MARXISMO

Karl Marx e a dialética
Os filósofos sempre preocupam em interpretar a realidade, é preciso agora transformá-la (Marx)

- O continente europeu sofria com tempos de intensa mobilização, problemas sociais,
protestos, precariedade do trabalho, desigualdade econômicas. O capitalismo se apresenta
como uma moderna e diferente forma de gerenciar o Estado.
- Marx, busca compreender por meio de uma explicação científica, a realidade social.
- Marx, desenvolve uma reflexão histórica e um sistema filosófico para solucionar essas
desigualdades sociais provocada pelo capitalismo.

O Marxismo

MATERIALISMO HISTÓRICO

- O materialismo histórico é um conjunto de princípios que pretendem reproduzir
fielmente o movimento da totalidade social em suas explicações da realidade. Assim,
ser materialista na concepção marxista, significa dizer que o material é determinante.
- Dizendo de outra maneira, segundo Marx, o materialismo é tudo aquilo que é
produzido como bens necessários à vida.

- ser materialista na concepção marxista, significa dizer que o material é
determinante
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- Esse movimento materialista é considerado dialético porque a história é feita de
contradições e as classes sociais tem interesses divergentes, gerando crises e conflitos
entre as mesmas.
- Se de um lado existe o capitalista que controla o bem de produção, do outro existe o
proletariado, que é um operário explorado pelo burguês.
- A força de trabalho e o salário são meios que o proletariado tem de conseguir algum
ganho com o burguês. Do outro lado, o burguês paga ao proletariado por precisar dele
para trabalhar e gerar lucro.
- Para Marx, é esse movimento dialético entre o burguês e o proletariado, a luta de
classes que movimenta o mundo e faz história.
- Visando modificar essa estrutura capitalista e de exploração do burguês sobre o
proletariado, Marx, propõe instaurar uma nova ordem, o socialismo.
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- Para Marx, o proletariado somente conseguirá sair da precarização do trabalho se

este conseguir mudar a sua própria realidade. Essa mudança do sistema de exploração
econômica burguesa, somente será possível com a mudança de consciência do
trabalhador.
- Para Marx, é fundamental lutar e resistir aos encantos do capitalismo e da imposição
burguesa para que essa modificação ocorra, afinal, burguês sempre vai querer
“sufocar” o proletariado.
-

Criar uma nova ordem para gerir o sistema econômico e político é fundamental para
o proletariado resistir a opressão do poder capitalista. Por essas razões que o
marxismo é considerado uma prática revolucionária.
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- Marx afirma que enquanto a burguesia não for eliminada, o proletariado
deverá exercer como força política a chamada ditadura do proletariado.
- O estado marxista deve ser forte, centralizador (poder na mão de poucos) e
suficientemente capaz de controlar e planificar a economia até o momento que
o Estado não tenha mais razão de existir.

