
 

Engels, Do socialismo utópico ao socialismo científico 

Referência de texto base: versão do The Marxist Internet Archive segundo a edição soviética de 

1952, de acordo com o texto da edição alemã de 1891. Traduzido do espanhol. Primeira Edição: 

como folheto Revue Socialiste de Março, Abril e Maio de 1880, em alemão, em Zurique (1882) e em 

Berlim (1891), e em inglês, em Londres(1892) 

Objetivo: Apresentar o socialismo científico a partir da exposição da concepção materialista da 

história e do modo como esta permite desvelar o segredo da economia capitalista que é a mais 

valia. 

Teses: 

1. "o socialismo anterior criticava o modo de produção capitalista existente e as suas 

conseqüências, mas não conseguia explicá-lo nem podia, portanto, destruí-lo ideologicamente; 

nada mais lhe restava senão repudiá-lo, pura e simplesmente, como mau. Quanto mais 

violentamente clamava contra a exploração da classe operária, inseparável desse modo de 

produção, menos estava em condições de indicar claramente em que consistia e como nascia essa 

exploração" 

2. "As duas grandes descobertas de Marx - a concepção materialista da história e a revelação do 

segredo da produção capitalista através da mais-valia - permite que o materialismo converta-se 

numa ciência, que só nos resta desenvolver em todos os seus detalhes e concatenações". 

3. "As forças ativas da sociedade atuam, enquanto não as conhecemos e contamos com elas, 

exatamente como as forças da natureza: de modo cego, violento e destruidor (...). Em troca, 

assim que penetramos na sua natureza, essas forças, postas nas mãos dos produtores 

associados, converter-se-ão de tiranos demoníacos em servas submissas". 

Argumentos: 

3.1 O socialismo Moderno: 

"o socialismo tradicional era incompatível com essa nova concepção materialista da história". 

o socialismo moderno é "o produto necessário da luta entre as duas classes formadas 

historicamente: o proletariado e a burguesia". 

"O socialismo moderno é, em primeiro lugar, pelo seu conteúdo, fruto do reflexo na 

inteligência, por um lado dos antagonismos de classe que imperam na moderna sociedade 

entre possuidores e despossuídos, capitalistas e operários assalariados, e, por outro lado, da 

anarquia que reina na produção". 
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Sua missão: 

"investigar o processo histórico econômico de que, forçosamente, tinham que resultar essas 

classes e o seu conflito, descobrindo os meios para a solução desse conflito na situação econômica 

assim criada" 

"Expor esse modo capitalista de produção nas suas conexões históricas e como era necessário para 

uma determinada época da história, demonstrando com isso também a necessidade do seu 

desaparecimento e, por outro lado, pôr a nu o seu caráter interno, ainda oculto" 

3.2 A concepção materialista da história: 

Características: 

Dialética: "Focaliza as coisas e as suas imagens conceituais substancialmente nas suas conexões, na 

sua concatenação, na sua dinâmica, no seu processo de nascimento e caducidade, fenômenos 

como os expostos não são mais que outras tantas confirmações do seu modo genuíno de 

proceder." 

"Concebe todo o mundo da natureza, da história e do espírito como um processo, isto é, em 

constante movimento, mudança, transformação e desenvolvimento, tentando além disso ressaltar 

a íntima conexão que preside a esse processo de movimento e desenvolvimento" 

"Somente seguindo o caminho da dialética, não perdendo jamais de vista as inumeráveis ações e 

reações gerais do devir e do perecer, das mudanças de avanço e retrocesso, chegamos a uma 

concepção exata do universo" 

Crítica do idealismo: Para o idealismo, "as idéias (...) não eram imagens mais ou menos abstratas 

dos objetos ou fenômenos da realidade, mas essas coisas e seu desenvolvimento afiguravam-

se-lhe, ao contrário, como projeções realizadas na “Idéia”, que já existia, não se sabe como, 

antes de existir o mundo" 

Este padece uma contradição incurável: "enquanto por um lado partia como pressuposto inicial da 

concepção histórica, segundo a qual a história humana é um processo de desenvolvimento que 

não pode, pela sua natureza, encontrar o remate intelectual na descoberta disso que chamam 

verdade absoluta, por outro lado é nos apresentado exatamente como a soma e a síntese dessa 

verdade absoluta". 

