




Dicionario básico de categorías
marxistas

Debido a que o pensamento de Karl Marx e os seus
discípulos marxismo constitúe unha obra aberta, o marxismo
integra diversas tradicións ideolóxicas, filosóficas e políticas. No
seu seo non existen definicións únicas e taxativas, cada
tradición marxista reinterpreta o legado de Marx e as súas
categorías de diverso modo. Este dicionario básico, non
constitúe unha excepción. Expresan unha interpretación
posíbel do marxismo. Existen outras.

Extraido e adaptado do libro Marxismo para principiantes, de

Néstor Kohan
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⋅Acumulación: Reinveestimento da maisvalía no proceso
produtivo e aumento da escala de produción. Caracterízase
pola centralización dos capitais e a concentración da maisvalía.
A acumulación é unha reprodución ampliada do capital.

⋅Alienación [= enaxenación*]: Proceso históricosocial no que o
produto do traballo humano independízase, tórnase autónomo,
escapa ao control racional e remata sendo hostil contra o seu
creador. Malia que Marx os emprega como sinónimos, por
etimoloxía “alienación” ten unha orixe psicolóxica e
enaxenación*, económica. Hegel define “alienación” como “outro
distinto de si mesmo”. En Hegel o seu contido non é negativo,
en Marx, si. Ademais dunha perda, expresa esgazadura, a
escisión e fragmentación do ser humano. Algo está alienado
cando xa non nos pertence.

b
⋅Bonapartismo: Categoría política empregada por Marx a partir
do exemplo histórico de Luis Bonaparte, quen encabezou un
golpe de Estado en Francia en 1851. Fai referencia a un tipo de
liderado político que aparenta ser “equidistante” na loita de
clases. É unha forma de dominación política onde o exército, a
burocracia e o Estado, durante unha crise aguda,
independízanse da burguesía de xeito parcial. Esta sepárase
dos partidos políticos tradicionais e pasa a ser representada
polo exército ou por algún liderado carismático. Para Marx ten
un contido negativo.



⋅Burguesia: Clase social que agrupa inicialmente a mercadores
e banqueiros, máis tarde a capitalistas industriais. Nace en
Europa occidental no século XI e desde alí comeza a
expandirse. Acada o seu predominio económico a partir da
revolución industrial en Inglaterra e a súa completa dominación
política desde a revolución francesa de 1789 en adiante.

⋅Burocracia: No capitalismo, é unha forma de dominación
política onde predominan os funcionarios. Aparenta ser
instrumental e neutral pero sempre ten un contido político
reaccionario. Exerce o seu poder tanto no Estado como nas
empresas privadas. Nas revolucións socialistas e proletarias
que se burocratizaron durante o século XX, convértese nunha
casta represiva e privilexiada que oprime a clase traballadora.
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⋅Capital: Non é unha cousa eterna nin un “factor económico”:
Non sempre existiu: é histórico. É unha relación social de
produción. É valor que se valoriza (acrecéntase) explotando
traballo alleo. É diñeiro que se independiza, cobra vida e
tórnase un suxeito autónomo que exerce o seu poder de
mando sobre os traballadores. É traballo morto e pretérito que
volve á vida ao oprimir o traballo vivo da clase obreiro. É un
vampiro que se alimenta de maisvalía.

⋅Capitalismo: Sistema social de explotación e dominación. Ten
alcance mundial. Está en permanente expansión. Vive
conquistando territorios sociais e xeográficos. Percorre diversas
fases históricas.



⋅Clases sociais: Grandes conxuntos de seres humanos que
comparten un mesmo modo de vida e unha mesma condición
de existencia. Diferéncianse, enfróntanse entre si, constrúen a
súa propia identidade social e defínense tanto pola súa
posesión ou non posesión dos medios de produción como
polos seus intereses, a súa cultura política, a súa experiencia
de loita, as súas tradicións e a súa conciencia de clase, de si
mesmos e dos seus inimigos. As clases explotadoras viven a
costa das explotadas, domínanas e oprímenas, por iso están
en loita e conflito permanente ao longo da historia.

⋅Colonialismo: Fase histórica do capitalismo onde as grandes
metrópoles conquistan territorios que denominan colonias. O
neocolonialismo mantén ese dominio e só acepta a
independencia formal das colonias.

