 

crescente e — no que se refere às idéias que reforçam o movimento operário, o socialismo, a 

causa universal da emancipação humana — em escala mundial, na medida da natureza mundial da 

“questão social”, da exploração dos assalariados, da opressão do proletariado e de todos os outros 

grupos oprimidos existentes no mundo: mulheres, nacionalidades e raças oprimidas etc. 

Enfim, as características particulares do proletariado, sua posição de subordinação 

econômica e ideológica no seio da sociedade burguesa, subordinação que não é superada por sua 

organização, sua combatividade e seu peso social crescentes, fazem com que a versão específica 

(e às vezes deformada) na qual o marxismo é transmitido às grandes organizações operárias e às 

massas populares em uma etapa histórica determinada influencie incontestavelmente a evolução 

da consciência de classe. Esta de alguma forma se articula com aquela, positiva ou negativamente, 

segundo as circunstâncias. Mas essa articulação não pode, por sua vez, ser separada da marcha 

real da organização e da luta do proletariado, ou seja, da marcha real da história. 
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A recepção e a difusão do marxismo no mundo devem. Portanto, ser examinadas 

sucessivamente: 

a) No plano estrito da difusão dos escritos de Marx e Engels; 

b) No plano da influência dessas idéias fora do movimento operário propriamente dito, ou 

seja, nos meios intelectuais, universitários e, em geral, no “espírito do tempo” (as ideologias 

dominantes nas fases sucessivas pelas quais a sociedade burguesa passa);  

c) No seio do movimento operário organizado; 

d) No seio da classe operária de modo geral; 

e) A nível internacional 

As obras de Marx e Engels tiveram uma difusão muito desigual e bastante dessincronizada. 

Alguns escritos tiveram um impacto relativamente rápido e amplo, principalmente o Manifesto 

Comunista, traduzido em numerosas línguas e difundido em dezenas, depois centenas de milhares 

de exemplares (foi, entretanto, preciso esperar pelas décadas de 20 e 30 para que essa difusão se 

universalizasse e as cifras se contassem aos milhões). O primeiro volume de O Capital também 

teve uma difusão relativamente rápida em numerosas línguas, se bem que em uma escala bem 

mais reduzida do que o Manifesto Comunista, contando-se geralmente em alguns milhares, e não 

em milhões, o número de exemplares em cada língua. A difusão de praticamente todas as outras 

obras, com a possível exceção do Anti-Dühring, de Engels, foi bastante desigual e bem mais 

restrita. 

É preciso indicar quanto a isso que algumas das principais obras de Marx e Engels foram 

publicadas pela primeira vez, inclusive em sua língua original — o alemão — , com grande atraso. 

A Crítica do Programa de Gotha e os volumes II e III de O Capital apareceram apenas vinte anos 

após sua redação. A Ideologia Alemã e os Grundisse, mais de 80 anos após terem sido escritos. 

Assim, três gerações sucessivas de marxistas não puderam ter uma adequada visão de conjunto da 

doutrina de Marx e Engels, no mínimo por falta de informações e dados. 
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Notemos que em nossos dias ainda restam manuscritos inéditos de Marx. O último de seus 

grandes textos econômicos foi publicado apenas em 1983. 

Devido a isso, as obras de vulgarização do marxismo geralmente tiveram um impacto de 

massa bem maior do que as própria obras dos grandes mestres. É preciso aqui reconhecer o lugar 

das brochuras de Karl Kautsky, principalmente A Doutrina Econômica de Karl Marx e o Programa 

de Erfurt (do SPD), difundidos em centenas de milhares de exemplares em numerosas línguas. 

Outros autores de popularização tiveram um impacto semelhante em um plano mais restrito, ou 

seja, em uma ou várias línguas. Isso se aplica aos escritos de Bebel em alemão, de Jules Guesde e 

Lafargue em francês, de Labriola em italiano, de Iglesias em espanhol, de Herman Gorter em 

holandês, de Plekhanov em russo, de De Leon e Debs nos Estados Unidos, que foram lidos pelas 

primeiras gerações socialistas em escala bem mais ampla do que as obras dos próprios Marx e 

Engels. 

A recepção do marxismo nos meios universitários e intelectuais foi ainda mais lenta e mais 

dessincronizada. Isso não deve nos surpreender. A resistência da burguesia e das camadas 

superiores da pequena burguesia a levar intelectualmente a sério o marxismo está a altura da 

oposição intransigente de Marx e dos marxistas em relação não apenas aos interesses materiais da 

sociedade burguesa, mas também a seus grandes “valores”. A própria influência crescente das 

idéias marxistas nas massas era uma razão a mais para mantê-lo afastado do ensino, das 

universidades, dos manuais “oficiais”. Com algumas raras exceções — como o economista 

austríaco Böhm-Bawerk, o filósofo italiano Benedetto Croce e o dirigente da burguesia tcheca 

Thomas Masaryk —, os representantes titulares da ideologia burguesa não se dignaram a 

polemizar com o marxismo no plano teórico com um mínimo de seriedade. Seria preciso esperar o 

fim da Primeira Guerra Mundial, a vitória da Revolução Russa, o avanço do movimento operário 

europeu dos anos 1918-1923, o avanço do comunismo na China e a crise dos anos 30, para que 

essa situação mudasse. Primeiro na Europa central e na China, Índia e Japão, depois nos países 

anglo-saxões, o marxismo penetra progressivamente na universidade. Na França e na América 

Latina, essa penetração marcante no mundo intelectual se efetuará apenas após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Durante todo o período 1875-1900, a polêmica em torno do marxismo será, 

essencialmente, uma polêmica no próprio seio do movimento socialista, impulsionado por 



 

 

P
ág

in
a7

9
 

debates, tentativas de revisão e cismas sucessivos, dos quais o mais importante foi o 

desencadeado por um dos executores testamentários e principais colaboradores intelectuais de 

Engels, Eduard Bernstein.  

Entretanto, o marxismo influenciará de maneira crescente, ainda que indireta, as ciências 

sociais acadêmicas, principalmente a historiografia e a sociologia, impondo uma tomada de 

consciência da importância do “fator econômico” e dos grupos sociais (ao contrário dos “grandes 

homens”) na história. Ele remodela assim o conceito mesmo de história, de uma história de 

Estados e acontecimentos essencialmente político-militares para uma história de sociedades.  

O impacto do marxismo sobre a ciência econômica “oficial” foi mais lento. Ele se 

manifestou primeiro na área das teorias das flutuações econômicas (business cycles), depois na 

dos grandes agregados (teorias macroeconômicas), principalmente a partir da década de 30, 

depois na área do planejamento, da análise do imperialismo e do subdesenvolvimento, depois na 

das sociedades pós-capitalistas.  

A influência do marxismo no seio do movimento operário organizado se desenvolve de 

maneira decisiva apenas a partir do surgimento dos grandes partidos socialdemocratas de massa, 

durante os anos 1885-1900 (na Alemanha, 1875-1900). Sua influência nos sindicatos de massa dos 

países anglo-saxões sempre foi marginal. A mesma observação se aplica em geral aos partidos 

trabalhistas que surgem sucessivamente desses sindicatos na Austrália, Grã-Bretanha, Nova 

Zelândia e, mais tarde, no Canadá. 