Materialista: "o caminho para explicar a consciência do homem pela sua existência e não esta pela 

sua consciência". 

Segundo ela: 
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"com exceção do Estado primitivo, toda a história anterior era a história das lutas de classes, e que 

essas classes sociais em luta entre si eram em todas as épocas fruto das relações de produção 

e de troca, isto é, das relações econômicas da sua época; que a estrutura econômica da sociedade 

em cada época da história constitui, portanto, a base real cujas propriedades explicam,  em  

última  análise,  toda  a  superestrutura  integrada  pelas  instituições  jurídicas  e políticas, assim 

como pela ideologia religiosa, filosófica, etc., de cada período histórico". 

"a produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que em todas as 

sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão 

social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como 

produz e pelo modo de trocar os seus produtos. 

"as causas profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não 

devem ser procuradas nas cabeças dos homens nem na idéia que eles façam da verdade eterna ou 

da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e de troca; devem 

ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se trata". 

"a consciência de que as instituições sociais vigentes são irracionais e injustas, de que a razão se 

converteu em insensatez e a bênção em praga, isso não é mais que um indício de que nos 

métodos de produção e nas formas de distribuição produziram silenciosamente transformações com 

as quais já não concorda a ordem social, talhada segundo o padrão de condições econômicas 

anteriores. E assim já está dito que nas novas relações de produção têm forçosamente que 

conter-se — mais ou menos desenvolvidos — os meios necessários para pôr fim aos males 

descobertos. E esses meios não devem ser tirados da cabeça de ninguém, mas a cabeça é que tem 

de descobri-los nos fatos materiais da produção, tal e qual a realidade os oferece". 

3.3 Segredos da produção capitalista 

A mais valia: 

"o regime capitalista de produção e a exploração do operário, que dele deriva, tinham por 

forma fundamental a apropriação de trabalho não pago; que o capitalista, mesmo quando 

compra a força de trabalho do seu operário por todo o seu valor, por todo o valor que representa 

como mercadoria no mercado, dela retira sempre mais valor do que lhe custa. Essa mais-valia é, 

em última análise, a soma de valor de onde provém a massa cada vez maior do capital 

acumulado nas mãos das classes possuidoras". 

Esquema histórico da transformação da produção em produção social: 

"A produção individual foi pouco a pouco sucumbindo em todos os campos e a produção social 
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revolucionou todo o antigo modo de produção". A burguesia (...) não podia converter aqueles 

primitivos meios de produção em poderosas forças produtivas sem transformá-los de meios 

individuais de produção em meios sociais, só manejáveis por uma coletividade de homens". "A 

oficina individual deu o lugar à fábrica, que impõe a cooperação de centenas e milhares de 

operários". "O fio, as telas, os artigos de metal que agora saíam da fábrica eram produto do 

trabalho coletivo de um grande número de operários, por cujas mãos tinham que passar 

sucessivamente para a sua elaboração. Já ninguém podia dizer: isto foi feito por mim, este 

produto é meu". "Na produção de mercadorias, tal como se havia desenvolvido na Idade Média, não 

podia surgir o problema de a quem pertencem os produtos do trabalho pois a propriedade dos 

produtos baseava-se, pois, no trabalho pessoal". "O trabalho assalariado, que era antes exceção 

e mera ajuda, passou a ser regra e forma fundamental de toda a produção, e o que era antes 

ocupação acessória converte-se em ocupação exclusiva do operário. O operário assalariado 

temporário transformou-se em operário assalariado para toda a vida". 