⋅Comunismo: Corrente política revolucionaria que aspira a
transformar todo o mundo. Marx non a inventa. Na década de
1840, (cando el a coñece) evocaba a idea da commune,
unidade de goberno autónomo. Suxería a noción de
communauté, propiedade común das cousas. Como daquela
chamábaselle “socialismo” ás teorías dos intelectuais e
“comunismo” aos grupos obreiros revolucionarios, Marx e
Engels adoptaron este último. Como movemento político, para
Marx o comunismo é unha corrente que tenta defender o punto
de vista crítico radical dos traballadores contra o capitalismo.
Como proxecto de nova sociedade, Marx defíneo como unha
forma social sen explotación nin dominación, onde os
produtores asociados libremente, sen a violencia do Estado,
deciden que, como, canto e para que producir e consumir.
Segundo
Marx, na sociedade comunista do futuro, cada individuo será
completamente libre e deberá entregar á sociedade todo o que
as súas capacidades lle permitan. A cambio, obterá todo o que
necesite.



⋅Concepcións do mundo: Non existe unha, senón moitas.
Constitúen visións integrais do ser humano, que presupoñen
un punto e vista totalitario sobre a sociedade, a historia e o
sentido da vida. Cada unha forma un conxunto articulado,
sistemático, crítico e coherente de ideas, conceptos, valores e
normas de conduta práctica que nos guían na nosa vida cotiá.

⋅Concepción materialista da historia: Nova concepción
inaugurada por Marx e Engels. Base da necesaria e aínda
pendente (re)unificación de todas as ciencias sociais. A súa
idea central é que toda a historia non é máis que a historia da
loita de clases. Non hai evolución automática. A chave da
historia está no conflito, nas rebelións e nas revolucións. Para
diferenciar unha época de outra, hai que atender ao tipo de
relacións sociais que predomina en cada período. O
“materialismo” desta concepción remite á centralidade das
relacións sociais, por contraposición ao “Espírito universal” da
filosofía da historia de Hegel. Para Marx, non hai institucións
eternas. Todas son históricas. A sociedade constitúe unha
totalidade de relacións de produción e reprodución, materiais e
ideolóxicas. En tanto totalidade, a sociedade non unha
sumatoria mecánica de parcelas soltas ou factores xustapostos:
o “factor” económico, o “factor” político e o “factor” ideolóxico.

⋅Conciencia de clase: Identidade cultural e comprensión política,
pensada, vivida e sentida por cada grupo social sobre os seus
intereses a longo prazo. Non se adquire nin se logra por
decreto, senón a partir de experiencias históricas, traizóns e
loitas políticas. Nunca está dada, xamais preexiste. Vaise
construíndo a partir dos conflitos. A maioría das veces xérase a
salto. Cando se logra, a clase traballadora pode pasar da
necesidade económica á vontade política. A conciencia de
clase é parte belixerante na loita de clases. Empezar a
construíla e comezar a gañar a loita.



⋅Contradición: Categoría fundamental da lóxica dialéctica. O seu
extremo oposto é a identidade. Algo é idéntico cando non se
pode distinguir unha diferenza. Se existen distincións, a
identidade transfórmase en diferenza. Se a diferenza se
profunda, hai contrariedade e contraposición. Se a oposición se
agudiza, a contrariedade transfórmase en contradición. Nese
caso, os polos opostos xa non son só diferentes, senón
contraditorios e antagónicos (non poden conciliarse). Exemplos:
a relación social de “capital” encerra a contradición antagónica
entre empresarios e traballadores. A crise do capitalismo
constitúe a explosión de múltiples contradicións antagónicas. O
cambio e o movemento da historia son produto desas
contradicións.

⋅Crise orgánica: Crise estrutural de longo alento, distinta de
calquera crise de conxuntura. Combinación explosiva da crise
económica e a crise política. Debilitación de todo un réxime
político. Perda de consenso e autoridade na poboación do
conxunto da clase dominante e as súas institucións políticas.
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⋅Determinismo: Corrente de pensamento que asigna ás
regularidades da sociedade un carácter inelutábel, necesario e
apodíctico. Tende a asimilar as leis históricas coas leis naturais.
Interpreta as leis que estuda O Capital, leis de tendencia, coma
se fosen “leis de ferro” que se cumpren si ou si, con
independencia da loita de clases.