Em geral os partidos socialdemocratas que acabaram por constituir a Segunda 

Internacional (dois congressos concorrentes a Paris em 1889; 2o congresso unificado em Bruxelas 

em 1891; 3o congresso igualmente unitário em Zurique em 1893) adotaram a teses fundamentais 

do marxismo em seus programas ou declarações de princípios, geralmente modelados pelo 

Programa de Erfurt, redigido por Kautsky com a colaboração estreita do próprio Engels.  

Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um marxismo bastante sumário, reduzido a algumas 

idéias centrais (luta de classes; objetivo socialista desta pela apropriação coletiva dos grandes 

meios de produção e troca; conquista do poder político para atingir esse objetivo; solidariedade 

internacional dos trabalhadores). Mas em relação às primeiras organizações da classe operária, 
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tanto sindicais e cooperativa quanto políticas, o conjunto ainda assim bastante coerente dessa 

doutrina popularizada constituiu um enorme progresso, sobretudo na medida em que, 

contrariamente às primeiras seitas e ligas comunistas, ela influencia grandes massas. 

Sua fraqueza essencial residia em seu caráter determinista estreito, tendente ao fatalismo, 

que via a transformação do capitalismo em socialismo de maneira mais ou menos inevitável, sob o 

efeito combinado da evolução econômica e da organização socialista (operária), sem dar 

importância primordial à iniciativa política e à ação consciente do partido. Isso implicava 

freqüentemente um refreamento ou até mesmo um descrédito da ação direta das massas 

(“Generalstreik ist Generalunsinn”: “a greve geral é igual ao absurdo geral”, diziam os dirigentes 

dos sindicatos alemães ) para não falar da ação revolucionária nem da perspectiva de destruição 

do Estado burguês. 

Foi preciso esperar até a Revolução Russa de 1905 para que uma ampla corrente 

internacional, representada essencialmente por Rosa Luxemburgo e pelos socialistas russos Lenin 

e Trotsky, se reapropriasse novamente da tradição marxista de ação direta das massas e de 

iniciativa revolucionária dos partidos. Durante os trinta anos precedentes, essa tradição fora 

marginalizada pela socialdemocracia — exceto, parcialmente, na Bélgica — limitando-se soa meios 

anarcossindicalistas e sindicalistas revolucionários (Espanha, Grã-Bretanha, Argentina, 

parcialmente nos Estados Unidos, Itália e França). 

Entre o avanço organizacional, eleitoral e sindical da socialdemocracia internacional no 

quarto de século 1875-1900, e a difusão das idéias e das obras de Marx, algumas vezes havia uma 

interação mais direta. Um caso especial merece ser citado: o da Finlândia. Esse pequeno país sob a 

bota do tzarismo conseguiu, no espaço de uma década, entre 1899 e 1911, criar um dos 

movimentos operários mais poderosos e mais combativos de todo o mundo. O avanço desse 

partido desembocará em 1917-1918 na revolução proletária mais profunda e mais tenaz (bem 

como a mais reprimida) fora da Rússia. Nas eleições parlamentares de 1913, os socialistas 

finlandeses obtiveram 43% dos votos, a cifra mais elevada da Europa, mais que a socialdemocracia 

alemã. Eles arrancaram da Dieta a decisão de publicar o volume I de O Capital de Marx às custas 

do Parlamento! 
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A penetração das idéias e da doutrina marxistas entre as grandes massas operárias da 

época da Segunda Internacional foi, em geral, exagerada pelos historiadores, inclusive pelos do 

movimento operário. Essas massas formaram suas convicções político-sindicais através de dois 

filtros: suas lutas correntes por reivindicações imediatas (objetivos econômicos e sufrágio 

universal; em alguns países reivindicações nacional-democráticas juntam-se a esse conjunto); a 

formação cotidiana dispensada pela imprensa e nas reuniões socialistas. Do marxismo como 

doutrina coerente até o marxismo sumário dos programas socialdemocratas já existia uma boa 

diferença. Desses programas até a prática, a experiência e a educação cotidianas dos 

trabalhadores, a distância era bem maior ainda. 

A formação teórica sistemática dos trabalhadores foi das mais reduzidas. As revistas 

teóricas marxistas, inclusive a mais prestigiosa delas, a Neue Zeit, tinham apenas alguns milhares 

de assinantes (10.000 para a Neue Zeit). As escolas centrais dos partidos, inclusive a do SPD, que 

contava um milhão de membros, não reuniram mais alunos do que a atual escola da Quarta 

Internacional. 

Um exemplo ilustra essa pequena penetração do marxismo nas massas. Em Milão, 

fortaleza do socialismo italiano, as bibliotecas públicas emprestaram 264.000 livros durante o ano 

de 1910. Esses empréstimos foram feitos na proporção de 44% para operários e 32% para 

estudantes. Entre os autores das obras emprestadas, não aparecem os nomes de Marx e Engels! 

O que o marxismo levou às grandes massas, além de organizações políticas fortes e da 

compreensão geral da necessidade de juntar a independência de classe e a ação política — 

inclusive a ação internacionalista — à atividade sindical, foi o sentimento geral de estar “na 

direção da história” : o sentimento de que o capitalismo estava condenado e que o socialismo o 

sucederia. 

Quanto à maneira pela qual essa passagem deveria se efetuar, não havia idéias precisas, 

nem mesmo um debate profundo. Ele era essencialmente limitado aos militantes políticos mais 

ativos, ou mesmo às esferas superiores do partido. Ele interessava a alguns milhares de pessoas, 

enquanto o movimento socialista já inflamava milhões. Ele só penetraria profundamente nas 

massas no final da guerra mundial de 1914-1918, ou seja, quando já se colocava em prática sob o 
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impacto combinado dessa guerra e das grandes revoluções proletárias que dela decorreram: as 

revoluções russa, finlandesa, alemã, austríaca, húngara, bem como a crise revolucionária da Itália. 

Entretanto, houve um efeito profundo da doutrina marxista sobre as massas, operando 

algumas vezes através de mediações indiretas e imprevistas, que tampouco devemos subestimar. 

Um exemplo é oferecido pela luta pela limitação da jornada de trabalho a oito horas. 

Marx foi o grande propagandista e o grande educador do movimento operário 

internacional quanto à importância emancipadora da redução da jornada de trabalho. A idéia de 

uma ação internacional dos trabalhadores e trabalhadoras em prol de um objetivo de classe 

comum aos proletários de todos os países é igualmente uma idéia de origem claramente marxista. 

Mas, na prática, a decisão de fazer do Primeiro de Maio em todos os países uma jornada de greve 

internacional pela jornada de oito horas difundiu-se apenas após a condenação à morte e 

execução de cinco líderes anarquistas em Chicago, os mártires de Haymarket, acusados em 1886 

de atirar uma bomba contra a polícia. Foi necessária essa tragédia para inflamar a imaginação e a 

sensibilidade operária em grande escala. Foi ela que desencadeou um poderoso movimento, 

irresistível a longo prazo (a jornada de oito horas acabou sendo arrancada em praticamente em 

todos os países industrializados); sozinha, a centelha do pensamento e da propaganda marxista 

mostrou-se insuficiente para tanto. 

