


O QUE É O LEMARX?
 O Laboratório de estudos e pesquisas marxistas 

(LEMARX) surgiu em 2007, a partir da iniciativa de 
professores, estudantes e militantes;

 Além dos estudos sobre O Capital e de um conjunto de 
obras de Marx e Engels, o Lemarx estuda as seguintes 
temáticas: 1) Teoria Marxista e prática socialista; 2) A 
questão da mulher; 3) Estética marxista. 



OBJETIVOS BÁSICOS DO CURSO
 Aproximar os jovens e demais lutadores da teoria marxista 

e da prática histórica do movimento dos trabalhadores (as) 
e demais oprimidos;

 Compreender a origem, dinâmica e funcionamento da 
sociedade capitalista (burguesa) atual e o processo de 
exploração da força de trabalho (base da riqueza e da 
acumulação de capital);

 Mostrar a necessidade da juventude, trabalhadores (as) e 
demais explorados se organizarem em torno da luta por 
superar o capitalismo e construir o socialismo



TEXTOS BÁSICOS
 OBRAS BÁSICAS PARA O ESTUDO INTRODUTÓRIO DA 

TEORIA MARXISTA E DO MOVIMENTO SOCIALISTA:

 A) V. I . Lênin – As três fontes e as três partes constitutivas 
do marxismo;

 B) Marx e Engels – Manifesto Comunista;

 C) Marx – Prefácio à Para a crítica da economia política;

 D) Marx – Trabalho assalariado e capital;

 E) Marx e Engels – A ideologia alemã (Sobre 

Feuerbach).





MARX E ENGELS: QUEM FORAM?
 Alemanha: Marx e Engels nasceram em Tréves (Trier), 

que se localiza na região da Renania na Prússia;

 Universidade: Marx ingressou em 1836; Engels não 
frequentou curso superior, a não ser algumas aulas e 
conferências;

 Jovens-Hegelianos: Marx conheceu um grupo de 
intelectuais, discípulos de Hegel, que usavam o 
método hegeliano da dialética para realizar a crítica do 
Estado e da Religião, com o objetivo de “reformar a 
consciência” para mudar o mundo



 Gazeta Renana: Marx terminou o seu doutorado com 
uma tese sobre “As filosofias da natureza em 
Demócrito e Epicuro” e se dedica ao jornalismo. 
Escreve uma série de textos na GAZETA RENANA 
(jornal da burguesia liberal) contra o ESTADO 
MONÁRQUICO E AS MEDIDAS AUTORITÁRIAS 
CONTRA OS CAMPONESES E LENHADORES DA 
REGIÃO DO MOSELA, ALÉM DE DEFENDER A 
LIBERDADE DE IMPRENSA CONTRA A CENSURA.



Alemanha na época de Marx







 1843 – Escreve os manuscritos de “Crítica da filosofia 
do direito de Hegel”, a primeira crítica de conjunto às 
posições de Hegel sobre o Estado, o direito e a 
sociedade civil. Chega à conclusão de que: PARA 
COMPREENDER O ESTADO POLÍTICO DEVE-SE 
COMPREENDER A SOCIEDADE CIVIL, A VIDA 
SOCIAL;

 1844 – Torna-se COMUNISTA, por influência de 
Engels e Moses Hess, escrevendo textos como 
“Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel”, 
“A questão judaica” e “Glosas Críticas marginais ao 
artigo, O Rei da Prússia e a reforma social”; sua 
primeira experiência com economia resulta em 
“Manuscritos Econômico-Filosóficos”;







 CONHECE FRIEDRICH ENGELS em Paris e se torna 
seu amigo e companheiros de lutas para toda a vida;

 1845 a 1847 – Período em que reanalisa as suas 
posições, superam o hegelianismo e rompem com os 
jovens-hegelianos, escrevendo os textos “A situação da 
classe trabalhadora na Inglaterra” (Engels); “A sagrada 
família” (Marx e Engens); “Teses sobre Feuerbach” e “A 
ideologia alemã” (Marx e Engels” e a “Miséria da 
Filosofia” (Marx)









 1848 a 1852 – Escrevem “O manifesto comunista”, 
publicado às véspera das Revoluções Burguesas de 1848 
e se integram à Liga dos Comunistas. Escrevem 
também uma série de obras de avaliação da experiência 
revolucionária como “As lutas de classes na França”; 
“O 18 de Brumário de Luis Bonaparte”; “Revolução e 
Contrarrevolução na Alemanha”, além de muitos 
outros artigos, resoluções sobre a luta revolucionária 
do proletariado.









