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Introdução 

 

A conjuntura em que consiste o trabalho discorre sobre o Materialismo Histórico 

Dialético em Marx e Engels. Tem este o objetivo de fundamentar e analisar a sociedade, a 

ação do ser social e suas respectivas relações com o modelo de regulação capitalista. 

Demonstraremos, de forma sucinta os fundamentos e as categorias de análise, segundo a 

teoria de ambos, sempre com nexos teóricos e reais, quais estes, integram a teoria marxista.  

Esta produção composta pela metodologia da pesquisa bibliográfica tem por objetivo, 

apresentar algumas dessas categorias analíticas na sociedade, como instrumento para a 

compreensão e definição desta última, bem como apresentar a forma de composição da 

história que se mantém em um movimento dialético, relacionando a sociedade com a 

dinâmica social, onde por sua vez, objetiva a luta de classes como motor da história dos 

homens. 

Devido às regras capitalistas, são desenvolvidos instrumentos para compreender os 

fenômenos sociais, que por sua vez, integram esta teoria dialética. Essa trata de todos os 

aspectos que envolvem a sociedade, tanto na forma que a reproduz ideologicamente, quanto à 
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medida em que se embasa para superação desses ranços. Marx propõe seus estudos, a partir de 

seus conhecimentos em contato com a Inglaterra (tomando-a por base), onde compreende que 

se é necessário partir do mais desenvolvido, ao menos desenvolvido. 

O texto estrutura-se com breve fundamentação do Método Histórico, segundo a 

concepção de Marx e Engels, apresentamos objetivos principais desta, sempre atrelando com 

a sociedade e o ser social; e por seguinte explanamos na seguinte ordem, as teorias analíticas 

marxistas a serem discutidas: trabalho; práxis; mediação; hegemonia; contradição; totalidade; 

reprodução. É fundamental afirmar que estas categorias são completas e extremamente 

imbricadas, o fato delas serem apresentadas de forma separadas, dizem somente a respeito de 

as explicarmos com mais praticidade, pois, no sentido real, elas não são organizadas de forma 

alguma separadamente. Em seguida, finalizamos com as considerações.   

Fundamentamos o texto com base em alguns aspectos, pois a temática é muito 

complexa e rica, para tanto, abordá-lo em tão poucas páginas, seria impossível. Porém, com 

embasamento teórico, utilizamos Marx, Engels, Marx e Engels, José Paulo Netto, Carlos 

Roberto Jamil Cury e autores que corroboram com a teoria marxista. 

 

 

Fundamentos do Materialismo Histórico-Dialético: Primeiras aproximações 

 

Na teoria marxista, a ideia é a origem do mundo material. Materialista, é aquilo que 

pensamos. Ora, se penso, o objeto já existe. Assim, o método implica na perspectiva do 

sujeito que pesquisa, pois, conhecer e colocar um fenômeno em movimento significa 

conhecê-lo em suas determinações, em sua ontologia. O método dialético considera que 

nenhum fenômeno visto como isolado, sem conexão pode ser compreendido e/ou explicado. 

Corroboramos com Netto, quando afirma que “[...] alcançando a essência do objeto, isto é: 

capturando a sua estrutura e dinâmica, [...] o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência 

do objeto que investigou”, (2011, p.22); assim afirmamos que, o objeto de Marx, é a 

sociedade. 

Marx, afirma ser o próprio homem que produz sua história. Sua existência se constitui 

por meio de sua relação com a natureza, e como ele age sobre tal, para satisfazer suas 

necessidades edificando-se enquanto ser social por meio do trabalho. Por tal lógica os homens 

produzem por seus próprios meios, com o auxílio de instrumentos os fenômenos que realizam 

toda a dinâmica de uma sociedade. No materialismo histórico dialético, o trabalho: 

 



[...] Só deve ser pensando como a atividade exercida exclusivamente por 
homens, membros de uma sociedade, atividade através da qual – 

transformando formas naturais em produtos que satisfazem necessidade – se 
cria a riqueza social; estamos afirmando mais: que o trabalho não é apenas 
uma atividade específica de homens em sociedade, mas é, também e ainda, o 
processo histórico pelo qual surgiu o ser desses homens, o ser social. Em 
poucas palavras, estamos afirmando que foi através do trabalho que a 
humanidade se constitui como tal. É preciso que nos detenhamos, mesmo 
que brevemente, nessa questão essencial. [...] (MARX, 1985, 149). 

 

 

Para Marx, o trabalho nas suas relações entre o homem e a natureza representam uma 

organização social e econômica, quais sejam o período histórico. Estas relações garantem 

sempre uma transformação social, na qual o homem operará em seu benefício ou de outro 

indivíduo. No sistema feudal as relações de trabalho eram marcadamente antagônicas. 