⋅Dialéctica: O pensamento dialéctico está presente en diversas
culturas (China, India, Persia, Mesopotamia, Exipto, Aztecas,
Maias, Incas, etc.) desde as orixes da humanidade. En Grecia
nace co filósofo Heráclito de Éfeso [540480 a.C.]. Para el, o
universo está en permanente contradición e devir. Segundo
Marx, a dialéctica formula a unidade inseparábel entre a
realidade obxectiva e o suxeito que pensa e actúa sobre esa
realidade. Non se poden escindir a teoría da práctica, o dicir do
facer a realidade do pensamento, nin o coñecemento da
acción. A dialéctica de Marx é crítica e revolucionaria porque
considera e aborda toda realidade como histórica e
perecedoira. Non se axeonlla ante ningunha institución nin lle
teme ao antagonismo da contradición.

⋅Diñeiro: non é unha cousa nin un obxecto “máxico”. Constitúe
unha relación social de produción. Representa o equivalente
xeral no que se reflexa o mundo enteiro das mercadorías. Como
equivalente, o diñeiro independízase da relación social de valor
e tórnase autónomo. Convértese nun suxeito dotado de vida
propia. Transfórmase nun fetiche. O seu poder non é máis que o
poder social das clases posuidoras. Seguindo a W.
Shakespeare, Marx defíneo como “la puta universal” porque o
diñeiro non recoñece diferenzas. Todo lle dá o mesmo.

⋅Dogmatismo: Culto grego á obediencia. Cerrazón. Negación de
todo pensamento crítico. Canonización dun texto como se fose
“sagrado”. O dogmatismo fíxolle moito dano ao marxismo.

⋅Dominación: Proceso de suxeición e subordinación dunha
clase social sobre outra que se exerce de xeito colectivo e
tamén no terreo da subxectividade. A dominación presupón
relacións de poder e explotación, e imposición da vontade do
opresor sobre os pobos oprimidos, as clases explotadas e as
masas dominadas.
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⋅Ecoloxismo: Corrente polítcoideolóxica que cuestiona as bases
de sustento da moderna sociedade industrial, o esgotamento
das súas fontes enerxéticas, a destrución sistemática do medio
e a irracionalidade dunha relación coa natureza concibida
como puramente instrumental. Como momento social é moi
heteroxéneo. O marxismo fai súas as reclamacións ecoloxistas e
intégraas nunha perspectiva crítica maior. Só se poderá lograr
unha nova maneira de vincularse coa natureza cando se
poña fin, mediante unha revolución mundial, á lóxica do lucro, o
valor, a ganancia e a acumulación capitalista.

⋅Economicismo: Corrente política que reduce a loita popular
unicamente ao reclamo por reformas económicas e
reivindicacións mínimas. Desprezo de todo debate teórico e
ideolóxico. Sospeita a priori sobre toda actividade intelectual.
Redución do marxismo a unha vulgar teoría que todo o reduce
ao “factor económico”. O economicismo fixo estragos na tradición
marxista.

⋅Estado: Non existe unha única definición. Para o liberalismo
burgués é “a nación organizada de xeito xurídico”. Sen
distincións de clases, representaríanos “a todos por igual”. Para
o marxismo é a cristalización institucional de determinadas
relacións sociais de forza: por iso defende a uns contra outros e
ten un contido de clase. O exercicio permanente do poder del
Estado, máis alá de quen sexa o presidente e que partido
estea no goberno, ten un contido de clase outorgado polo
sector social que ten o poder. Non está suxeito a elección, non
se vota. A única maneira de cambiar o contido de clase dun
Estado é mediante unha revolución. O poder do Estado vén
acompañado de institucións hexemónicas.



⋅Eurocentrismo: Ideoloxía que sitúa na historia e a cultura
europeaoccidental o embigo absoluto do mundo. Esta
ideoloxía cataloga calquera desenvolvemento social ou cultural
distinto ou coexistente ao de Europa occidental e ao do seu
fillo predilecto, os Estados Unidos de Norteamérica, como
“barbarie”. O eurocentrismo infrinxiu un gran dano á tradición
marxista.

⋅Evolucionismoetapismo: No seu significado marxista (distinto
ao de Charles Darwin), fai referencia a unha concepción da
sociedade que postula a férrea sucesión evolutiva de ríxidas
etapas, sen saltarse ningunha. Tamén se coñece como
etapismo. O evolucionismo adoita estar asociado á idea de
“progreso”. O desenvolvemento social concíbese como lineal e
móvese sempre do peor ao mellor e nunha soa dirección. A
concepción histórica de Marx non é evolucionista nin etapista.