Contradições inerentes do modo de produção capitalista: 

Entre produção social e a apropriação capitalista: 

"Os produtos, criados agora socialmente, não passavam a ser propriedade daqueles que haviam 

posto realmente em marcha os meios de produção e eram realmente os seus criadores, mas do 

capitalista. Os meios de produção e a produção foram convertidos essencialmente em fatores 

sociais. E, no entanto, viam-se submetidos a uma forma de apropriação que pressupõe a 

produção privada individual, isto é aquela em que cada qual é dono do seu próprio produto e, 

como tal, comparece ele no mercado". 

"Realizara-se o completo divórcio entre os meios de produção concentrados nas mãos dos 

capitalistas, por um lado, e por outro, os produtores que nada possuíam além da sua própria 

força de trabalho. A contradição entre a produção social e a apropriação capitalista reveste a 

forma de antagonismo entre o proletariado e a burguesia". 

"Nesta contradição, que imprime ao novo modo de produção o seu caráter capitalista, encerra- se 

em germe todo o conflito dos tempos atuais". 

Entre anarquia da produção e organização fabril: 

"A anarquia impera na produção social. Mas a produção de mercadorias tem, como toda a 

forma de produção, as suas leis características, próprias e inseparáveis dela; e essas leis abrem 

caminho apesar da anarquia, na própria anarquia e através dela. Tomam corpo na única forma de 

enlace social que subsiste: na troca, e impõem-se aos produtores individuais sob a forma das leis 

imperativas da concorrência. A princípio, esses produtores ignoram-nas e é preciso que uma larga 
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experiência as vá revelando, pouco a pouco. Impõem-se, pois, sem os produtores, e mesmo contra 

eles, como leis naturais cegas que presidem a essa forma de  produção.  O produto impera sobre o 

produtor". 

"o instrumento principal com que o modo de produção capitalista fomenta essa anarquia na 

produção social é precisamente o inverso da anarquia: a crescente organização da produção com 

caráter social, dentro de cada estabelecimento de produção". 

"A contradição entre a produção social e a apropriação capitalista manifesta-se agora como 

antagonismo entre a organização da produção dentro de cada fábrica e a anarquia da produção no 

seio de toda a sociedade". 

Imperativo de aperfeiçoamento das máquinas: 

"É a força  propulsora da anarquia  social da produção que converte a  imensa  maioria dos homens, 

cada vez mais marcadamente, em proletários, e estas massas proletárias serão, por sua vez, as 

que, afinal, porão fim à anarquia da produção. É a força propulsora da anarquia social da 

produção que converte a capacidade infinita de aperfeiçoamento das máquinas num preceito 

imperativo, que obriga todo o capitalista industrial a melhorar continuamente a sua maquinaria, 

sob pena de perecer. Mas melhorar a maquinaria equivale a tornar supérflua uma massa de 

trabalho humano". 

"A maquinaria, o recurso mais poderoso que se pôde criar para reduzir a jornada de trabalho, 

converte-se no mais infalível recurso para converter a vida inteira do operário e da sua família 

numa grande jornada disponível para a valorização do capital; ocorre, assim, que o excesso de 

trabalho de uns é a condição determinante da carência de trabalho de outros" 

Crises: 

"Rebelião das forças de produção, necessidade cada vez mais imperiosa de que se reconheça o seu 

caráter social". 

"O modo de produção rebela-se contra o modo de distribuição. Na sociedade capitalista os 

meios de produção não podem pôr-se em movimento senão transformando-se previamente em 

capital, em meio de exploração da força humana de trabalho. Este imprescindível caráter de capital 

dos meios de produção ergue-se como um espectro entre eles e a classe operária. É isso o que 

impede que se engrenem a alavanca material e a alavanca pessoal da produção; é o que não 

permite aos meios de produção funcionar nem aos operários trabalhar e viver. Por um lado, o 

modo capitalista de produção revela, pois, a sua própria incapacidade para continuar dirigindo as 

suas forças produtivas. Por outro lado, essas forças produtivas compelem com uma intensidade 
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cada vez maior no sentido de que se resolva a contradição, de que sejam redimidas da sua 

condição de capital, de que seja efetivamente reconhecido o seu caráter de forças produtivas 

sociais". 