Enquanto que na sociedade que gira em torno do capital os bens de produção são revertidos 

em propriedades burguesas, onde a camada operária, ou proletária oferece o lucro por meio da 

produtividade e força de trabalho, gerando-se aí a exploração do homem pelo próprio homem: 

 

Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos 
sociedades estruturadas em vários segmentos, em uma hierarquia 
diferenciada das posições dos indivíduos. Na Roma antiga, temos patrícios, 
guerreiros, plebeus e escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, 
membros de corporações, artesãos e servos; além disso, em quase todas essas 
classes, novas subdivisões. A moderna sociedade burguesa, que surgiu do 
declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela 

apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas 
de luta no lugar das antigas. (MARX, 2011, p. 9). 

 

 

Sendo assim, para cada momento na história, há formas diferentes para a divisão de 

classe e como elas definem o trabalho. Marx (1986) expõe que é a vida que determina a 

consciência do sujeito; assim compreendemos que é indispensável analisar cada período, cada 

recorte temporal em que o sujeito está inserido, haja vista que o contexto determina ações 

pelas quais o ser social está intrinsecamente ligado, entendimento que nos permite apontar a 

totalidade.  

Nesta totalidade citada, o sujeito que compõe o meio social, tem sua práxis limitada, à 

medida que sua transformação com a natureza, não é mais uma relação com o trabalho em seu 

sentido ontológico, é uma relação na qual os meios de produção são impostos, e seu trabalho 

torna-se objeto de uso e desuso, troca para receber minimante por aquilo que produziu, pois 

“[...] com a expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, o trabalho dos proletários 



perdeu toda a autonomia e deixou, assim, de interessar ao trabalhador”.(MARX, 2011, p. 19), 

passa a representar, como dito, a exploração do homem pelo próprio homem. 

Por meio da hegemonia, os capitalistas difundem em seus meios sociais que cada ser, 

ocupa o devido lugar determinado pelo seu grau de ocupação na sociedade. Se uns precisam 

trabalhar, outros precisam dirigir, direcionar, manipular a classe desfavorecida, que muitas 

vezes agem inconscientemente de acordo com uma lógica onde “[...] o operário, não é 

considerado mais que uma fração do capital posta à disposição do industrial e a que este paga 

um juro, sob o nome de salário, por sua utilização, (ENGELS, 2008, p. 64)”. Observa -se aí o 

trabalho enquanto exploração, atrelado a fins meramente lucrativos, sem vantagens 

econômicas para o lado oprimido, tendo em contraposição todas as prováveis e possíveis 

formas ao favorecimento do opressor. 

Para Marx (1986, p.65) “[...] não é possível libertar os homens enquanto não estiverem 

em condições de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e 

quantidade adequadas [...]”, pois o trabalho alienado priva o operário de todo e qualquer 

raciocínio e desenvolvimento intelectual, impossível de ser mediado por um conhecimento 

científico do qual o possibilitará de ao menos, compreender nitidamente a que classe está 

inserido, e como transformá-la, revoluciona-la, ou ainda que seja, superá-la. 

Sem o mínimo direito, ou possibilidades de obter esta produção que por sua vez foi 

gerada pelo próprio homem, o ser social ocupa de certa forma um posicionamento estatal. Sob 

esta perspectiva teórica marxista não é o Estado que organiza a sociedade, é a sociedade que 

organiza o Estado, para tanto, a revolução está nas mãos do proletário. O Estado permanece 

como criação da sociedade no entanto, seu objetivo é coagir, reprimir. É a exploração de uma 

classe pela outra. As leis protegem as classes exploratórias, contribuindo para a consolidação 

do estado capitalista. 

Encontramos em Marx e Hegel, por meio deste materialismo histórico dialético, 

críticas ao capital e sua exploração com o trabalhador, sua diferenciação nas classes sociais, 

os modos de produção pela força do trabalho e a detenção do poder pela burguesia. Assim, 

compreendemos serem estas contradições das relações sociais, tendo por esta teoria marxista, 

forma de superação do sistema imposto pelos dominantes, que por sua vez, concentraram o 

capital e desvalorizaram o próprio fenômeno da humanização. Para tanto, explicitaremos as 

categorias, com intenções de encarar a história do ser social em seus aspectos, como processo 

de humanização histórico, ainda que por muitas vezes alienado, como fenômeno superável e 

possível de revolução e transformação.  