O fato de que o conteúdo revolucionário da doutrina de Marx e Engels tenha começado a 

ser atacado desde o final do século XIX, no seio da socialdemocracia, pelo revisionismo de 

Bernstein e pela colaboração ministerial defendida, depois praticada, por Millerand na rança e 

Bissolati na Itália, provoca uma certa confusão nas massas. Ela foi ainda maior porque esse 

revisionismo,  se bem que o combatido no plano das idéias pela maior parte dos dirigentes 

socialdemocratas conhecidos e que se diziam marxistas, correspondia em grau crescente a sua 

prática cotidiana. Isso se aplica principalmente a Anseele e Vandervelde na Bélgica, a Troelstra nos 

Países Baixos, a Branting na Suécia, a Stauning na Dinamarca, a Greulich na Suíça, a Palácios e 

Justo na Argentina e, em larga medida, a Victor Adler na Áustria. Apenas Bebel na Alemanha, 

Guesde na França e Sen Katayama no Japão mantiveram durante esse período a coerência mais 

intransigente diante da teoria e da prática revisionistas. Mas essa intransigência desaparece para 

Bebel e Guesde logo após a Revolução Russa de 1905, mais ou menos em 1910 (Guesde torna-se 
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ministro no governo de coalizão burguesa chamado de “união sagrada” em 1914). Apenas 

Katayama continua sendo um marxista intransigente. 

Entretanto, se é verdade que a teoria marxista não foi largamente difundida entre as 

massas em sua versão original e integral, é preciso refutar igualmente uma outra lenda, Segunda a 

qual as poucas idéias-chave do marxismo que foram amplamente retomadas pelos primeiros 

partidos socialdemocratas de massa não influenciaram realmente a consciência das massas. Isso é 

particularmente falso no que se refere ao internacionalismo. No apogeu da Segunda Internacional, 

ocorreram manifestações práticas impressionantes do internacionalismo proletário. Foi 

justamente devido a essa prática que a traição de agosto de 1914 pareceu tão desorientadora 

para as grandes massas e monstruosa para a esquerda socialista. 

Pouco após o início da guerra entre Rússia e Japão, os dirigentes socialistas desses dois 

países, Plekhanov e Sen Katayama, inflamaram-se no Congresso da Internacional em Amsterdã e 

proclamaram sua oposição comum à guerra e às classes possuidoras de seus respectivos países, 

que a tinham provocado. Quando começa a Revolução Russa de 1905, ela suscita um poderoso 

movimento de solidariedade internacional. Ela foi, aliás, o detonador de uma radicalização das 

lutas operárias em vários países, principalmente da greve geral na Áustria, pelo sufrágio universal. 

Quando a burguesia sueca quis impedir pela intervenção militar o movimento pela independência 

da Noruega em 1906, o congresso do partido socialdemocrata sueco decidiu se opor à guerra por 

todos os meios, inclusive a greve geral, e organizou uma manifestação de massas grandiosa em 

Estocolmo, que fez o governo recuar. 

Em 1913, o Partido Socialista Italiano, contra uma vaga chauvinista importante, apoiada 

por um terço de seu próprio grupo parlamentar, organizou uma greve geral contra a expedição 

colonialista a Trípoli (Líbia). 

A educação marxista, o aprofundamento do marxismo, sua aplicação aos novos problemas 

analíticos e estratégicos colocados pelo início da era imperialista são buscados essencialmente 

dentro da esquerda socialista. Ela se desenvolve sobretudo dentro dos partidos socialdemocratas 

até 1914 (1917 e mesmo 1920), mas já resulta em cisões em vários países antes da Primeira 

Guerra Mundial: Rússia, Polônia, Países Baixos, Bulgária. Antes disso, correntes sindicalistas 

revolucionárias desenvolviam alguns aspectos do marxismo fora dos partidos socialistas. Essa 
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esquerda marxista desencadeia a constituição da Terceira Internacional, logo após as grandes 

revoluções de 1917-1919. 

O fenômeno mais marcante de todo esse período de avanço dos partidos políticos de 

massa influenciados pelo marxismo é a extensão mundial da influência deste, passando 

sucessivamente da Europa ocidental e central aos Estados Unidos, à Europa meridional e oriental 

(Rússia, Balcãs), à Ásia (Armênia, Geórgia, Irã, Japão, China, Índia, Indonésia), à América Latina 

(Argentina, Uruguai, Brasil, México, Cuba, Chile), à Oceania (Austrália, Nova Zelândia) e à África 

(Egito, Tunísia, África do Sul). 

Indiretamente, ainda que com atraso, a problemática específica dos países coloniais e 

semicoloniais foi progressivamente integrada à análise e à prática marxistas, sobretudo a partir da 

revoluções russa, iraniana e chinesa de 1905-1912. Note-se que, de modo geral, isso não ocorreu 

durante a revolução mexicana de 1910-1917, que foi a última grande revolução contemporânea 

na qual não se destacou uma corrente marxista pronunciada.  

No final do 3o congresso da Internacional Socialista, em Zurique, em 12 de agosto de 1893, 

Friedrich Engels, sentado na sala como simples delegado, foi levado à tribuna por uma imensa 

ovação. O velho militante, comovido, depois de lastimar que seu companheiro de luta Karl Marx 

não tivesse podido viver esse impulso do movimento operário organizado mundial, exprimiu sua 

confiança inabalável na “nova, mais forte, invencível Internacional”. Olhando para trás sobre os 

cinqüenta e dois anos de sua vida política, olhando as cidades de Viena, Berlim, Paris, Londres, ele 

podia proclamar que "Marx e ele não tinham lutado em vão, que eles podiam olhar para trás sobre 

sua obra com orgulho e satisfação”. Ele termina :”Não existe um país, um único grande Estado no 

qual a socialdemocracia não seja hoje um poder com o qual todos devem contar. Nós também 

somos ‘uma grande potência’ temida. O futuro depende bem mais dela e de nós do que de 

qualquer uma das ‘grandes potências’ burguesas!”. 
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Esquema de desenvolvimento do marxismo 

 

Sociologia francesa 
clássica  ( descoberta  
das classes e da luta 
de classes: 
Montesquieu, 
Rousseau, Diderot, A. 
Thierry, Guizot) 

Economia política 
clássica inglesa 
(Adam Smith, 
Ricardo) 

Filosofia alemã clássica 
(Hegel, Feuerbach) 

Capitalismo industrial 
(Revolução Industrial) 

Revolução Francesa 

 
Luta de classes 
proletária real 
(primeiras greves e 
insurreições operárias) 

Tensão revolucionária 
antes de 1848 

Socialistas utópicos 
(Saint Simon, 
Fourier, 
Owen, Weitling) 

Nascimento do  
movimento operário 
moderno (sindicatos, 
partido cartista, Liga 
dos comunistas) 

Primeiras organizaações 
proletárias 

revolucionárias  
(Babeuf, Blanqui) 

MARXISMO 

Materialismo dialético 

Materialismo 
histórico (Classes, 
Estado, Modos de 
produção  
pré-capitalista, 
Superestruturais 
Sociais) 

Teoria do  
Sobreproduto e da  

divisão social do 

trabalho  

 
 

Estudo/explicação 

do “Capital  e da 

sociedade burguesa 

 
 

Teoria da mais-valia 

 
História e teoria da 

luta de classe 

proletária e do 

movimento operário 

Teoria da revolução 
proletária, da  
ditadura do  
proletariado,  do 
comunismo e do 
enfraquecimento  
do Estado 
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ALGUMAS DATAS DA ÉPOCA DE MARX 

Desenvolvimentos econômicos eventos político-militares 

1757: estabelecimento do domínio inglês sobre a Índia, depois da batalha de Plessey. 