O Estado: 

"O Estado moderno, qualquer que seja a sua forma, é uma máquina essencialmente capitalista" 

"É o representante oficial da sociedade capitalista, o Estado, tem que acabar tomando a seu 

cargo o comando da produção". 

Transformação de certas empresas em propriedades do Estado: "As  forças  produtivas não perdem 

a sua condição de capital ao converter-se em propriedade das sociedades anônimas e dos trustes 

ou em propriedade do Estado" (...). "A relação capitalista, longe de ser abolida com essas medidas, 

aguça-se. Mas, ao chegar ao cume, esboroa-se. A propriedade do Estado sobre as forças 

produtivas não é solução do conflito, mas abriga já no seu seio o meio formal, o instrumento 

para chegar à solução". 

"O Estado era o representante oficial de toda a sociedade, a sua síntese num corpo social 

visível; mas era-o só como Estado que, na sua época, representava toda a sociedade: na antigüidade 

era o Estado dos cidadãos escravagistas, na Idade Média o da nobreza feudal; nos nossos tempos, 

da burguesia. Quando o Estado se converter, finalmente, em representante efetivo de toda a 

sociedade, tornar-se-á por si mesmo supérfluo". 

"O primeiro ato em que o Estado se manifesta efetivamente como representante de toda a 

sociedade é ao mesmo tempo o seu último ato independente como Estado. A intervenção da 

autoridade do Estado nas relações sociais tornar-se-a supérflua num campo após outro da vida 

social e cessará por si mesma". 

Apropriação das forças produtivas: 

"Essa solução só pode residir em ser reconhecido de um modo efetivo o caráter social das 

forças produtivas modernas e, portanto, em harmonizar o modo de produção, de apropriação e de 

troca com o caráter social dos meios de produção. Para isso não há senão um caminho: que a 

sociedade, abertamente e sem rodeios, tome posse dessas forças produtivas, que já não 

admitem outra direção a não ser a sua". 

"Ao forçar cada vez mais a conversão dos grandes meios socializados de produção em 

propriedade do Estado, já indica por si mesmo o caminho pelo qual deve produzir-se essa 

revolução. O proletariado toma nas suas mãos o Poder do Estado e começa por converter os 

meios de produção em propriedade do Estado. Mas, nesse mesmo ato, destrói-se a si próprio 
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como proletariado, destruindo toda a diferença e todo o antagonismo de classes, e com isso o 

Estado como tal". 

"A apropriação social dos meios de produção não só elimina os obstáculos artificiais hoje 

antepostos à produção, mas põe termo também ao desperdício e à devastação das forças 

produtivas e dos produtos, uma das conseqüências inevitáveis da produção atual e  que alcança o 

seu ponto culminante durante as crises". 

Liberdade: 

"Pela primeira vez, surge agora, e surge de um modo efetivo, a possibilidade de assegurar a 

todos os membros da sociedade, através de um sistema de produção social, uma existência que, 

além de satisfazer plenamente e cada dia mais abundantemente as suas necessidades materiais, 

lhes assegura o livre e completo desenvolvimento e exercício das suas capacidades físicas, e 

intelectuais" 

"A própria existência social do homem, que até aqui era enfrentada como algo imposto pela 

natureza e a história, é, de agora em diante, obra livre sua. Os poderes objetivos e estranhos que 

até aqui vinham imperando na história, colocam-se sob o controle do próprio homem. 

"É o salto da humanidade do reino da necessidade para o reino da liberdade". 

Sobre a necessidade de condições históricas favoráveis: 

"Mas, para que isso fosse realizável, para  que se convertesse numa necessidade histórica, 

tornava-se necessário que se dessem antes as condições efetivas para a sua realização. A fim de que 

esse progresso, como todos os progressos sociais, seja viável, não basta ser compreendido pela 

razão que a existência de classes é incompatível com os ditames da justiça, da igualdade, etc.; não 

basta a simples vontade de abolir essas classes — mas são necessárias determinadas condições 

econômicas novas". 

 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
7 