 



Categorias de análise no Materialismo Histórico Dialético 

 

Categorias de análise, ou categorias analíticas no Idealismo Histórico surgem tendo 

como um de seus fins, analisarem os fenômenos existentes no meio social em suas múltiplas 

facetas e sua generalidade, tanto na relação homem x natureza, homem x sociedade, como 

homem x economia. Estas por sua vez não possuem fim em si mesmas, alteram-se de acordo 

com a realidade social, e são somente válidas com a participação humana direta, pois “[...] 

assim como do movimento dialético das categorias simples nasce o grupo, do movimento 

dialético dos grupos nasce a série e do movimento dialético das séries nasce todo o sistema”. 

(MARX, 1982, p. 105). 

Na concepção marxista, as categorias esvaziam-se quando seus sentidos não estão 

ligados à realidade e vinculados ao movimento. É imprescindível que elas não se isolem, pois 

estão historicamente integradas à prática social. Para Cury, elas: 

 

[...] não são formas puras que dão conta de toda e qualquer realidade para 
todo o sempre. Elas são relativas, ao mesmo tempo, ao real e ao pensamento, 
ou seja, a todo o movimento no real e no pensamento. Daí o fato de tanto 

pertencerem ao campo do conhecimento, quanto indicarem os aspectos 
objetivos do fenômeno. As categorias, pois, só se dão como tais no 
movimento e a partir de um movimento. Consideramos isoladamente, 
tornam-se abstratas. Presentes em todo fenômeno, isolá-las do movimento 
significa torná-las objetos de contemplação e negá-las como um ponto nodal 
que tenta expressar, pelo movimento do pensamento, o movimento do real. 
(1985, p.22). 

 

 

Ao considerarmos o âmbito social como agente de uma dinâmica que não é linear, que 

se mantêm por meio de contradições onde envolvem os meios de produção capitalistas e todas 

as mazelas do ser social enquanto integrante deste sistema capitalista (im)posto, podemos 

afirmar que: 

 

 [...] As categorias são históricas e transitórias: as categorias próprias da 
sociedade burguesa só têm validez plena no seu marco (um exemplo: 
trabalho assalariado). [...] para Marx “a sociedade burguesa é a organização 

histórica mais desenvolvida, mais diferenciada da produção” – vale dizer: a 
mais complexa de todas as organizações da produção até hoje conhecida [...]. 
(NETTO, 2011, p.46 – grifo do autor). 
 

Ou seja, para Marx a teoria não se separa da metodologia, do método. Não são regras 

formais para tratar um objeto; não é um conjunto de regras e nem identificação de 

procedimentos formais, etapas e técnicas para coleta de dados. As categorias são ontológicas à 



ordem do ser, são formas do ser, são históricas e são transitórias ao decifrá-lo em sua 

historicidade. 

Todo ser social é material, tem existência objetiva. E pela análise teórica os homens 

tomam consciência dela. Quando é possível reproduzi-las no seu dinamismo e nas suas 

relações por intermédio de meios conceituais, as categorias aparecem como produto do 

pensamento, tomando a forma de reflexivas, o concreto pensado. E, embora já referido, 

tenhamos visto a necessidade de expor as categorias separadamente, elas formam um elo 

(in)visível que dá sentido, uma a outra, à medida que se complementam, somente assim são 

concretas e dão sentido à realidade social.  

 

 

Categoria Analítica Trabalho 

 

A concepção de trabalho é um dos pilares da obra marxista, está inserida na categoria 

maior, que é a práxis. Podemos afirmar que o trabalho é a base de toda a atividade econômica. 

Sendo assim é imprescindível compreendê-lo, pois se refere diretamente ao homem e sua 

relação com a sociedade. Denominamos trabalho, a arte de o indivíduo transformar a matéria 

e convertê-la em produtos que satisfaça suas necessidades, extrair de fontes naturais/natureza 

aquilo que lhe auxiliará em suas atividades sociais.  

Quando nos remetemos à reflexão sobre as necessidades de sobrevivência, colocamos 

em evidência, por exemplo, a condição dos animais. A abelha e a produção de sua colméia, o 

cachorro que vira a lata do lixo em busca de alimentação ou ainda persegue sua caça, o ga to 

que para defender-se anda sobre grandes muralhas. Neste sentido, falamos não a respeito do 

trabalho, mas de atividades, diferentemente da natureza humana, onde necessidades são 

estabelecidas e para supri-las o homem age sobre tal, “[...] essa atividade, quando 

inteiramente desenvolvida, é o trabalho” (NETTO; BRAZ. 2006 p.31). E ao diferenciar o 

trabalho de qualquer outra atividade, Marx pontua que:  

 

[...] O trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 

como força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à 
sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da 
matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio 
desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 



potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças e seu próprio 
domínio. (Marx, 1985, p.149). 