1770-1830: Revolução Industrial; nascimento das fábricas modernas, primeiro na Inglaterra, 

depois na Bélgica, França, Suíça, Estados Unidos, Alemanha etc. 

1791-1815: guerras da Revolução Francesa e de Napoleão na Europa, em São Domingo, no Egito. 

Consolidação do império britânico. 

1815: derrota de Napoleão e reinado da Santa Aliança. 

1846: fome na Irlanda. 

1846-1848: guerra EUA/México. 

1848-1873: avanço do capitalismo industrial de livre concorrência na Inglaterra, França, Alemanha 

e Bélgica. 

1854-1856: guerra da Criméia (Rússia tzarista contra o resto da Europa) seguida da emancipação 

dos ser vos na Rússia em 1861. 

1861-1867: intervenção francesa no México. 

1859-1866-1870: unificação da Itália. 

1870-1871: guerra franco-alemã; unificação da Alemanha. 

1873-1893: generalização do colonialismo; desenvolvimento rápido da industrialização nos EUA, 

Japão, Rússia, Itália, Áustria-Hungria. 
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Lutas de classes e revoluções 

1776: Revolução americana. 

1789: grande Revolução Francesa; Tomada da Bastilha em 14 de Julho. 

1792-1793: ponto culminante da Revolução Francesa; ditadura dos jacobinos. 

1794 (27 de julho): Termidor, vitória da contra-revolução política. 

1795-1805: revolução de escravos em São Domingo. 

1810-1824: Guerras de libertação (primeira revolução) da América Latina contra o império 

espanhol. 

1830: revoluções na França e na Bélgica; insurreição nacional da Polônia; surgimento da 

“Monarquia de Julho” de Luis Felipe na França. 

1848: revoluções na França, na Alemanha, na Áustria, na Hungria, na Polônia, na Itália. 

1849: derrota dessas revoluções. 

1851: contra-revolução definitivamente vitoriosa na França. 

1853: revolução chinesa dos Taipings. 

1857: insurreição dos cipaios na Índia. 

1857-1867: Segunda revolução mexicana (Reforma). 

1864-1865: guerra civil (segunda revolução) nos Estados Unidos. Abolição da escravatura.  
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1871: Comuna de Paris. 

1886: início da luta pela jornada de oito horas nos Estados Unidos, depois no resto do mundo; 1o 

de Maio, jornada internacional de luta. 

Movimento operário 

1796: Babeuf e a Conspiração dos Iguais. 

1819: massacre de Peterloo, perto de Manchester. 

1828: criação de partidos operários em Filadélfia e Nova Iorque. 

1831: primeira insurreição operária em Lyon. 

1830-1848: Blanqui e o blanquismo. 

1843: insurreição dos tecelões da Silésia (Alemanha). 

1847: Marx e Engels entram para a Liga dos Comunistas. 

1848: ascensão dos cartistas na Inglaterra. 

1848: redação do Manifesto Comunista. 

Junho de 1848: insurreição operária em Paris. 

1863: fundação da Associação geral dos trabalhadores alemães, por Lassalle. 

1864: fundação da Primeira Internacional. 
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1867: publicação do tomo I de O Capital, de Marx. Bebel e Liebknecht são eleitos para o 

Parlamento (Reichstag) alemão. 

1874: dissolução da Primeira Internacional.  

1875: unificação da socialdemocracia alemã. 

1883: morte de Marx. 

1889-1891: fundação da Segunda Internacional. 

1895: morte de Engels. 
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As oito grandes etapas da “história” de Marx 

1. 1837-1843: o democratismo radical 

Tese de doutorado “As diferenças entre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro”, 1838-

1841.  

Colaboração no jornal A Gazeta Renana (Rheinische Zeitung),1842-1843. 

Crítica da filosofia do direito de Hegel, 1843. 

2. 1843-1844: da emancipação política à emancipação social 

A questão judaica, 1843-1844 (Anais franco-alemães). 

Introdução a uma crítica da filosofia do direito de Hegel, 1844. 

Manuscritos econômico-filosóficos (Manuscritos de 44), 1844. 

3. 1845-1847: fundamentos do materialismo 

A sagrada família, 1844-1845. 

Teses contra Feuerbach, 1845. 

Ideologia alemã, 1846. 

Carta a Annenkov, 1846. 

Miséria da filosofia, 1847. 
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4. 1848-1850: da revolução burguesa à revolução proletária (a “revolução permanente”) 

O Manifesto Comunista, 1848. 

Trabalho assalariado e capital, 1849. 

Mensagem ao Comitê Central da Liga Comunista, 1850. 

5. 1850-1852: balanço da vaga revolucionária, lutas de classes e lutas políticas 

As lutas de classes na França (três ensaios publicados na Neue Rheinische Zeitung — revista), 

1850. 

O 18 brumário de Luís Bonaparte, 1852. 

6. 1853-1859: preparação de O capital... 

Colaboração (comentários políticos) no New Daily Tribune, 1852-1862. 

Grundisse  (Fundamentos para uma crítica da economia política), 1857-1858. 

Crítica da economia política, 1859. 

7. 1860-1867: realização da obra econômica da Primeira Internacional 

Monsieur Vogt, 1860. 

Teorias sobre a mais-valia, 1862-1863. 

O capital (manuscrito do volume III), 1865. 

Discurso inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores,1864. 
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O capital (Volume I, publicado), 1867.  

O capital  (Volume II, publicado), 1869-1870. 

1867-1883: a revolução proletária em marcha... e os partidos operários 

Dois discursos sobre a guerra franco-prussiana, 1870. 

A guerra civil na França, 1871. 

Crítica do programa de Gotha, 1875. 

O Anti-Dühring (Engels), 1878. 

Carta aos dirigentes da social-democracia alemã, 1879. 

Carta a Vera Zassoulitch, 1881. 

Prefácio à segunda edição russa do Manifesto comunista, 1882. 

Algumas obras a serem consultadas 

As melhores referências clássicas aos assuntos tratados nesta obra encontram-se em: 

Engels, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Ludwig Feuerbach e o fim da 

filosofia clássica alemã. 

Lenin, V. I. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. 

Plekhanov, George. As questões fundamentais do marxismo. 
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Para um desenvolvimento mais detalhado, ler: 

Mehring, Franz. Karl Marx: histoire de sa vie, tradução e prólogo de Jean Mortier. Paris, Ed. 

Sociales, 1983. 

Assuntos parciais tratados nesta obra foram examinados com mais detalhe em inúmeras obras, 

que não poderíamos enumerar aqui. Citaremos: 

Althusser, Louis — A favor de Marx. RJ, Zahar, 1979. 