⋅Explotación: Dominación dunha clase social sobre outra a
partir da apropiación do traballo non remunerado, do tempo de
traballo excedente e da maisvalía. No capitalismo, malia que a
clase traballadora logre salarios “altos”, segue sendo explotada.
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⋅Feminismo: Corrente políticoideolóxica que cuestiona
radicalmente a dominación da sociedade patriarcal, o
machismo, a escisión entre o público e o privado e a
construción histórica da subxectividade que fixa “roles”
preestabelecidos segundo xéneros. Como movemento social
resulta sumamente heteroxéneo. As vertentes feministas
marxistas abordan ao mesmo tempo a dominación patriarcal e
a opresión da clase traballadora, sen confundir pero tampouco
sen escindir o xénero e a clase.



Filosofia clásica alemá: Iníciase con Immanuel Kant
[17241804], continúa con Johann Gottlieb Fichte [1762
1814] e Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling [1775
1854] e culmina con Georg Wilhelm Friedrich Hegel
[17701831]. A lóxica dialéctica de Hegel, que concibe
todo en perpetuo devir e constante contradición,
constitúe a máxima expresión teórica da revolución
burguesa europea. Os seus herdeiros non son os tristes
profesores de filosofía, senón os traballadores
revolucionarios.

Filosofia da praxe: Concepción filosófica de Marx e dos
seus continuadores máis radicais que tenta descentrar e
superar o punto de vista contemplativo, tanto do
idealismo como do materialismo. A súa clave reside na
actividade humana transformadora e na unidade da
reflexión teórica e a práctica política radical.

⋅Filosofia: Disciplina milenaria que se caracteriza por formular
preguntas críticas e radicais sobre o sentido da vida, o ser
humano, a sociedade, a historia e o papel do suxeito nela.
Marx produce no seo desta disciplina unha revolución ao
reclamarlle que rompa o círculo vicioso do seu discurso para ir
máis alá de si mesma: cara á transformación da sociedade e a
unidade coa clase traballadora. A vitalidade da filosofía que
rexeita toda complicidade co sistema non está nos taboleiros
académicos senón na rúa e na loita de clases.
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⋅Formación económicosocial: O modo de produción capitalista
nunca se atopa en forma pura na sociedade. Está combinado
con diversos tipos de relacións sociais. Esa combinación
denomínase “formación económicosocial”. Esta permite
comprender que posúe de específico e irrepetíbel cada
sociedade e que ten de común e xenético xunto coas demais.
Este concepto permite articular o xeral e o particular do
capitalismo, a lóxica e a historia, o xénero e a especie, o común
e o irrepetíbel.



⋅Forza de traballo: É o termo co que Marx designa a
capacidade humana de traballar, para diferenciala do “traballo”
a secas. No capitalismo é unha mercadoría moi “especial”. É a
única que crea valor e que ademais xera máis valor que o que
ela mesma vale.

⋅Forzas produtivas: Dimensión da historia conformada polos
instrumentos tecnolóxicos do traballos, as destrezas laborais e,
o principal, o suxeito social que exerce o traballo sobre a
natureza e a sociedade. Marx sempre as analiza en unidade
coas relacións sociais de produción, por iso non constitúen
unha variábel independente.
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⋅Globalización: Nova fase do imperialismo capitalista,
caracterizada pola universalización produtiva, mercantil e
financeira, a revolución tecnolóxica e a expansión das
comunicacións. Até o de agora estivo dominada polo capital. Os
traballadores e a mocidade de todo o mundo loitan por unha
globalización das resistencias anticapitalistas.

h
⋅Hexemonia: Proceso de dirección político cultural dun segmento
social sobre outro. Xeneralización dos valores culturais propios
dunha clase para o conxunto da sociedade. Hexemonía =
cultura, pero co agregado de relacións de dominación e de
poder. A hexemonía burguesa combina o consenso cos
sectores aliados e a violencia cos inimigos. Os traballadores
loitan por unha contrahexemonía de carácter socialista.

í



⋅Historia: Proceso continxente e aberto, resultado da praxe
humana. Malia que a historia posúe regularidades, estudadas
pola concepción materialista da historia, non ten un final
pechado nin unha dirección unívoca determinada de antemán.
O seu futuro depende do resultado da loita de clases.
Podemos ir cara ao socialismo ou podemos continuar na
barbarie. O marxismo tenta analizar a historia pasada desde
“abaixo”, non desde a mirada dos dominadores e triunfadores,
senón desde a rebeldía dos pobos sometidos e as clases
explotadas.