 

O animal difere-se do homem à medida que realiza a procura, o movimento pelo 

alimento e o elabora para suprir sua fome. O trabalho ao transformar a natureza, também 

transforma o próprio homem que a alterou, vez que Marx apropria o trabalho exclusivamente 

ao homem. Este permite explicar a história e a constituição do ser social. Pois, não pode ser 

pensado como execução, ou função, se assim for se encontrará desprovido de conteúdo. No 

que tange ao trabalho, Marx e Engels (1986), ilustram na Ideologia Alemã que “o primeiro ato 

histórico é a produção dos meios que permitam a satisfação destas necessidades [comer, 

beber, vestir-se], a produção da própria vida material”. Ele diz respeito não tão somente a uma 

necessidade, como dissemos a respeito do animal, mas à interação social, é diferencial para 

que os homens sejam seres racionais, é por seu meio que a humanidade constitui-se de tal 

forma. 

Para a execução do trabalho, é necessário que haja uma relação/mediação do sujeito 

para com o seu objeto, ou seja, um instrumento. As atribuições deste último é dada aos 

mesmos relativa à necessidade dos quais realizarão o processo, já que “[...] antes de efetivar a 

atividade do trabalho, o sujeito prefigura o resultado da sua ação” (NETTO; BRAZ. 2006, 

p.32 – grifo do autor), ou seja, o trabalho é atividade projetada, lançada antecipadamente, e 

posteriormente colocada em prática realizando uma transformação. Segundo os mesmos 

autores, é importante destacar que: 

 

Não basta prefigurar idealmente o fim da atividade para que o sujeito realize 
o trabalho; é preciso que ele reproduza, também idealmente, as condições 
objetivas em que atua (a dureza da pedra etc.) e possa transmitir a outrem 
essas representações. [...]Ora, tudo isso requer um sistema de comunicação 

que não deriva de códigos genéticos, uma vez que se relaciona a fenômenos 
que não se configuram como processos naturais, mas a fenômenos surgidos 
no âmbito do ser que trabalha – por isso, o trabalho requer e propicia a 
constituição de um tipo de linguagem[...]. (p.33). 

 

 

 É por meio de uma linguagem articulada que o sujeito demonstrará a 

representatividade ao meio em que vive, auxiliando desta forma a organizar os sujeitos, 

partindo do pressuposto que o trabalho humano sempre será coletivo, sempre se dará em 

conjunto. E será sempre possível, por meio da linguagem e comunicação constituir uma 

sociedade, a forma como os homens vivem.  



Colocamos holofotes, quando tecemos esta categoria enquanto atividade que se 

constitui essencial à sobrevivência humana, abordamos dimensões históricas e ontológicas do 

trabalho. No entanto, salientamos que o trabalho no modo de produção capitalista diferencia-

se destas definições. Nesta condição, o trabalho é visto como produto, propriedade do 

capitalista, sempre com valor de uso e de troca. No que diz respeito a esta (re)produção, Marx 

destaca que: 

 
[...] Primeiro, ele quer produzir um valor de que tenha um valor de troca, um 
artigo destinado á vendo, uma mercadoria. Segundo, ele quer produzir uma 

mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias 
exigidas para produzi-la, os meios de produção e a força de trabalho, para as 
quais adiantou seu bom dinheiro no mercado. (1985, Tomo I, p. 155). 

 

 

 Nesse sentido, o trabalho torna-se alienado, sua relação é invertida e ele passa somente 

a produzir pela própria existência. O trabalhador exerce sua função mecanicamente, a 

finalidade não é mais humanizá-lo ou torná-lo social. Passa-se a desenvolver objetivamente 

processos mecânicos, onde o homem vende seu trabalho pela sobrevivência, autoconstruindo-

se como mercadoria também. Tornam-se proletários, dominados, reféns aos burgueses que, 

por sua vez, exploram este trabalho, criando e ilustrando a história da humanidade como 

integralmente a luta de classes. 

 

 

Categoria Analítica Práxis 

 

A Práxis pode ser uma categoria mais abrangente que a do próprio trabalho, já que o 

trabalho se constitui por meio da mediação humana entre a natureza, ambos se modificam e 

atendem suas necessidades básicas. Enquanto a práxis, no ser social, é sempre o trabalho, à 

medida que o ser não se cessa somente neste último. O ser social, em seu constante 

desenvolvimento, cria objetivações, onde para Netto e Braz: 

 

[...] O trabalho é uma das suas objetivações, [...] quanto mais rico o ser 
social, tanto mais diversificadas e complexas serão suas objetivações. [...] A 
práxis envolve o trabalho, que, na verdade, é o seu modelo – mas inclui 
muito mais que ele: inclui todas as objetivações humanas. (2006, p.43). 