Avenas, Denise — Economia e política no pensamento de Trotsky.Lisboa, Delfos, S.d. 

Beer, Max — História geral do socialismo e das lutas sociais. RJ, Laemert, 1968. 

Bottigelli, Emile — A gênese do socialismo científico. 3a ed., Lisboa, Estampa, 1978. 

Bravo, Gian Maria — Les socialistes avant Marx. Paris, Maspero, 1970, 3 volumes. 

Brossat, Alain — El pensamiento político del joven Trotsky. 2a ed.México, Siglo XXI, 1976. 

Claudin, Fernando — Marx, Engels y la revolution de 1848. Madrid, Siglo XXI, 1975. 

Cole, G. D. H. — História del pensamiento socialista. México, Fondo de Cultura Econômica. 4 

volumes. 

Colletti, Lúcio — Le marxisme et Hegel. Paris, Champ Liebre, 1976 

Dommanget, Maurice — Blanqui. Paris, EDI, 1970. 
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Droz, Jacques — História geral do socialismo. Vol.1 — Das origens a 1875. Lisboa, Horizonte, 1979. 

Engels, Fréderic — Contribuição para a história da Liga dos Comunistas. IN Obras escolhidas. São 

Paulo, Alfa-Omega, 1979. 

Hobsbawn, Eric —  A era das revoluções (1789-1848). 2a ed. RJ, Paz e Terra, 1979 

                                 —  A era do capital (1848-1875). RJ, Paz e Terra,1977. 

Jakubowski, Franz — Les superestrutures ideologiques dans la Conception materialiste de 

l’histoire.. Paris, EDI, 1976. 

Lefbvre, Henri — O marxismo. 4a ed. Col. Saber atual. São Paulo, Difel, 1974. 

Löwy, Michael — La teoria de la revolution en el joven Marx. 5a ed.México, Siglo XXI, 1978. 

Lukacs, Georg — História e consciência de classe. SP, Martins Fontes. 

Mandel, Ernest — A formação do pensamento econômico de Karl Marx. RJ, Zahar, 1968. 

Marcuse, Herbert — Razão e revolução. Hegel e o nascimento da Teoria social. Paz e Terra. 

Marx, Karl — Miséria da filosofia; A ideologia Alemã 

Morton, A. L. e Tate, George — História do movimento operário inglês. RJ, Leitura S/A, 1975. 

Premiére Internationale (1a ) — Coletânea de textos apresenta por Christian Labranche — Paris, 

UGE, 1976. 

Rubel, Maximilien — Bibliographie des outres de Marx. Paris, 1956-1960. 
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Thompson, Edward P. —  A formação da classe trabalhadora inglesa — RJ, Paz e Terra, 1987. 
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GLOSSÁRIO 

de pessoas e termos citados 

ADAMS, Samuel (1722-1803): dirigente radical dos partidários da ruptura com a coroa da 

Inglaterra durante o período que precede à revolução americana. Organizador de um comitê de 

correspondência que deu origem ao núcleo revolucionário da região de Boston.  

ADLER, Victor (1852-1918): fundador e dirigente do partido social-democrata do Império Austro-

Húngaro. Situa-se à centro-esquerda da Segunda Internacional. 

ALBERTO, o Grande (1200-1280): teólogo e filósofo escolástico alemão corrente que procura 

legitimar a fé cristã com argumentos racionais. Partidário de uma teoria rudimentar de valor-

trabalho.  

Anabatistas: seita protestante radical do século XVI, que pregava o retorno às idéias dos primeiros 

cristãos e a comunhão de bens. 

ANSEELE, Edouard (1856-1938): dirigente do Partido Operário Belga (socialdemocrata), situando-

se à direita da Segunda Internacional. 

AQUINO, Thomas de (1225-1274): teólogo italiano, principal filósofo escolástico do século XIII (ver 

Alberto, o Grande). Sua escola é chamada de tomista e retoma muitas idéias emprestadas a 

Aristóteles e Avicena.  

ARISTÓTELES (384-322 a. C.): principal filósofo da Grécia antiga, preceptor de Alexandre, o 

Grande. 

AVICENA (980-1037): filósofo e sábio (médico) árabe de origem iraniana. Reintroduziu o 

racionalismo de Aristóteles na filosofia medieval. A escolástica e o tomismo devem-lhe muito. 
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BABEUF, François-Noel, chamado Gracchus (1760-1797): revolucionário francês de orientação 

claramente coletivista e comunista. Sua Conspiração dos Iguais foi esmagada em 1797, e ele foi 

executado. Seus partidários são chamados de babovistas.  

Bagaudae: literalmente “mendigos”, “vagabundos”. Bandos de escravos fugidos das cidades 

durante o “Baixo Império” romano (século III a V de nossa era). Eles contribuíram fortemente para 

a queda do Império e do modo de produção escravagista.  

BAKUNIN, Mikhail (1814-1876): revolucionário russo, líder anarquista e adversário de Marx 

dentro da Primeira Internacional. 

BALL, John (morto em 1381): um dos dirigentes da revolta dos camponeses ingleses em 1381 (ver 

Jacqueries). O cronista Froissard atribui-lhe idéias revolucionárias em favor da divisão igualitária 

da propriedade privada. 

BALZAC, Honoré de (1799-1850): autor francês de uma série de romances intitulada A Comédia 

Humana, faz uma aguda análise da sociedade francesa sob a Restauração (1815-1830) e no início 

da Monarquia de Julho (1830-1848). 

BEBEL, August (1840-1913): fundador do partido socialdemocrata marxista alemão, chamado de 

Eisenach, e a partir do Congresso de Gotha dirigente do partido socialdemocrata unificado. 

Principal dirigente da Segunda Internacional, onde se situa à centro-esquerda. 

BERNSTEIN, Edouard (1850-1932): dirigente da socialdemocracia alemã, que lança a controvérsia 

teórica sobre o revisionismo com seu livro As Pré-condições do Socialismo e as Tarefas da 

Socialdemocracia (1899). 

BIRUNI, Abu ar Al- (973-1050): astrônomo e historiador irano-árabe, que age na época do início da 

conquista da Índia pelos soberanos islâmicos, o que o engaja em um interessante estudo histórico 

comparativo da civilização da Índia, Islão e Grécia antiga. Esse estudo o leva ao limiar do 

materialismo histórico. 
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BISSOLATI, Leonida (1857-1920): dirigente de direita da socialdemocracia italiana, prega a 

participação governamental desde 1902, sendo excluído do PS em 1912 por seu apoio à expedição 

colonial italiana a Trípoli (Líbia). 

BLANC, Louis (1811-1882): socialista utópico e político francês. Ministro durante a revolução de 

1848. Procura empregar os desempregados nos “Ateliers Nationaux” cujo fechamento provoca a 

insurreição operária de junho de 1848. 

BLANQUI, Auguste (1805-1881): comunista revolucionário francês. Sua doutrina chama-se 

blanquismo (ver capítulo V). 

BOEHM-BAWERK, Eugen von  (1851-1914): economista austríaco, fundador da teoria marginalista 

do valor. Redige em 1887 a obra Karl Marx e o fim de seu sistema. 