⋅Humanismo: Concepción que pon no eixo das súas reflexións
os seres humanos, no canto da natureza, Deus, o mercado, o
diñeiro ou o capital. O marxismo é herdeiro dos antigos
humanismos, por exemplo o grego ou o renacentista, no caso
europeo. Pero para Marx o suxeito xa non é o burgués
individual, senón un suxeito colectivo: os traballadores. Marx
diferenza o humanismo abstracto, que presupón un individuo
alleo á historia, do humanismo revolucionario. Este ten por
obxectivo acabar coa aliñación e liberar o ser humano dos
seus produtos alienados a través da praxe.
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⋅Idealismo: Antiga corrente filosófica. Non ten nada que ver con
“ter ideais” o idealismo afirma que o fundamento último da
realidade é “a Idea”, “Deus ou “O Espírito”. En última instancia,
implica unha visión contemplativa do universo.



⋅Ideoloxia: No marxismo “ideoloxía” ten dous significados
distintos: [1] concepción do mundo que implica unha
determinada perspectiva de vida ligada aos intereses das
clases sociais, unha escala de valores, xunto con normas de
conduta práctica. [2] Falsa conciencia, obstáculo para o
coñecemento da verdade, erro sistemático, inversión da
realidade por compromisos co poder estabelecido o marxismo é
unha concepción ideolóxica do mundo vinculada aos intereses
dos traballadores, (significado [1]) que cuestiona toda falsa
conciencia ideolóxica da burguesía (significado [2]).

⋅Imperialismo: Fase do sistema mundial capitalista. Caracterízase
pola fusión dos capitais bancarios e industriais, o predominio
do capital financeiro, a repartición do mundo en áreas de
influencia, o armamentismo, a agresividade política das grandes
potencias, a xeneralización dos monopolios e a ameaza de
guerra permanente. Percorre diversas fases históricas. A actual
globalización capitalista é apenas a última fase coñecida do
imperialismo.

í
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⋅Liberdade: Ten distintos significados. Para o liberalismo burgués,
ser libre é posuír propiedade e non atopar obstáculos ou
interferencias para o seu goce. Ser = ter. “A liberdade chega até
onde chega a propiedade privada”. Para Marx, en cambio, a
liberdade non pode depender da propiedade privada o ser
humano é autenticamente libre cando é xenuinamente
autónomo, cando non está forzado a venderse como unha
mercadoría. O capitalismo anula a autonomía das persoas para
outorgarlla ao mercado e ás cousas, transfórmaas en suxeito
(fetichismo). A verdadeira liberdade só pode estar máis alá da
cousificación, máis alá da necesidade material, máis alá do ter e
máis alá do traballo forzado. No tempo libre, no ocio creador.
Segundo Marx, o comunismo é un proxecto de sociedade onde
a liberdade de todos e todas e condición da liberdade de cada
un. Ninguén pode ser xenuína e autenticamente libre cando a
maioría debe venderse no mercado para sobrevivir.

⋅Liberalismo: Corrente ideolóxica que acompaña o ascenso e
auxe político da burguesía até que esta chega ao poder. Nos
seus comezos e durante o seu apoxeo do século XVIII
europeo, caracterízase por combater a reacción absolutista,
difundir o pensamento libre, promover o libre comercio e as
liberdades públicas. Cambia radicalmente cando a burguesía
chega ao poder e entran en escena a clase obreira e o
socialismo. Entón tórnase reaccionario. Hoxe en día, o
neoliberalismo só contén de aquela ideoloxía a defensa do
libre comercio. Mais tornouse absolutamente conservador,
partidario de gobernos despóticos, opositor a todo pensamento
libre e inimigo das liberdade públicas. Por iso promove o control
e a vixilancia permanente dos individuos.



⋅Loita de clases: non é un enfrontamento entre individuos
illados por inimizades ou envexas persoais. É un conflito
histórico entre grandes conxunto de persoas: as clases sociais.
Esta confrontación divide a sociedade en opresores e
oprimidos: escravistas e escravos, patricios e plebeos, señores
feudais e servos da gleba, terratenentes e campesiños,
burgueses e traballadores. Esta contradición impulsa o
desenvolvemento da historia.
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⋅Maisvalia: Fracción do valor producido pola fora de traballo
que é apropiada gratuitamente polo capitalista. Constitúe a
orixe da explotación. Representa un traballo non remunerado.
Prodúcese nun tempo e traballo excelente. É a fonte de vida do
capital. Divídese e repártese entre diferentes capitalistas: como
interese (bancos), ganancias (industriais) rendas (terratenentes).