 

O ser social supera o próprio trabalho, pois para satisfazer suas necessidades ele rompe 

barreiras, onde colocando desta forma, em evidência, a práxis. E assim sendo, gera 



objetivações que afirmam Netto e Braz (2006), devem ser destacadas em dois pontos 

distintos: a práxis voltada para o controle e exploração da natureza, onde o homem a altera e 

age sobre a mesma para atender suas necessidades, e as relações que o ser social tem sobre ele 

próprio, sua atuação diz respeito a si; e no segundo ponto onde as obras que resultam da 

práxis, objetivam-se em algo material, salvo valores abstratos, como por exemplo, o ético. 

Estes autores acrescentam que: 

 
A categoria de práxis permite apreender a riqueza do ser social 
desenvolvido: verifica-se, na e pela práxis, como, para além das suas 

objetivações primárias, constituídas pelo trabalho, o ser social se projeta e se 
realiza nas objetivações materiais e ideais da ciência, da filosofia, da arte, 
construindo um mundo de produtos, obras e valores – um mundo social, 
humano enfim, em que a espécie humana se converte inteiramente em 
gênero humano. Na sua amplitude, a categoria de práxis revela o homem 
como ser criativo e autoprodutivo: ser da práxis, o homem é produto e 
criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez e (se) faz. (2006, p. 44 – 

grifo do autor). 

 

 

Para tanto, a práxis não resulta meramente a produtos finais, que colocam o homem 

sempre como ser social criativo/criador. Apresenta um processo que produz também 

objetivações, que coloca o sujeito como dominado (in)conscientemente do que ele „criou‟. Em 

algumas determinações históricas, o indivíduo passa a ser reprimido por determinado objeto, 

ou criatura. 

A lógica inversa desta situação citada é denominada alienação. Designada 

principalmente nas sociedades onde o homem é explorado por ele próprio. Nestes casos o 

trabalho passa a não promover e não humanizar o homem, o que é seu sentido. Mas, cria 

culturas de alienações objetivando a regressão do ser. Fator ocasionado principalmente pela 

exploração da força de trabalho, pelos objetivos capitalistas, onde o trabalho pela 

humanização do ser social é fragmentado, pois vai abaixo toda a interação do ser como 

membro de uma coletividade. 

No sentido em que enriquece por meio da ação humana, mais ela torna-se complexa, e 

também assim segue a relação entre os homens. Para tanto, é necessário compreender que à 

medida que uma sociedade enriquece, ou é enriquecida, maiores são as dificuldades para 

incorporação dos homens singulares. Evidenciamos também, que em todas as sociedades, em 

suma, as que possuem mais marcas de alienação, “[...] o desenvolvimento do ser social jamais 

se expressou como o igual desenvolvimento da humanização de todos os homens; ao 

contrário: até nossos dias, o preço do desenvolvimento do ser social tem sido uma 



humanização extremamente desigual”.(NETTO; BRAZ. 2006 p. 46). Sendo assim, o trabalho, 

no sentido capitalista não constitui, se quer edifica o homem, mas o compartimenta.  

  

 

Categoria Analítica Mediação 

 

Esta categoria é expressa por fenômenos, ou ainda, o conjunto destes, que a constitui 

formando uma teia de relações contraditórias, as dispondo de forma sobrepostas 

permanecendo estritamente ligadas historicamente. Por exemplo, o trabalho é uma relação 

mediada no que diz respeito ao homem e a natureza. A mediação ainda faz referência ao fato 

de nada ser isolado, toda a sociedade e seus nexos devem manter uma relação dialética a toda 

a existência real. 

 
[...] Essa categoria deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao 
pensamento. Enquanto relativa ao real, procura captar um fenômeno ao 

conjunto de suas relações com os demais fenômenos e no conjunto das 
manifestações daquela realidade de que ele é um fenômeno mais ou menos 
essencial. [...]A história é o mundo das mediações. E a história, enquanto 
movimento do próprio real, implica o movimento das mediações. Assim, 
elas são históricas, e, nesse sentido, superáveis e relativas. Enquanto 
relativas ao pensamento, permitem a não petrificação do mesmo, porque o 
pensar referido ao real se integra no movimento do próprio real. (CURY, 

1985, p.43). 

 

 

Para tanto, a mediação é inexistente em si própria, o contrário do que é em sua relação 

teoria e prática. É necessário pensar a totalidade como síntese de vários elementos 

interligados, para assim fazer relação recíproca em que os contrários se relacionam. Cury 

aborda que: 

A mediação (categoria-não reificável), assim entendida, não precisa ser 
apenas e necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. 
Pode ser uma mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante 
busca nas mediações (e por ela se difunde) não é explicável de modo mais 
abrangente sem as contradições existentes no movimento da sociedade. 

(1985, p. 44). 