 1850 a 1864 – Período de refluxo do movimento 
revolucionário na Alemanha e de contrarrevolução. 
Marx se dedica ao estudo da Economia Política, 
escrevendo “Grundrisse” (1857-58) e “Contribuição à 
crítica da Economia Política”, AS PRIMEIRAS 
ANÁLISES GLOBAIS DA ORDEM DO CAPITAL;

 1864 – 1872 (76) – Participa da fundação da PRIMEIRA 
INTERNACIONAL – Associação Internacional dos 
trabalhadores, da sua DIREÇÃO (Conselho Geral), 
sendo responsáveis pela redação da maioria dos seus 
documentos, entre os quais, “Salário, Preço e Lucro” e 
“A Guerra Civil na França”, sobre a COMUNA DE PARIS 
(1871);





 1867 – Publica o primeiro livro da sua obra mais 
importante, O CAPITAL; os demais livros serão 
publicados por Engels, a pós a morte de Marx, e por 
Kautsky (Teorias da Mais-Valia);

 Anos 1870-80 – Marx e Engels aplicam o método do 
materialismo histórico à análise de vários problemas. 
Engels publica “AntiDühring”, “Do socialismo utópico 
ao socialismo científico”, “A questão da habitação”, 
“Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica 
Alemã” e “A origem da família, da propriedade privada e 
do Estado”









 Marx, Engels e os partidos operários e socialistas: os 
últimos anos de suas vidas se dedicam à orientação e 
construção de partidos operários, entre os quais, o 
mais importante deles, o PARTIDO OPERÁRIO 
SOCIAL-DEMOCRATA ALEMÃ. Combatem o 
reformismo no seio desse partido. Marx escreveu a 
“Crítica do Programa de Gotha”, DEFENDENDO AS 
IDEIAS REVOLUCIONÁRIAS CONTRA O 
REFORMISMO;

 1869 – Engels participa da fundação da SEGUNDA 
INTERNACIONAL.









O MARXISMO NO SÉCULO XX E XXI
 Apesar de ter surgido no século XIX, o marxismo se 

desenvolveu muito ao longo do século XX e continua a se 
desenvolver no século XXI;

 Os grandes revolucionários do século XX (Lênin, Trotsky, 
Rosa Luxemburgo, entre tantos) se ampararam nas ideias 
de Marx e Engels para compreender as transformações do 
capitalismo e da sociedade nas primeiras décadas do século 
XX e desenvolver a teoria marxista;

 Grandes revoluções ocorreram sob inspiração do 
marxismo, entre elas, a mais importante: a Revolução Russa 
de 1917;





 Inúmeros temas foram estudados e desenvolvidos no 
século XX, como:

 A) O materialismo dialético e as novas descobertas 
científicas;

 B) O Imperialismo: fase de decomposição do capitalismo;
 C) O partido político marxista (proletário);
 D) A concepção marxista do Estado, das classes sociais e da 

luta de classes;
 E) Combate ao reformismo e ao revisionismo;
 F) A revolução na época do Imperialismo;
 G) O fenômeno da burocratização da URSS, do Partido 

Bolchevique e da III Internacional e o seu fim;
 H) O internacionalismo proletário e a luta mundial da 

classe operária contra o Imperialismo das potências 
capitalistas.



O IMPACTO DA DÉBACLE DA UNIÃO 
SOVIÉTICA
 A Rússia foi o berço da revolução de 1917, em que o 

proletariado, dirigido por um partido marxista (Partido 
Bolchevique) derrubou a burguesia do poder do Estado, 
estruturou um Estado Operário e começou a transição do 
capitalismo ao socialismo;

 Diversos acontecimentos como a DERROTA DA 
REVOLUÇÃO NA ALEMANHA, HUNGRIA, ITÁLIA, ETC., 
LEVARAM AO ISOLAMENTO DA URSS E AO 
CRESCIMENTO DE UMA BUROCRACIA COM 
PRIVILÉGIOS ECONÔMICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS;

 A GUERRA CIVIL (1919-21) arruinou a economia do país e 
destruiu forças produtivas;