⋅Marxismomarxianomarxista: O marxismo é unha teoría crítica
da sociedade capitalista que promove en todo o mundo unha
práctica política de emancipación, rebeldía, resistencia, liberación
e revolución. Presupón unha concepción do mundo e da vida,
da historia e do suxeito, expresada desde o punto de vista das
oprimidas e os explotados. Como teoría crítica constitúe un
saber aberto. É científica, filosófica, ideolóxica, ética e política ao
mesmo tempo. O termo marxiano é máis “técnico”. Fai referencia
aos textos escritos exclusivamente por Karl Marx. O termo
marxista alude aos escritos, ao pensamento e as tradicións
políticas non só de Marx senón tamén dos seus seguidores e
partidarios posteriores até hoxe en día.

m
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⋅Materialismo: Antiga corrente filosófica. Non ten nada que ver
co “culto ao diñeiro e aos bens terreais”. O materialismo afirma
que o fundamento último do Universo é “a Materia”. Un dos
primeiros filósofos materialistas é, en Grecia, Demócrito [460 a.C.
 370 a.C.]. Ao pór a énfase na realidade obxectiva
independente da praxe do suxeito, allea á historia e ás
relacións sociais, o materialismo filosófico tórnase especulativo,
contemplativo e pasivo. Separa de xeito tallante o obxecto do
suxeito: queda só co obxecto, só coa materia, só coa natureza.
O “materialismo” marxiano está centrado na historia, a
sociedade e os suxeitos. A Marx interésalle a materialidade das
relacións sociais. A “materia” da que fala o marxismo é unha
materia estritamente social e construída de xeito histórico: as
relacións sociais de produción. Non é a materia físicoquímica
das ciencias naturais! Para a filosofía marxista da praxe non hai
materia obxectiva sen suxeito, nin suxeito sen materia
obxectiva.

⋅Mediación: Categoría fundamental do pensamento dialéctico.
Expresa o nexo, o vínculo e a pasaxe entre os momentos do
desenvolvemento e o movemento. Ao estudar a sociedade, o
máis difícil é explicar a mediacións entre a economía e o poder,
entre a acción reivindicativa e a política, entre os movementos
sociais e a revolución socialista cando o marxismo evita as
mediacións, transfórmase nun vulgar mecanicismo, onde todo
se reduce a un esquema simplista de “unha causa, un efecto”.

⋅Mercadoria: Forma social que adquiren os produtos do traballo
humano na sociedade mercantil capitalista. Un obxecto é
mercadoría se ademais de ter valor de uso (utilidade), posúe
valor. Só é mercadoría o que se produce para vender, non para
consumir directamente. Na mercadoría están encerradas as
potenciais contradicións antagónicas do capitalismo.
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⋅Metafisica: Toda concepción do mundo, puramente
especulativa, desvinculada da historia e da práctica, que se
postula como se estivese á marxe do tempo e o espazo. En
toda a metafísica predomina unha interpretación do mundo,
non a súa transformación. A metafísica caracterízase polas súas
pretensións de (falsa) universalidade.

⋅Método: Conxunto de normas lóxicas que guían o pensamento
e a práctica.

⋅Método dialéctico: Para Marx, este método formula a unidade
da investigación histórica e da exposición lóxica dos resultados
obtidos, seguino a liña: concretoabstracto concreto. O
coñecemento parte das contradicións da sociedade real. Logo
a teoría abstrae, constrúe categorías, hipóteses e conceptos, e
finalmente volve de novo á sociedade, para intervir nas súas
contradicións mediante a praxe. Segundo Marx, a lóxica
dialéctica de conceptos e categorías está estreitamente
vinculados á historicidade da sociedade, o capitalismo. A clave
do método dialéctico está en concibir a sociedade como unha
totalidade e o desenvolvemento histórico a partir das
contradicións.