BOLIVAR, Simon (1783-1830): nascido em Caracas, foi o principal dirigente da guerra de libertação 

da América Latina (1810-1824). Vencedor da batalha de Ayacucho que, em 1824, coloca fim à 

dominação espanhola na América Latina. 

BRANTING, Karl Hjalmar (1860-1925): fundador e dirigente do partido socialdemocrata sueco. 

Situa-se à direita da Segunda Internacional. Torna-se primeiro-ministro várias vezes.  

“Bras-nus”: nome dado aos trabalhadores não-especializados, proletários e semiproletários, em 

Paris, durante a Revolução Francesa de 1789-1794; foram um dos componentes dos sans-culottes 

(ver esse item). 

BRAY, John Francis (1809-1895): economista e socialista utópico inglês. Crítico radical da 

sociedade, baseia-se nas concepções ricardianas. É autor da teoria de uma moeda baseada no 

trabalho, que será retomada principalmente por Proudhon.  

 



 

 

P
ág

in
a9

9
 

BRISSOT, Jacques-Pierre (1754-1793): revolucionário francês, deputado da Convenção. Um dos 

dirigentes do partido Girondino.  

BUONAROTTI, Philippe (1761-1837): revolucionário francês de origem italiana, partidário de 

Babeuf, representou a ligação histórica entre o babovismo e o blanquismo.  

CABET, Etienne (1788-1856): socialista utópico francês, cujo livro Viagem a Icária teve bastante 

influência sobre a classe operária francesa.  

CALVINO, Jean (1509-1564): teólogo protestante francês, toma o poder em Genebra e funda uma 

espécie de república teocrática. Sua doutrina é chamada de calvinismo. Ela teve bastante 

influência nos Países Baixos. Na França e na Escócia. É a variação mais burguesa do 

protestantismo. (Ver Lutero). 

CAMPANELLA, Tommaso (1568-1639): pensador utópico italiano, autor da Cidade do Sol. Passou 

27 anos na prisão. 

Cátaros: movimento religioso muito influente na região meridional da França no século XVIII. O 

papa e a nobreza feudal do norte da França organizam a sangrenta “Cruzada dos Albigenses” 

contra ele.  

CATS, Jacob (1804-1885): um dos primeiros socialistas belgas, operário tecelão, autor de um 

Catecismo do povo (1839), que inspira Friedrich Engels na redação do primeiro projeto do 

Manifesto comunista. 

CRISÓSTOMO, João (aprox. 347-407): bispo de Constantinopla, autor da expressão “A propriedade 

é um roubo”. 

Cipaios: soldados nativos do exército da Índia que se revoltam contra o regime colonial inglês em 

1857-1858. 
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COBBET, William (1763-1835): panfletário e socialista inglês, um dos fundadores do partido 

cartista (ver capítulo VI). 

CONDORCET, Marie Jean-Antoine (1743-1794): filósofo, economista e político francês, que se 

aproxima do materialismo histórico em seu modo de tratar a pré-história humana; prega a 

igualdade de direitos entre os sexos. 

CONSIDÉRANT, Victor-Prosper (1808-1893): socialista utópico francês, discípulo de Charles 

Fourier.  

Cossacos do Don: do turco Kazak. “homem livre”; comunidades de camponeses refugiados nas 

estepes da Ucrânia na Idade Média, para escapar da servidão. Utilizados pelo tzar a partir do 

século XVII como destacamentos armados. 

CROCE, Benedetto (1866-1952): filósofo italiano, autor de uma tentativa de refutação do 

materialismo histórico.  

DARWIN, Charles (1809-1882): naturalista e biólogo inglês, autor de A origem das espécies através 

da seleção natural (1859). 

DEBS, Eugene V. (1855-1926): principal dirigente do partido socialdemocrata dos Estados Unidos 

antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Situa-se à esquerda da Segunda Internacional. 

DE LEON, Daniel (1852-1914): socialista de esquerda nos Estados Unidos, propaga a idéia de 

“sindicatos de indústria”, precursores de algumas formas de organização soviéticas. 

DESCARTES, René (1596-1650): filósofo e sábio francês, adversário da escolástica; um dos 

fundadores da filosofia naturalista e do método científico moderno. 
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Donatistas: seita cristã da África do Norte do século IV ao VI. Ela exprime os interesses dos 

escravos e dos humildes e tende à divisão comunitária de bens.  

Esquerda aviceniana: ver Avicena. 

Esquerda hegeliana: ver capítulo III. 

Essênios: seita judia (do século II antes de Cristo até o final do século I de nossa era); viviam em 

pequenas comunidades fundadas sobre a propriedade coletiva. Bastante hostil à propriedade 

privada e à desigualdade social. 

FÉNELON, Francois (1651-1872): escritor francês, autor de uma utopia: As Aventuras de Telêmaco; 

precursor do Iluminismo. 

FEUERBACH, Ludwig (1804-1872): principal representante da esquerda hegeliana, adere ao 

materialismo com a sua crítica da religião.  

FOURIER, Charles (1772-1837): principal socialista utópico francês. 

GALILEI, Galileu (1564-1642): sábio italiano, um dos fundadores do método experimental nas 

ciências naturais e da filosofia naturalista; precursor do materialismo. 

GARIBALDI, Giuseppe (1807-1882): dirigente revolucionário italiano, dirige a Expedição dos Mil, 

que em 1860 derruba o poder semifeudal na Sicília e em Nápoles e contribui de maneira decisiva 

para a unificação italiana.  

GORTER, Herman (1864-1927): poeta holandês, principal representante da esquerda socialista 

(depois comunista) dos Países Baixos antes e depois da Primeira Guerra Mundial. 

GRAY, John (1798-1850): discípulo de Robert Owen, defensor de uma moeda baseada na prata. 
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GREULICH, Herman (1842-1925): fundador e principal dirigente da socialdemocracia suíça antes 

da Primeira Guerra Mundial. 

GUESDE, Jules (1845-1922): dirigente da ala marxista do partido socialista francês. Situava-se à 

centro-esquerda da Segunda Internacional, até sua capitulação diante do socialpatriotismo em 

1914. 

GUIZOT, François (1787-1874): político francês, primeiro-ministro conservador às vésperas da 

revolução de 1848. Historiador que usa os conceitos de “classe” e “luta de classe” em seu História 

da Revolução na Inglaterra. 

Han, dinastia dos: dinastia de imperadores chineses que reinaram de 202 a.C. até 221 d. C.  

HARDY, Thomas (1752-1832): dirigente operário da London Corresponing Society durante a 

Revolução Francesa (ver capítulo VI). 

HARRINGTON, James (1611-1677): ideólogo inglês da burguesia durante a revolução inglesa de 

1640-1660, partidário da república, da constituição escrita, do sistema bicameral etc. Influencia os 

autores da Constituição dos Estados Unidos no século XVIII. Autor de uma utopia, Oceana. 

Haymarket, mártires de: Parsons, Spies, Engel, Fisher e Lingg, dirigentes anarquistas de Chicago, 

líderes do movimento por uma jornada de oito horas; foram falsamente acusados de atirar uma 

bomba e matar sete policiais na praça de Haymarket, a 4 de maio de 1886, durante uma 

assembléia que sucedeu a uma greve de 400.000 operários. Os quatro primeiros foram enforcados 

e Lingg se suicidou antes da execução. 