 A burocracia soviética no seio do Partido, do Estado e 
da III Internacional, cujo maior representante foi 
Stalin (daí vem o estalinismo ou stalinismo) 
desenvolveu a TEORIA DO SOCIALISMO EM UM SÓ 
PAÍS E DA REVOLUÇÃO POR ETAPAS, O QUE 
SIGNIFICAVA SUBORDINAR OS PROCESSOS 
REVOLUCIONÁRIOS EM TODO O PLANETA AOS 
INTERESSES DA BUROCRACIA SOVIÉTICA;

 A burocratização geral dos PCs não tardou a ocorrer. A 
aplicação da teoria da REVOLUÇÃO POR ETAPAS 
levou a conformação de frentes com a chamada 
“BURGUESIA PROGRESSISTA” e apoio a “GOVERNOS 
BURGUESES PROGRESSISTAS”;



 Apesar do surto de INDUSTRIALIZAÇÃO dos anos 1930 a 
1945 e a elevação da economia soviética à segunda potência 
mundial, por causa das forças produtivas liberadas pelo 
processo da revolução, não tardou a que a ECONOMIA 
SOVIÉTICA FICASSE PARA TRÁS EM RELAÇÃO ÀS 
ECONOMIA DAS POTÊNCIAS IMPERIALISTAS (EUA, 
EUROPA E JAPÃO);

 A crise mundial aberta nos anos 1970 impactou 
profundamente na economia soviética e na vida das pessoas 
(desabastecimento, filas, privações), levando o governo de 
Gorbatchov a aplicar a GLASNOST e a PERESTROIKA;

 1989 – Queda do Muro de Berlim;

 1991 – Débacle da URSS e formação da Confederação dos 
Estados Independentes.



UM RECUO FENOMENAL NA 
TEORIA
 Os anos 1980/90 são testemunho de um retrocesso brutal 

da teoria nas universidades, nos debates científicos e 
filosóficos;

 O caldo histórico, econômico, político e cultural era 
propício à dominação do PÓS-MODERNISMO, das 
TEORIAS DO FIM DA SOCIEDADE DO TRABALHO, do 
FIM DA HISTÓRIA, do FIM DO SOCIALISMO, 
COMUNISMO E DO MARXISMO;

 É também o período de apogeu do NEOLIBERALISMO 
com a sua ideia de SUPERIORIDADE DA ECONOMIA 
CAPITALISTA EM RELAÇÃO AO “SOCIALISMO REAL”;



CRISE DO CAPITALISMO E 
RETOMADA DO MARXISMO
 As crises capitalistas só se aprofundaram nos anos 1990 

até o presente momento;

 O fim da URSS e a incorporação da Rússia e do países 
do Leste Europeu à economia de mercado 
internacional não conseguiu dar ao capital senão um 
fôlego passageiro;

 Logo ficou claro que a era aberta com o fim da URSS 
não era uma “ERA DE DESENVOLVIMENTO E DE 
PAZ”, mas de crise profunda mundial.



PRINCIPAIS ARGUMENTOS CONTRA 
O MARXISMO
 São três os argumento que defendem o fim do 

marxismo:

 A) que o “socialismo realmente existente” negou a 
teoria de Marx sobre a revolução social;

 B) o capitalismo de hoje é diferente do da época de 
Marx;

 C) a classe operária já não existe ou está em vias de 
desaparecer;



“SOCIALISMO REALMENTE EXISTENTE”
 ARGUMENTO: MARX DISSE QUE A REVOLUÇÃO SÓ PODIA OCORRER 

NOS PAÍSES CAPITALISTAS AVANÇADOS (EUROPA); MARX NÃO PREVIU A 
REVOLUÇÃO NOS PAÍSES ATRASADOS E, POR CONTA DISSO, NÃO 
PODERIA DAR CERTO;

 PROBLEMAS DO ARGUMENTO: 1) Marx não produziu uma teoria a-histórica
que pudesse ser aplicada, sem as devidas particularidades, aos países não 
europeus. Marx chegou a criticar os revolucionários russos (Plekhanov) por 
tentar aplicar abstratamente a análise da origem do capitalismo europeu à 
Rússia; 2) O que Marx fala é que um modo de produção é substituído por outro, 
quando estejam esgotadas todas as possibilidade de desenvolvimento das forças 
produtivas. Não se trata de um país em particular, mas das forças produtivas 
sociais, que no capitalismo estão há muito tempo estancadas e já não permitem 
o desenvolvimento da humanidade em seu conjunto, senão que leva às formas 
de barbárie social; 3) Nos últimos anos de sua vida, Marx dedicou-se ao estudo 
do desenvolvimento da Rússia e levantou a possibilidade da revolução, sem que 
essa passe pelo capitalismo. A transição poderia se dar a partir da propriedade 
camponesa comum (Mir), desde que a revolução na Rússia fosse o prelúdio (o 
anúncio) de uma revolução na Europa; 4) O fato do país ser atrasado não 
significa que não posse haver uma revolução, mas apenas que chegará mais 
tarde ao socialismo e dependerá da ajuda das forças produtivas e da revolução 
internacional.