⋅Modernidade capitalista: Época histórica atravesada pola
urbanización e industrialización aceleradas, grandes medios de
comunicación, procesos de secularización relixiosa,
desacralización de valores transcendentes, desencantamento
do mundo e predominio desapiadado do valor de cambio.
Segundo Marx ten un carácter contraditorio. Por un lado, xera
“progreso” e posibilidades de emancipación individual e
colectiva; polo outro barbarie, vandalismo, conquista,
dominación, opresión, xenocidio e explotación. O racionalismo
liberal só atende ao primeiro aspecto. O posmodernismo só ao
segundo. Marx ve ambos.
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⋅Modo de produción: Conxunto articulado de relacións sociais
de produción. Os diversos modos de produción permiten
periodizar a historia humana. Segundo a teoría marxista da
historia, cada un deles expresa as relacións sociais na súa
máxima pureza e no seu concepto esencial. Nas sociedades
empíricas e concretas, as relacións sociais nunca se dan puras,
están combinadas con relacións doutros modos de produción
(sempre hai un que predomina sobre os demais).
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⋅Neoliberalsimo: fase globalizada do imperialismo capitalista a
nivel mundial desde 1973, co golpe de Estado de Chile,
pasando por Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Promove a
libre circulación do capital, as privatizacións, o desmantelamento
dos dereitos sociais, a redución dos gastos en educación e
saúde, a represión á clase obreira, o conservadorismo cultural,
o machismo, a xenofobia, a vixilancia e o control permanente os
individuos, o racismo e a militarización de todo o planeta. Entra
nunha fase de crise a finais de 1990 a partir das rebelións
contra a globalización capitalista en diversas cidades do
mundo.
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⋅Praxe: Actividade humana que transforma a sociedade e a
natureza, transformado, ao mesmo tempo, ao suxeito que a
exerce. Xa sexa na política, na arte, na ciencia o no traballo
produtivo. Como concepto, expresa a unidade da teoría e a
práctica. É a categoría fundamental da filosofía de Marx.



⋅Producciónmercadoconsumo: A produción é o ámbito onde
se xeran as mercadorías. Alí prodúcese a explotación (“invisíbel”
á conciencia inmediata). O mercado é o lugar da distribución e
intercambio das mercadorías. É o máis visíel no capitalismo. O
consumo é o espazo onde as mercadorías chegan aos
consumidores. Segundo Marx, é o espazo onde as
mercadorías chegan aos consumidores. Segundo Marx, malia
que todos estes momentos están relacionados, o que marca o
ritmo do conxunto é a relación de produción.
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⋅Reformismo: Corrente política que busca parches e remendos
para o capitalismo, que reclama reformas e migallas para o
traballador, pero sen cuestionar o sistema no seu conxunto.
Propón cambios graduais. Rexeita a confrontación co poder.
Limita a loita ao inmediato e puntual, sen apuntar á totalidade.

⋅Relacións sociais de produción: Vínculos sociais que se
estabelecen entre os seres humanos para producir e reproducir
a súa vida material e cultural. Os diversos tipos de relación de
produción permiten diferenciar unha época histórica doutra. Nas
sociedades de clases, toda relación de produción é ao mesmo
tempo unha relación económica, unha relación de poder e
unha relación de forzas entre as clases. As relación de
produción capitalista expresan a contradición antagónica entre
os propietarios de diñeiro e os da forza de traballo. Non hai
conciliación posíbel entre ambos.

⋅Reprodución: Mantemento e produción continuada das
relacións sociais. Pode ser simple, na mesma escola ou
ampliada. Neste último caso, é sinónimo de acumulación. No
modo de produción capitalista a reprodución nunca é
automática. Sempre presupón mecanismos hexemónicos e
exercicio da forza material (ou a súa ameaza).



⋅República parlamentaria: Forma especificamente moderna de
dominio político burgués. conta cunha serie de institucións e
mecanismos flexíbeis que lle permiten exercer e reproducir un
poder política de clase: as cámaras lexislativas, a autonomía
relativa da burocracia, a prensa organizada nas grandes urbes,
os partidos políticos de masas, o “libre xogo” entre sindicatos
obreiros e corporacións empresarias, as alianzas e
fraccionamentos políticos, as eleccións periódicas, onde sempre
se elixe entre dúas caras da mesma moeda, etc. Segundo
Marx, é unha forma de dominación política anónima e
impersoal, que representa ao conxunto da burguesía. Por iso
resulta moito máis eficaz para exercer o dominio sobre os
traballadores que unha ditadura ou monarquía.