HEGEL, George Friedrich Wilhelm (1770-1831): filósofo alemão, exerce uma influência 

determinante sobre Marx e Engels. 

HEINE, Heinrich (1797-1856): poeta radical alemão, exilado em Paris, onde Marx torna-se seu 

amigo. 



 

 

P
ág

in
a1

0
3

 

HERACLITO (540-480 a.C.): filósofo grego, originário da Ásia Menor, fundador do pensamento 

dialético.  

HESÍODO (meados do século VIII a.C.): poeta grego antigo, autor de Os Trabalhos e os Dias. 

HESS, Moses (1812-1875): ideólogo socialista utópico alemão, influencia Karl Marx, depois torna-

se partidário de Lassalle; um dos precursores do sionismo. 

HODGSKIN, Thomas (1787-1869): economista inglês, esforça-se para defender o ponto de vista 

proletário partindo das teorias econômicas de Ricardo. 

Hussitas: movimento religioso cristão declarado herético, fundado por Jan Hus (1369-1415); 

difunde-se na Boêmia no século XV. Um de seus ramos, os taboritas, estabelece uma Comuna 

baseada na propriedade coletiva, na cidade de Tabor. 

IBN-KHALDOUN (1332-1406): historiador e filósofo árabe, precursor do materialismo histórico. 

IGLESIAS, Pablo (1850-1925): operário tipógrafo, fundador e principal dirigente da 

socialdemocracia espanhola antes da Primeira Guerra Mundial. 

Jacqueries: revoltas camponesas do século XIV, principalmente na França (1358), Inglaterra 

(1381), Flandres, das quais a revolta dos hussitas (ver esse ítem) e a Guerra dos Camponeses na 

Alemanha (1524-1525), dirigida por Thomas Münzer, são continuidades.  

Jacobinos: partido político democrático radical durante a Revolução Francesa, que ele dirige com 

Danton, Robespierre e Saint-Just até o 9 Termidor (27 de julho de 1794), data da vitória da contra-

revolução política. 

JUAREZ, Benito (1806-1872): principal dirigente da segunda revolução mexicana (ver Reforma). 
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JUSTO, Juan (1865-1928): dirigente do partido socialdemocrata argentino antes da Primeira 

Guerra Mundial. 

KATAYAMA, Sem (1859-1933): fundador do sindicato dos operários metalúrgicos (1898); do 

partido socialista marxista (1901) e, depois, após a Primeira Guerra Mundial, do partido comunista 

japonês. 

KAUTSKY, Karl (1854-1938): executor testamentário de Engels, com Eduard Bernstein, principal 

teórico da socialdemocracia alemã e da Segunda Internacional antes da Primeira Guerra Mundial. 

Situa-se à centro-esquerda da Internacional. Principal divulgador da teoria marxista em seu seio.  

KUNG-SUN LUNG (320-250 a.C.): filósofo chinês que introduz o pensamento dialético naquele 

país. 

LABRIOLA, Antonio (1843-1904): principal teórico e divulgador do marxismo na Itália, antes da 

Primeira Guerra Mundial. 

LAFARGUE, Paul (1842-1911): teórico marxista francês de origem antilhana. Marido da filha de 

Marx, Laura. 

LASSALLE, Ferdinand (1825-1864): fundador do primeiro partido operário alemão em 1863. Seu 

partido funde-se com o partido marxista no Congresso de Gotha (1875). 

LENIN, V. I. (1870-1922): revolucionário russo, dirigente da ala esquerda da Segunda Internacional. 

LIEBKNECHT, Wilhelm (1826-1900): fundador, junto com Bebel, do partido socialdemocrata 

marxista alemão em 1869. 

LOUVERTURE, Toussaint (1743-1803): dirigente da revolta de escravos de São Domingo, chefe dos 

“jacobinos negros”. 
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LUTERO, Martinho (1483-1546): teólogo alemão que desencadeia em 1517 a Reforma da qual 

surgiu o protestantismo. Seus principais ramos são o luteranismo, predominante principalmente 

na Alemanha e na Suécia, o calvinismo e o puritanismo (ver esses itens).  

LUXEMBURGO, Rosa (1870-1919): revolucionária polonesa, dirigente da ala esquerda na Segunda 

Internacional. 

MABLY, Gabriel (1709-1785): filósofo e historiador francês do século XVIII, precursor dos 

socialistas utópicos. 

MARX, Eleanor (1855-1898): revolucionária inglesa, auxiliou a organização de congressos 

socialistas internacionais; uma das fundadoras da Liga Socialista (1885) e do sindicato dos 

empregados das companhias de gás (1889). 

MASARYK, Thomas (1850-1937): dirigente político da burguesia tcheca durante o Império Austro-

Húngaro; após 1918, presidente da República tchecoslovaca. Autor de uma tentativa de refutação 

do marxismo, publicada em 1898. 

Masdeísmo: movimento religioso maniqueísta (que concebe o mundo como dominado pela luta 

entre o Bem e o Mal), influente no Irã nos séculos V e VI da nossa era, preconiza a divisão 

comunitária de bens. 

MESLIER, Jean (1664-1733): padre e autor utopista francês, defensor do princípio de divisão 

comunitária de bens em seu Testamento de Jean Meslier. 

MICHEL, Louise (1830-1905): membro da Primeira Internacional na França, participa da Comuna 

de Paris e torna-se uma das propagandistas mais conhecidas do movimento operário, de 

tendência anarquista. 

MIGNET, François Auguste (1796-1884): historiador da Revolução Francesa. 
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MILLERAND, Alexandre (1859-1943): dirigente da direita socialdemocrata na França, torna-se 

ministro em um governo de coalizão com a burguesia (ministério Waldeck em 1899), o que 

desencadeia o debate sobre o “millerandismo” na Segunda Internacional. Depois volta-se para a 

direita burguesa e torna-se presidente da República ultraconservador, após a Primeira Guerra 

Mundial. 

MONTESQUIEU, Charles de (1689-1755): um dos fundadores da historiografia moderna e da 

política liberal. 

MORE, Thomas (1477-1535): ideólogo e político inglês, chanceler do Rei Henrique VIII, decapitado 

por este devido a sua oposição ao absolutismo. Autor da primeira grande utopia moderna. 

MORGAN Lewis (1818-1881): antropólogo americano cuja obra materialista, principalmente 

Ancient Society, influencia profundamente Marx e Engels, e inspira o livro de Engels, A origem da 

família, da propriedade e do Estado. 

MÜNZER, Thomas (aprox. 1489-1525): principal dirigente da guerra dos camponeses alemães em 

1525. 

O’CONNOR, Feargus (1796-1855): dirigente do partido cartista (ver capítulo V), filho de um 

célebre dirigente nacionalista irlandês.  

OWEN, Robert (1771-1858): um dos grandes socialistas utópicos ingleses, fundador do movimento 

cooperativista (ver capítulo V). 

