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Do Socialismo Utópico ao Científico (1880)

Friedrich Engels

[…]  Traço  comum aos  três  [Saint-Simon,   Fourier  e  Owen]  é  que  não  atuavam como 

representantes dos interesses do proletariado, que entretanto surgira como um produto histórico. Da 

mesma  maneira  que  os  enciclopedistas,  não  se  propõem emancipar  primeiramente  uma  classe 

determinada, mas, de chofre, toda a humanidade. E assim como eles, pretendem instaurar o império 

da razão e da justiça eterna. Mas entre o seu império e o dos enciclopedistas medeia um abismo. 

Também  o  mundo  burguês,  instaurado  segundo  os  princípios  dos  enciclopedistas,  é  Injusto  e 

irracional e merece, portanto, ser jogado entre os trastes inservíveis, tanto quanto o feudalismo e as 

formas  sociais  que  o  antecederam.  Se  até  agora  a  verdadeira  razão  e  verdadeira  justiça  não 

governaram o mundo é simplesmente porque ninguém soube penetrar devidamente nelas. Faltava o 

homem genial, que agora se ergue ante a humanidade com a verdade, por fim descoberta. O fato de 

que esse homem tenha aparecido agora, e não antes, o fato de que a verdade tenha sido por fim 

descoberta  agora,  e  não antes,  não é,  segundo eles,  um acontecimento inevitável,  imposto pela 

concatenação do desenvolvimento histórico, e sim porque o simples acaso assim o quis. Poderia ter 

aparecido quinhentos anos antes, poupando assim à humanidade quinhentos anos de erros, de lutas e 

de sofrimentos. [...]

No entanto, naquela época, o modo capitalista de produção, e com ele o antagonismo entre a 

burguesia  e o proletariado, achava-se ainda muito pouco desenvolvido. A grande indústria,  que 

acabava  de  nascer  na  Inglaterra,  era  ainda  desconhecida  na  França.  E  só  a  grande  indústria 

desenvolve, de uma parte, os conflitos que transformam numa necessidade Imperiosa a subversão 

do modo de produção e a eliminação de seu caráter capitalista – conflitos que eclodem não só entre 

as  classes  engendradas  por  essa grande indústria,  mas também entre  as  forças  produtivas  e  as 

formas de distribuição por ela criadas – e, de outra parte, desenvolve também nessas gigantescas 

forças produtivas os meios para solucionar esses conflitos. Às vésperas do século XIX, os conflitos 

que brotavam da nova ordem social mal começavam a desenvolver-se, e menos ainda, naturalmente, 

os meios que levam à sua solução. Se as massas despossuídas de Paris conseguiram dominar por um 

momento  o  poder  durante  o  regime  de  terror,  e  assim  levar  ao  triunfo  a  revolução  burguesa, 

Inclusive contra a burguesia, foi só para demonstrar até que ponto era impossível manter por muito 

tempo esse poder nas condições da época. O proletariado, que apenas começava a destacar-se no 
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seio das massas que nada possuem, como tronco de uma nova classe, totalmente incapaz ainda para 

desenvolver  uma ação política  própria,  não  representava  mais  que  um estrato  social  oprimido, 

castigado, incapaz de valer-se por si mesmo. A ajuda, no melhor dos casos, tinha que vir de fora, do 

alto.

Essa situação histórica Informa também as doutrinas dos fundadores do socialismo. Suas 

teorias incipientes não fazem mais do que refletir o estado Incipiente da produção capitalista, a 

incipiente condição de classe. Pretendia-se tirar da cabeça a solução dos problemas sociais, latentes 

ainda nas condições econômicas pouco desenvolvidas da época. A sociedade não encerrava senão 

males, que a razão pensante era chamada a remediar.

Tratava-se, por isso, de descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social, para 

implantá-lo na sociedade vindo de fora, por meio da propaganda e, sendo possível, com o exemplo,  

mediante experiências que servissem de modelo. Esses novos sistemas sociais nasciam condenados 

a  mover-se no reino da utopia;  quanto mais detalhados e  minuciosos fossem, mais tinham que 

degenerar em puras fantasias.

Assentado isso,  não há por que nos determos nem um momento mais  nesse aspecto,  já 

definitivamente  incorporado  ao  passado.  Deixemos  que  os  trapeiros  literários  revolvam 

solenemente nessas fantasias, que parecem hoje provocar o riso, para ressaltar sobre o fundo desse 

«cúmulo de disparates"  a  superioridade  de seu raciocínio  sereno.  Quanto a  nós,  admiramos os 

germes geniais de idéias e as idéias geniais que brotam por toda parte sob essa envoltura de fantasia 

que os filisteus são incapazes de ver.


	Do Socialismo Utópico ao Científico (1880)

