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Socialismo Utópico

Primeira corrente do pensamento socialista europeu
no século XIX. Seus representantes, após constatarem
a gravidade da questão social ,surgida com o
capitalismo industrial, propuseram projetos inviáveis,
idealistas ou românticos para amenizarem a
exploração das massas.
Exemplos:

Charles Fourier (1772 – 1837). A sociedade
poderia organizar-se por meio de falanstérios, que
consistiam em unidades agroindustriais articuladas
pelo trabalho coletivo e organização cooperativa.

Robert Owen (1771 – 1858 -Reduziu a carga
horária de seus trabalhadores e incentivou a instrução
de seus empregados. Nos EUA criou uma comunidade
chamada New Harmony que acabou falindo.



• O projeto do Falanstério de Fourier



SOCIALISMO CIENTÍFICO

• O socialismo científico iniciou-se no século XIX, com Karl
Marx e Friedrich Engels, e foi chamado de socialismo
marxista.

• Desenvolveram um método cientifico revolucionário para a
compreensão do processo histórico que fundamentou o
capitalismo: o MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO

• Princípios teóricos mais relevantes: luta de classes,
infraestrutura e superestrutura, modo de produção etc.

• Rompeu com os socialistas "Utópicos", que não
apresentavam na prática o caminho para combater o
capitalismo e chegar ao socialismo

• Reconhecerem a importância da análise crítica da realidade
política e econômica de toda a história das sociedades e
do capitalismo.

• Acreditavam que só uma revolução internacional poria fim
à burguesia e ao capitalismo, já desgastado por suas
próprias contradições, dando lugar ao socialismo, fase de
transição necessária à implantação do comunismo.

• Obras de referência: O Capital e o Manifesto Comunista.



Teoria da Evolução Socialista: o capitalismo pode e 

deve ser superado, por suas contradições e pela 

revolução do proletariado.

SOCIALISMO # COMUNISMO

ETAPA FINAL E MAIS ELEVADA DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO ( SOCIEDADE SEM CLASSES, SEM 

PROPRIEDADE PRIVADA E SEM O ESTADO)

FASE DE TRANSIÇÃO ENTRE O CAPITALISMO E O COMUNISMO

O ESTADO É O RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DOS MEIOS DE 
PRODUÇÃO. POSTERIORMENTE DEVERIA DESAPARECER, POIS O 
ESTADO SEMPRE REPRESENTOU O PODER E A DOMINAÇÃO DE UMA 
CLASSE SOBRE AS DEMAIS.



ANARQUISMO

. 
• Igualmente contrário ao capitalismo, estruturou-se como

um movimento político filosófico de base libertária,
contestando o Estado, o poder e quaisquer autoridades
que se impusessem aos homens.

• Defende uma organização social baseada em consensos e
na cooperação de indivíduos livres e autônomos, onde
sejam abolidas todas as formas de poder.

• A Anarquia seria assim uma sociedade sem poder, dado
que os indivíduos se auto organizariam de tal forma que
garantiriam que todos teriam em todas as circunstâncias
a mesma capacidade de decisão.

• Estruturou-se a partir do final do século XVIII como uma
corrente política autônoma, com seguidores em toda a
parte do mundo. Entre os seus teóricos contam-se
pensadores tão diversos como William Godwin (1773-
1836), P.J.Proudhon (1809-1865), Bakunine (1814-1870),
Kropotkin (1842-1921) ou o português Silva Mendes.



•



O CATOLICISMO SOCIAL

- Ideias sociais cristãs em oposição ao socialismo
marxista e ao anarquismo, considerados ateus e
hostis à Igreja Cristã Católica.

- A principal referência encontra-se na Encíclica
Rerum Novarum de 1891, editada pelo Papa Leão
XIII.

- Recusa a luta de classes, promove a colaboração
entre patrões e empregados com base na doutrina
cristã e na intervenção do Estado para corrigir as
mazelas sociais produzidas pelo industrialismo.
Defesa de uma sociedade justa e fraterna, com
distribuição das riquezas.