PAINE, Thomas (1737-1809): ideólogo e homem político norte-americano, um dos principais 

teóricos do radicalismo democrático do final do século XVIII. Sua obra principal chama-se Os 

Direitos do Homem. 
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PALÁCIOS, Alfredo (1880): um dos principais dirigentes da socialdemocracia argentina antes da 

Primeira Guerra Mundial. 

PETTY, William (1623-1687): fundador da economia política moderna e da teoria do valor-

trabalho. 

PLATÃO (428-348  a.C.): um dos grandes filósofos gregos da Antigüidade, professor de Aristóteles. 

Autor do primeiro esboço de um Estado utópico ideal, em seu livro A República. 

PLEKHANOV, George (1856-1918): fundador do movimento marxista na Rússia e principal 

divulgador do marxismo em seu país durante um quatro de século. Autor, junto com Lenin, do 

programa do Partido Operário Socialdemocrata da Rússia. Volta-se para a direita após a Revolução 

Russa de 1905, e principalmente após o início da Primeira Guerra Mundial. 

POUGATCHEV, Yemelyan Ivanovitch (1726-1775): dirigente cossaco de uma grande revolta 

camponesa na Rússia no século XVIII. 

PROUDHON, Pierre-Joseph (1809-1865): socialista utópico francês, um dos precursores do 

anarquismo. Sua corrente foi influente na França entre 1848 e 1871, inclusive no seio da Comuna 

de Paris.  

Puritanismo: corrente anti-hierárquica da Reforma protestante (ver Lutero), predominante na 

Inglaterra no século XVII. Influencia profundamente a revolução inglesa de 1640-1688, e depois a 

evolução das idéias religiosas de todos os países anglo-saxões. 

QUESNAY, François (1694-1774): médico e economista francês, fundador da escola fisiocrata em 

economia política (ver capítulo III); presumível criador do conceito de “classe social”. 

RAVESTONE, Pierry (aprox. 1780-1830): economista inglês que se esforça para criticar a sociedade 

burguesa partindo dos princípios econômicos de Ricardo. 
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Reforma: nome dado à segunda revolução mexicana de 1857 a 1867, dirigida por Benito Juarez, e 

que ataca principalmente a oligarquia e os bens da Igreja. 

RICARDO, David (1772-1823): o maior dos economistas clássicos ingleses, defensor da teoria do 

valor-trabalho. Influencia profundamente Karl Marx. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778): grande ideólogo radical do Século das Luzes (ver esse 

item); um dos precursores da historiografia e da sociologia modernas. 

SAINT-SIMON, Claude (1760-1825): filósofo e escritor francês, um dos socialistas utópicos mais 

importantes. 

Sans-culottes: nome dado aos artesãos, aprendizes, lavadeiras etc. que constituem a base 

corrente radical-democrática durante a Revolução Francesa de 1789. 

SCHAPER, Karl (1812-1870): dirigente da Liga dos Justos, depois da Liga Comunista, ao lado dos 

operários Joseph Moll e Henrich Bauer (ver capítulo V). 

SCHILLER, Friedrich (1759-1805): junto com Goethe, o principal escritor clássico alemão, mas mais 

radical do que este em questões de história e política. 

Século das Luzes: nome dado à época de luta revolucionária da burguesia ascendente contra o 

absolutismo e os preconceitos religiosos, de aproximadamente 1750 até a grande Revolução 

Francesa de 1789. 

SHELLEY, Percy (1792-1822): poeta inglês, um dos maiores poetas revolucionários de todos os 

tempos. 

SMITH, Adam (1723-1790): economista escocês, um dos fundadores da escola clássica de 

economia política.  
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SPÁRTACUS (morto em 71 a.C.): escravo romano de origem grega (da província da Trácia) que 

dirige até 70.000 escravos durante sua grande revolta nos anos 73-71 a.C. 

SPINOZA, Baruch (1632-1677): filósofo judeo-holandês, fundador, junto com Descartes, da 

filosofia naturalista moderna, precursor do materialismo. Foi igualmente um dos fundadores da 

ciência política moderna e um dos maiores pensadores de todos os tempos. 

STAUNING, Thorvald (1873-1942): fundador e dirigente principal da socialdemocracia 

dinamarquesa antes e após a Primeira Guerra Mundial. Situa-se à direita da Segunda 

Internacional. Várias vezes primeiro-ministro de seu país. 

TAI-CHEN (Tai-Tung-Yüan) (1724-1777): grande filósofo chinês, cujas concepções dialéticas o 

colocam próximo do materialismo.  

Taï-ping: movimento revolucionário chinês inspirado por uma seita cristã herética chinesa, de 

natureza populista-camponesa. Desenvolve-se de 1851 a 1864. Marx o considera como embrião 

de uma revolução burguesa com direção jacobina. 

Tang, dinastia dos: dinastia de imperadores chineses que reinaram de 618 a 907 d.C. 

Termidor: ver Jacobinos. 

THIERRY, Augustin (1795-1856): historiador francês, autor de Histoire de la Conquête de 

l’Anglaterre par les Normands. 

THIERRY, Augustin (1795-1856): historiador francês, autor de História da Revolução Francesa e da 

História do Consulado e do Império. Dirigente da contra-revolução depois da repressão sangrenta, 

quando da Comuna de Paris.  

TUCÍDIDES (465-388 a.C.): nascido em Atenas, o historiador mais importante da Antigüidade. 
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Tokugawa: família da nobreza feudal japonesa, que se apodera, em 1603, do shogunato (governo 

corrente, sob a autoridade puramente nominal do Imperador) e que reina até 1867, ou seja, até a 

revolução Meiji. 

TONE, Theobald Wolf (1763-1798): dirigente revolucionário irlandês, chefe dos Irlandeses Livres, 

influenciado pelos Jacobinos franceses. 

TRISTAN, Flora (1803-1844): feminista radical e socialista utópica peruano-francesa, influencia 

Marx e Engels através de seus escritos. 

TROELSTRA, Pieter-Jelles (1860-1930): fundador e dirigente do Partido Socialdemocrata Operário 

nos Países Baixos antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Situa-se inicialmente no centro e 

depois, após 1919, à direita as Segunda Internacional. 

TROTSKY, Léon (1879-1940): revolucionário russo, situa-se à esquerda da Segunda Internacional. 

TUPAC Amaru: dirigente de uma revolta dos índios do Peru (1780-1783) contra a exploração 

feudal e o colonialismo espanhol. 

TURNER, Nat (1800-1831): dirigente da revolta dos escravos negros de Southampton em 1831, a 

principal do sul dos Estados Unidos no século XIX. 

VANDERVELDE, Emile (1866-1938): fundador e principal dirigente do Partido Operário Belga 

(socialdemocrata), presidente da Segunda Internacional. Situa-se à centro-esquerda dela antes da 

Primeira Guerra Mundial; depois, após sua capitulação diante do socialpatriotismo em 1914, a sua 

direita. 

VOLTAIRE, François Arouet de (1694-1778): escritor, filósofo, historiador francês do Século das 

Luzes (ver esse item), principal ideólogo revolucionário da burguesia. 
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WEITLING, Wilhelm (1808-1871): um dos primeiros comunistas alemães de origem operária. 

Socialista utópico (ver capítulo VII). 

WORDSWORTH, William (1770-1850): poeta romântico inglês. 