⋅Revolución bolxevique: Primeira revolución socialista triunfante
na historia da humanidade. Tamén se coñece como “revolución
de outubro”. Produciuse en 1917. Dirixiuna principalmente Lenin
e logrou influencia mundial. Marcou todo o século XX: desde a
política até o cine e a pintura. Para frear e contrarrestar a súa
influenza en occidente, Henry Ford e John Maynard Keynes
planearon reformas ao capitalismo. Coa súa revolución, Lenin
conseguiu moitas máis reformas para os obreiros do mundo
que todos os reformistas xuntos.

⋅Revolucións burguesas: Prodúcense no norte de Italia (século
XV e XVI). Logo nos Países Baixos (1579), en Inglaterra (1645
1649 e 16881689), EEUU (1776) e Francia (1789). Ao
xeneralizar a ideoloxía do liberalismo, a revolución francesa
convértese no paradigma clásico de revolución burguesa. Esta
separa a Igrexa do Estado, constrúe o Estadonación, o
mercado interno e o Exército “nacional” (burgués). Inaugura a
dominación política da burguesía e o reinado absoluto do
diñeiro e o valor de cambio.
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xeneralizar a ideoloxía do liberalismo, a revolución francesa
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separa a Igrexa do Estado, constrúe o Estadonación, o
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diñeiro e o valor de cambio.
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⋅Sentido común: Ámbito espontáneo das nosas opinións cotiás.
É caótico e contraditorio. Nunca é alleo ás ideoloxías. É un
campo de batalla entre diversas concepcións do mundo e
escalas de valores. O marxismo aspira a reforzar no seu seo as
opinións progresistas e a combater as reaccionarias. A filosofía
da praxe intenta superar a súa espontaneidade para lograr
unha concepción do mundo crítica e coherente.

⋅Sociedade civil: Ten moitos significados. En Hegel fai referencia
ás institucións do mercado e tamén a algunhas institucións
políticas, como a policía e a administración de xustiza. En Marx
alude ao conxunto das relacións sociais de produción da
sociedade capitalista. En Gramsci remite ás institucións políticas
que no son estritamente nin económicas (no pertencen ao
mercado) nin estatais (non son necesariamente parte do
Estado): escola, universidade, medios de comunicación,
partidos políticos, sindicatos, sociedades de fomento, igrexas,
etc. Estas institucións teñen por finalidade xerar consenso e
construír a hexemonía. Gramsci tamén denomina a sociedade
civil “Estado ampliado”.
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⋅Teoloxía da liberación: Corrente filosófica e teolóxica que
intenta fusionar o marxismo co cristianismo revolucionario. Malia
que na orixe tivo ideólogos franceses, a maior parte dos seus
seguidores son latinoamericanos. Retoma a faceta humanista
de Marx (así como tamén do Che Guevara ou de Camilo Torres)
e interprétaa desde a mensaxe profética do cristianismo.

⋅Tempo de traballo socialmente necesario: Dimensión
cuantitativa da teoría do valor. Cantidade de traballo abstracto.
Constitúe a medida social, non individual, do valor das
mercadorías.

⋅Traballo: Proceso de intercambio e mediación entre o ser
humano e a natureza, inserto en relacións sociais. Cando é libre,
Marx concíbeo como unha actividade vital humana orientada a
un fin que modela segundo as leis da beleza. Pero na
sociedade capitalista non é libre, é forzado, está alienado e
alleado. Convértese nunha tortura e nunha obriga imposta pola
dominación capitalista. O capitalismo dos nosos días obriga a
unha parte dos traballadores a desgastar a súa vida
traballando o dobre, e a outra, condénaa ao desemprego, no
canto de repartir o traballo entre todos, reducir o traballo
necesario de reprodución e aumentar o tempo libre de ocio e
goce para o conxunto.

⋅Traballo abstracto: Traballo social global que na sociedade
capitalista xera valor. Dimensión cualitativa da teoría do valor,
estreitamente ligada á teoría do fetichismo. Característica que
asume o traballo humano cando a súa sociabilidade é indirecta
e está mediada polo mercado e o equivalente xeral. Principal
descubrimento teórico de Marx na súa crítica da economía
política.
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⋅Valor: Non é unha cousa nin unha propiedade intrínseca das
cousas. É unha relación social de produción. En ambos polos
da relación vincula a posuidores de mercadorías. Cando os
produtos do traballo se xeran dentro de relacións de valor,
prodúcense para venderse no mercado. Marx distingue
historicamente diversas relacións de valor. Desde a máis simple
(o troco) até a máis desenvolvida (o diñeiro).