 

 

A dinâmica da mediação permite que haja explicitação da relação dialética, que 

articula o particular e o geral, o todo e as partes. Portanto tal conjuntura mostra a necessária 

relação entre as categorias, de forma que, auxilia na compreensão do meio/contexto social e 

oportuniza a superação dos antagonismos de exploração do homem, por ele próprio. 



 

Categoria Analítica Hegemonia 

 

Nesta concepção tratamos por hegemonia determinada dominação ideológica, no caso 

estipulada entre classes, dominantes e subalternas, burgueses e proletários. Para que haja o 

domínio sobre o menos favorecido, em suma, a classe técnica e financeiramente superior une-

se em torno de objetivos semelhantes, criando alianças e construindo mecanismos morais e 

intelectuais para a consolidação hegemônica de sua classe. Por meio desta hegemonia, há o 

fundamento da propriedade dos meios de produção e geração de riqueza, fazendo-se entender, 

como ferramentas de consolidação do poder, e se imporem sob a classe proletária.  

 Nessas relações sociais, “[...] pôr a questão da hegemonia é pôr simultaneamente a 

questão da ideologia [...]” (CURY, 1985, p. 45), no que diz respeito ao capital, estas ligações 

dão-se entre os capitalistas e os trabalhadores, ou seja, da divisão trabalhista. Para tanto, as 

relações sociais, passam também a serem políticas. 

 

[...] As relações sociais são relações ideológicas porque, a dizer o mundo, 
representá-lo e conceituá-lo, os discursos o fazem de acordo com os 
interesses de classe. Por isso, as relações políticas são entendidas de modo 
global, quando também referidas às representações e conceituações. (CURY, 
1985. p. 46). 

 

 

Sendo assim, esta formação ideológica não é imposta de forma aleatória, ou mesmo 

espontaneamente, mas emerge de um movimento. No que tange a isso, podemos fazer 

referência à ideologia dominante do sistema capitalista, onde a burguesia estrutura e mantém 

a hegemonia de forma consolidada e justificam todos estes atos difundindo sua ideologia para 

os demais subordinados da classe proletária. A harmonia dura até o momento em que os 

últimos mantém-se permissivos frente à aceitação ideológica (im)posta, à medida em que se 

há interesse em modificação estrutural, a classe hegemônica passa a travar embates para a sua 

manutenção, pois “[...] para os dominadores a dominação precisa ser mantida, [. ..] para os 

dominados [...] problematizada em vista de sua superação”. (CURY, 1985. p.47). 

 

A hegemonia é a capacidade de direção cultural e ideológica que é 

apropriada por uma classe, exercida sobre o conjunto da sociedade civil, 
articulando seus interesses particulares com os das demais classes de modo 
que eles venham a se constituir em interesse geral. Referida aos grupos e 
facções sociais que agem na totalidade das classes e no interior de uma 
mesma classe, ela busca também o consenso nas alianças de classe, tentando 



obter o consentimento ativo de todos, segundo os padrões de sua direção. 
(CURY, 1985. p. 48).  

 

 

Ora, podemos dizer que ambas as classes realizam também consensos entre si, pois ao 

reformular uma proposta que beneficiará a classe proletária, a burguesa também abriu 

negociações e cederam determinadas decisões, aos quais os primeiros se adequaram. Para 

tanto, Cury (1985) alerta ainda, ser este um movimento contraditório, já que há 

permissividade dos dois lados e rearticulação de algumas propostas em prol de um interesse, 

ainda que seja único; onde encontramos o conflito, a luta de classes. 

A classe „superior‟, por sua vez, auxilia na massificação da informação a qual auxilia 

no condicionamento ideológico, contribuindo para que os segmentos sociais reproduzam 

também de forma hegemônica os padrões estabelecidos. O trabalho nessas condições, não é 

visto como forma de humanização do ser, não o transforma em ser social, mas auxilia na 

mercantilização, pois subordina o sujeito à mecanização, o que de forma alguma, auxiliará em 

sua emancipação e dará possibilidades para que ele rompa com o processo hegemônico. 

Somente com a superação desta ideologia estabelecida, haverá esta inversão de valores. 

 

 

Categoria Analítica Contradição 

 

A categoria da contradição é a qualidade dialética da totalidade, é fundamentalmente 

constituída por esta última e subordinada a ela, à medida que ela é sempre refeita de 

totalidades cada vez mais densas e complexas. Podemos dizer ainda que, só há contradição 

quando há movimento, para tanto, ela é o próprio eixo desse desenvolvimento. Consideramos 

a contradição componente imprescindível para a sociedade, pois esta realidade social provida 

da totalidade, também é contraditória. Na concepção marxista, a contradição se instaura 

devido aos fenômenos sociais que por conta de variáveis não se solucionam. Neste sentido: 

 

A contradição é destruidora, mas também criadora, já que se obriga à 
superação, pois a contradição é intolerável. Os contrários em luta e 
movimento buscam a superação da contradição, superando-se a si próprios. 
Na superação, a solução da contradição aparece enriquecida e reconquistada 

em nova unidade de nível superior. Cada coisa é uma totalidade de 
movimentos e de momentos e elementos provenientes de suas relações, de 
sua gênese e de sua abertura. (CURY, 1985, p.30). 

