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Materialismo histórico 

Resumo 

 

Filosofia de caráter revolucionário 

 Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal objetivo 

da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de 

filosofia da práxis (“práxis”, em grego, significa “ação”). Grande pai teórico do comunismo, Marx acreditava 

que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

 

“Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de maneiras diferentes. O que importa, 

porém, é transformá-lo”  

11ª Tese contra Feerbach 

 

Materialismo histórico  

Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos os 

elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em 

outras palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura 

econômica, pelo modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de 

uma dada civilização, como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., 

seriam tão somente reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o 

trabalho a atividade mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a 

economia, que é a organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. 

Não à toa, Marx é tachado como um pensador economicista 

 

“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode 

resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias 

e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência” (Prefácio para 

a Crítica da Economia Política) 

 

Luta de classes 

Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs a 

passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, 



 
 

 

 

2 

Filosofia / Sociologia 
 

de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 

 

“A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e 

escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor e 

o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, ora 

disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade ou 

pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da 

sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas 

condições de opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da 

burguesia, possui uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se 

cada vez mais em dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam – a burguesia e o 

proletariado”  

Manifesto do Partido Comunista. 

 

Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é a luta de 

classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas classes 

sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande diferença entre 

essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, todos os 

elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o fornecimento 

de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui unicamente sua força 

de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou físicas. No 

capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os proletários, 

precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de uma quantia 

em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses põem suas 

empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, pois, 

segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram os 

trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa lucra, 

o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o 

burguês está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no 

capitalismo são interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma 

é exploradora, outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 
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Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação (“coisificação”). 

Seu salário, aquilo com que irá sustentar a si e aos seus, passa a ser definido simplesmente pela lei da 

oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o proletário 

vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste no fato de 

que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no trabalho não a 

grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um meio de 

subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade humana 

mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 

“O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer 

parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um 

sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas 

mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em 

seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém 

imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja 

compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que 

o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 

exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas 

trabalho para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa.” 

(Manuscritos econômico-filosóficos) 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada 

dos meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, 

mas de onde todos também seriam donos. 
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Exercícios 

 

1. Disserte, de acordo com a teoria social de Karl Marx, acerca do que constitui a chamada estrutura 
econômica no capitalismo. 

 

2. Conforme Aranha e Martins, o materialismo de Karl Marx diferencia-se do materialismo mecanicista. 
Analisando estas diferenças as autoras concluem: 
"[...] segundo o materialismo dialético, o espírito não é consequência passiva da ação da matéria, 

podendo reagir sobre aquilo que determina. Ou seja, o conhecimento do determinismo liberta o 

homem por meio da ação deste sobre o mundo, possibilitando inclusive a ação revolucionária." 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando. São Paulo, Ed. Moderna, 2000, p. 241. 

 

Com base em seus conhecimentos e nas informações, assinale a alternativa correta. 

a) Diferentemente dos idealistas, Marx considera que as manifestações espirituais humanas derivam 

da estrutura material ou econômica da sociedade, mas não de modo absoluto, pois o espírito pode 

se libertar. 

b) Como em Marx, a estrutura material ou econômica determina as manifestações do espírito, que 

será, em consequência, sempre passivo diante desta estrutura. 

c) Marx entende que o espírito é resultado da estrutura material ou econômica da sociedade, por isso 

jamais pode modificá-la. 

d) A dialética materialista de Marx sintetiza os momentos da realização da razão na história e não o 

agir histórico que realiza os conteúdos da razão. 
 

3. Explique a relação entre Estado e classes sociais para Karl Marx, tomando como referência o livro Os 
clássicos da política, de WEFFORT, F. (Org.). v. 2. São Paulo: Ática, 2006. 

 

4. Leia os textos a seguir e responda. 

A alienação/1 
Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo, entre os clientes, um fabricante de camisas. O 
gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua 
soçobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. 
Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. 
Levantou-se de um salto. 
A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade 
Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas 
camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia: Made in USA. A terceira coisa que fez foi vender camisas 
feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. 
 
A alienação/2 
Os que mandam acreditam que melhor é quem melhor cópia. A cultura oficial exalta as virtudes do 
macaco e do papagaio. A alienação na América Latina: um espetáculo de circo. Importação, 
impostação: nossas cidades estão cheias de arcos do triunfo, obeliscos e partenons. A Bolívia não tem 
mar, mas tem almirantes disfarçados de Lord Nelson. Lima não tem chuva, mas tem telhados a duas 
águas e com calha. Em Manágua, uma das cidades mais quentes do mundo, condenada a fervura 
perpétua, existe mansões que ostentam soberbas lareiras, e nas festas de Somoza as damas da 
sociedade exibiam estolas de raposa prateada. 

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 2. ed. Porto Alegre: L&PM. 2012. p. 71 
 

Por que o autor atribui aos textos o título de alienação? 
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Gabarito 

 

1. Marx entendia que a história da sociedade é a história das lutas de classes, sendo a produção econômica 

a base (infraestrutura) sobre a qual se organizam todos os demais aspectos da vida social 

(superestrutura). A esse conceito de luta de classes perpetua (só acabaria com o surgimento do 

comunismo) chama-se "dialética marxista". No capitalismo como explicado por Marx, a estrutura 

econômica é formada por um lado de proletários que vendem sua força de trabalho e de outro por 

burgueses que a compram. Mas o lucro do trabalho fica todo para o burguês, que o ganha por meio da 

exploração da "mais valia". É por meio da mais valia que todo o lucro do capitalista viria do trabalho não 

pago. Para ocultar essa situação de exploração do trabalho, outro elemento sempre presente no modo 

de produção capitalista é a ideologia, um mascaramento da realidade que leva o trabalhador à 

inconsciência de sua real força e de sua situação de explorado, mantendo-o em um estado que Marx 

chamou de "alienação". 

 

2. A 

A afirmativa A está correta, pois, apesar de acreditar que a vida material condiciona a vida espiritual (numa 

concepção ampla que envolve comportamento, cultura, religião etc.), para Marx esse condicionamento 

não é absoluto, pois o homem pode reagir dialeticamente (se opondo ao estado de coisas e chegando a 

uma nova síntese social). As afirmativas B e C estão incorretas, porque negam a concepção materialista 

dialética de Marx. A afirmativa D está incorreta, porque está misturando a dialética hegeliana com a 

marxista. A realização da razão na história é vista no pensamento hegeliano, que entendia o 

conhecimento do mundo a partir do diálogo entre o real (histórico) e o pensamento. Da síntese desse 

encontro surgiria o conhecimento do mundo pela razão. A dialética marxista fala em conflito entre 

instâncias apenas da vida material, no caso, os modos de produção e a estrutura de classes que se forma 

ao seu redor. 

 

3. Segundo Weffort, para Karl Marx o Estado era um comitê político das classes dominantes e instrumento 

da dominação burguesa. 

 

4. Que o estudante destaque a submissão das pessoas aos valores e instituições dadas perdendo a 

consciência de seus verdadeiros valores ou como a vida é medida pelo ter e não pelo ser. 