“O CAPITALISMO JÁ NÃO É O 
MESMO”
 Para o marxismo e para Marx, a realidade está em constante transformação, as 

contradições são parte da vida social;
 Portanto, um marxismo jamais defenderia que o capitalismo de hoje é o mesmo 

(isto é, permanece tal qual) do século XIX. Foi exatamente o método do 
materialismo histórico, a dialética, que permitiu a LÊNIN, ROSA 
LUXEMBURGO, BUKHARIN, ENTRE OUTROS, DESENVOVOLVER A 
TEORIA DO IMPERIALISMO, COMO ETAPA DE DECOMPOSIÇÃO DO 
CAPITALISMO (CAPITALISMO MONOPOLISTA);

 ALEGAM QUE O ESTADO SE TORNOU SOCIAL E O PRÓPRIO 
CAPITALISMO PERMITE AOS TRABALHADORES ASCENDER 
SOCIALMENTE. O CHAMADO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL FOI 
RESULTADO DE UMA CONJUNÇÃO DE FATORES (DUAS GERRAS 
MUNDIAIS, CRISE DE 1929-33, REVOLUÇÃO RUSSA, AVANÇO DO 
MOVIMENTO OPERÁRIO) QUE POSSIBILITOU A APLICAÇÃO DAS 
TEORIAS KEYNESIANAS, QUE NOS ANOS 1970 ENTRARAM EM COLAPSO 
E FORAM SUBSTITUÍDAS PELAS TEORIAS NEOLIBERAIS;

 OS DIREITOS CONQUISTAS ATÉ A DÉCADA DE 1960 ESTÃO SENDO 
DESTRUÍDOS PELOS GOVERNOS.



“A CLASSE OPERÁRIA ESTÁ EM 
PROCESSO DESAPARECIMENTO”
 ESSE ARGUMENTO, SE TIVESSE SENTIDO, DEVE 

LEVAR NÃO AO FORTALECIMENTO DA ORDEM 
DO CAPITAL, MAS A SUA DESAGREGAÇÃO;

 ISSO PORQUE APENAS O TRABALHO CRIA MAIS-
VALIA;

 O DESAPARECIMENTO DA CLASSE OPERÁRIA 
SERIA O FIM DO PRÓPRIO CAPITALISMO; 



CONCLUSÃO
 TESE 1: O CAPITALISMO NÃO MUDOU ESSENCIALMENTE. CONTINUA 

SENDO UM MODO DE PRODUÇÃO BASEADO NA EXPLORAÇÃO DA 
FORÇA DE TRABALHO E NA PRODUÇÃO DE MAIS-VALIA, ACUMULADA 
POR UM PUNHADO DE PESSOAS (CAPITALISTAS);

 TESE 2: NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE REFORMA DO CAPITALISMO E SUA 
TRANSFORMAÇÃO EM UM SISTEMA MAIS HUMANO. TODAS AS 
TENTATIVAS NESSE SENTIDO FALHAVAM;

 TESE 3: HOJE, MAIS DO QUE NA ÉPOCA DE MARX, O CAPITALISMO 
DESENVOLVEU A CIÊNCIA, A TÉCNICA E AS FORÇAS PRODUTIVAS QUE 
POSSIBILITAM AS CONDIÇÕES OBJETIVA DO SOCIALISMO;

 TESE 4: A PASSAGEM DO CAPITALISMO AO SOCIALISMO NÃO SE DARÁ 
AUTOMATICAMENTE, DEPENDE DA ATIVIDADE DAS MASSAS 
TRABALHADORAS E DA SUA VANGUARDA ( O SETOR MAIS AVANÇADO E 
ORGANIZADO). “A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES É OBRA DOS 
PRÓPRIOS TRABALHADORES” (MARX);

 TESE 5: POR ISSO, O MARXISMO, COMO “GUIA PARA A AÇÃO” É 
PLENAMENTE ATUAL.