 

 



O método dialético baseado no que diz respeito à contradição, explicita que o 

movimento social é constante, operando dessa forma, como agente modificador externo. Uma 

sociedade composta pela liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica, 

livre arbítrio, propriedade privada, trabalho com remuneração, pressão para produtividade e 

democracia é extremamente contraditória. No sistema do capitalismo, haverá somente um 

dominador, toda a produção será convertida para o benefício deste, e em troca de toda a 

produção, dará ao proletário a condição de continuar trabalhando tendo em troca sua 

subsistência e sobrevivência. Ou seja, para eliminar esta contradição e atingir a superação 

deste movimento contraditório social é necessário a superação destas condições, somente 

assim haverá o avanço social.  Cury reflete que: 

 

Na sociedade capitalista, o movimento se dá em consequência do 
desenvolvimento das contradições que existem em seu seio. Tais 
contradições se revelam no papel motor da luta de classes na transformação 
social. É através deste jogo pugnativo que a sociedade avança. (1985, p. 33).    

 

 

Dessa forma, observamos que este movimento é permanente à medida que um não 

existe sem o outro, como no sistema capitalista, onde só se busca a riqueza, pois existe 

também a pobreza, um só existe pela também existência do outro. E sendo assim, é pelo 

desenrolar das relações sociais que é determinada a luta de classes, fundamental para ir além 

desta condição e atingir a transformação social. 

 

 

Categoria Analítica Totalidade 

 

Partimos do pressuposto que só há totalidade, por haver contradição, já que a primeira 

organiza um processo que salienta a busca por entendimentos a respeito de determinada 

constatação. Nesta busca incessante pelo descobrir de uma informação, ainda que isolada, o 

homem preconiza outros tipos e formas de conhecimento, formando um elo constitutivo, uma 

rede dialética de outros processos que vão se tornando intrínsecos. É um complexo que vai do 

menor, até o mais abrangente, busca por partículas que formam uma estrutura maior, a 

totalidade. 

Esta categoria nos remete colocar a compreensão do real, elaborada por conexões, 

onde o todo supera as partes e permanece em constante construção, não há totalidade acabada, 



já que ela é produto da contradição, que por sua vez, está alocada sempre em bases instáveis, 

para tanto, sempre haverá movimento. Para esta definição, Cury aponta que: 

 

Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade de 
determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera da realidade 
está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca com todas 
as esferas do real. Mas a totalidade sem contradições é vazia e inerte, 
exatamente porque a riqueza do real, isto é, sua contraditoriedade, é 
escamoteada, para só se levarem em conta aqueles fatos que se enquadram 

dentro de princípios estipulados a prior. A consideração da totalidade sem as 
contradições leva a colocar a coerência acima da contradição. Nesse caso, o 
objeto de conhecimento ganha em coesão e coerência, em detrimento, 
porém, do que há de conflituoso nele. E o privilegiamento da contradição 
revela a qualidade dialética da totalidade. (1985, p. 35). 

 

 

Compreender então, os mecanismos totalitários, consiste na apreensão dialeticamente 

organizada das partes para o todo, e do todo para as partes. Ou seja, há um movimento onde 

sempre há mais para se articular, nem mesmo o ser social, em sua busca incessante por 

descobertas em vários aspectos, atingirá esse ápice, pois “[...] o conceito de totalidade, 

implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser compreendido como um 

momento definido em relação a si e em relação aos outros fenômenos, igual e 

indistintamente”.(CURY. 1985 p, 36). Para tanto, a totalidade é composta da produção de 

toda uma sociedade, onde se forma um todo. 

A totalidade vive num processo de constate mutação, significa que ela é aberta e 

inerente ao processo dialético. O homem, enquanto ser social, a cria por meio da práxis. 

Sendo assim, “a realidade, então, só pode ser conhecida na sua totalidade concreta quando se 

conhece a mesma na dimensão social e histórica, compreendendo a unidade dialética, [...] 

onde o homem é reconhecido como sujeito da práxis.” (CURY. 1985, p.38), ignorar este 

movimento realizado pela totalidade, se sujeita ignorar a relação do homem como sujeito 

histórico, automaticamente, tornando-a como algo abstrato. À medida que tentamos explicar 

determinado fator, este não pode ter um fim em si mesmo, pois é complexo e é por meio do 

mecanismo da totalidade que as relações e os contextos sociais agem.  

