
A partir de 1848, o proletariado procurava expressar sua própria ideologia 

As novas teorias exigiam a igualdade real, opondo o socialismo ao individualismo burguês

Trabalho é criador de riqueza, que não é usufruída pelo operário, mas, ao contrário, lhe é extorquida

As soluções propostas por Owen ainda eram fortemente filantrópicas e paternalistas

Estabeleceu o plano de uma sociedade industrial dirigida por produtores _> todos que participam da criação da riqueza, que a produzem 

Diagnosticou o conflito de classes

Crítica ao sistema capitalista e à cobiça dos comerciantes

Idealizou os falanstérios, plano de associação voluntária envolvendo entre 1,2 e 5 mil pessoas vivendo em comunidade

Criou um banco popular para oferecer empréstimos a baixos juros

Defendeu a instrução pública

Preconizava a autonomia da classe operária na organização de sua luta contra a exploração capitalista

Melhoria de alojamento e higiene

Construção de escolas

Aumento de salários

Redução de horas de trabalho

Capítulo 26

Teorias socialistas 

SOCIALISMO UTÓPICO

ROBERT OWEN 

SAINT-SIMON

PROUDHON

 FOURIER

Socialismo aparece como uma reação às péssimas condições dos trabalhadores

Propõe um socialismo científico

Classificam seus predecessores de socialistas utópicos

• paternalistas

• conservadoras

• moralistas

MARX E ANGELS



O materialismo mecanicista parte da constatação de um mundo composto de coisas e, em última análise, de partículas materiais que se combinam 
de forma inerte

Para o materialismo dialético, os fenômenos materiais são processos. Além disso, o espírito não é consequência passiva da ação da matéria,  
podendo reagir sobre aquilo que o determina

Estrutura contraditória do real, passa por três fases: a tese, a antítese e a síntese 

Totalidade: as coisas estão em constante relação recíproca: não se podem compreender fenômenos isoladamente

Explicação da história por fatores materiais, ou seja, econômicos e técnicos

No lugar das ideias estão os fatos materiais; no lugar dos heróis individuais, a luta de classes
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Infraestrutura, constitui a base econômica; engloba as relações do ser humano com a natureza no esforço de produzir a própria existência e  
as relações dos indivíduos entre si

Superestrutura, de caráter político-ideológico, que se constitui por dois aspectos:
• Pela estrutura jurídico-política representada pelo Estado e pelo direito

• Pela estrutura ideológica, as expressões da consciência social, tais como a religião, as leis,  
  a educação, etc.

A partir das condições naturais, os seres humanos usam as técnicas e se organizam por meio da divisão do trabalho social

Conjunto formado por clima, água, solo, matérias-primas, máquinas, mão-de-obra e instrumentos de trabalho

Maneira pela qual as forças produtivas se organizam em determinadas relações de produção num dado momento histórico
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• Modo de produção primitivo

• Modo de produção patriarcal 

• Modo de produção escravista 

• Modo de produção feudal 

• Modo de produção capitalista: modo de produção mais avançado que torna ainda mais profundas as diferenças entre trabalhador  
   e patrão _> trabalhador produz mercadorias de forma alienada, e não tem, por vezes, condições de comprar a própria mercadoria que fabrica 

Mercadoria é tudo o que é produzido, tendo em vista o valor de troca e não o valor de uso (Mais-valia) 

No capitalismo o trabalhador também se transforma em mercadoria, vende o seu trabalho, troca-o por dinheiro 

Fetichização da mercadoria e reificação do trabalhador 

O fetichismo é o processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire “vida” porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso

Os indivíduos passam a ser considerados como mercadoria, uma vez que as mercadorias se humanizam 

Camufla a luta de classes mostrando a sociedade como um todo harmônico 
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A LUTA DE CLASSES SURGE DOS CONFLITOS QUE SE DESENVOLVEM DE FORMAS DIFERENTES NOS DIFERENTES MODOS DE PRODUÇÃO 

O TRABALHADOR NÃO PERCEBE SUA SITUAÇÃO PORQUE ESTÁ IMERSO NA IDEOLOGIA



Preferência por alternativas de organização voluntária em oposição ao Estado

Organização social como cooperação e aceitação da comunidade

A revolução socialista de 1917 na Rússia foi uma tentativa de implementar os princípios socialistas a partir de uma reestruturação das teorias de Marx e Engels, principalmente feitas por Lênin  

Socialdemocracia: visa em última instância à superação do capitalismo e à implantação do socialismo, mas não pela via da revolução 
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