 

 

Categoria Analítica Reprodução 

 



O capital mantém-se em constante manutenção, no que diz respeito às acumulações e 

representações ideologicamente sociais, já que a “[...] categoria da reprodução se justifica 

pelo fato de toda sociedade tender, em suas instituições, à sua autoconservação reproduzindo 

as condições que possibilitam a manutenção de suas relações básicas”, (CURY, 1985. P. 28). 

Ou seja, compreendê-la, nos remete a dizer que, nesse caso, a reprodução acontece por 

desconsiderar várias contradições. Num sentido de afirmá-la, quanto mais a reprodução 

cresce, mais podemos admitir que há ausência destas contradições, pois a ideologia se amplia 

e não permite que a segunda a supere. Segundo Cury 

 

O sistema capitalista tenta tornar a sociedade como um todo, o lugar de 
reprodução das relações sociais de produção com a atenuação dos conflitos. 
Mas isto não quer dizer impositividade absoluta, porque o crescimento das 
forças produtivas gera continuamente novas contradições e a negatividade 
perpassa todo o espaço social. (1985. p. 41). 

 

 

Para tanto, a reprodução não acontece somente nos locais envolvidos com os meios de 

produção, mas em toda a esfera social. Para o mesmo autor ainda, “a reprodução é uma 

categoria que se dá no interior de um movimento contraditório cujo sentido, ainda que busque 

confirmar antagonismos existentes, também os empurra para sua superação” (1985. p.42). 

Então, compreendemos esta categoria, como fundamental, à medida que é necessário o 

homem identificar quando seu trabalho está o edificando enquanto ser social, e quando sua 

relação está sendo apenas coma reprodução de uma hegemonia ideológica, que contribui para 

a manutenção do capital e não para sua humanização. 

 

 

Considerações Finais 

 

Refletindo acerca do homem enquanto ser social pela sua ação sob a natureza, 

transformando-a no trabalho que o humanizará; afirmamos ser este, racional e produzir tudo o 

que considera necessário para seu auxílio, realizando transformações naturais em benefícios 

cotidianos. Os sujeitos apropriam-se deste mesmo trabalho, determinando e organizando sua 

produção, já que enquanto transforma os meios naturais, também se transforma. 

E no agir destas transformações, a sociedade civil, acaba por girar em torno dos modos 

de produção capitalistas, o que contribui para a alienação e todo e qualquer tipo de 

dominação. Tais situações – embora o homem tenha toda a predisposição para tal – não 



permitem que os homens realizem de forma direta suas potencialidades. Todavia, o sujeito 

pode transformar qualquer coisa como própria de si, por meio da emancipação. Para tanto, é 

necessário que ele aproprie-se dos meios científicos e educacionais, elaborados por ele 

mesmo, tendo estes maiores objetivos em torná-lo independente nas ações sociais, permitindo 

haver uma convivência em uma realidade onde haja satisfação do bem-próprio comum. 

Partindo da condição de que o homem é fundamental à sociedade, por meio de sua 

ação social, ele necessita de apropriação de bens culturais, como por exemplo, o 

conhecimento científico, para ser capaz de modificar o meio em que vive e desfazer as 

amarras com a ideologia e alienação que comprometem o seu desenvolvimento humano. O 

capitalismo, aproveitando-se das condições subumanas que oferece aos trabalhadores, 

colabora para que estes fiquem à margem, conservando-os enquanto mantenedores do status 

quo, onde realizam a reprodução do agradecimento à suas próprias subsistências. 

Enfim, o trabalho na sociedade que visa somente o capital, assume – sem muitas 

máscaras – a questão da obtenção do lucro, onde a última questão que importa não se refere 

precisamente a quem o produz, mas sim aqueles que o consomem. Aproveitam desta forma, 

para manter os trabalhadores enquanto, meramente operários que compõem a classe 

proletária, sem chance alguma de libertação, ainda que principalmente intelectual. 

Para tanto, o materialismo histórico dialético, com suas categorias, que por sua vez, 

estão imbricadas entre si, são fundamentais à compreensão real do homem no contexto social, 

subsidiando com elementos primordiais para com o desenvolvimento da superação do 

capitalismo. Transformações estas fundamentadas por meio do trabalho, destruindo os 

mecanismos criados pelos detentores dos meios de produção, favoráveis à desumanização do 

trabalhador; revolução esta, que mediante tal, inaugura uma sociedade livre de classe, onde 

atingimos o fim das desigualdades, em suma, sociais.  
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