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APRESENTAÇÃO 

 
Este texto é uma sistematização de alguns dos principais conceitos utilizados na elaboração 
política, a partir do método marxista. Foi elaborado inicialmente para subsidiar um curso de 
formação para o Coletivo de Juventude Afronte, Bahia, no contexto da greve das universidades 
estaduais baianas, em abril de 2019. Foi retomado agora, nesse início do segundo semestre de 
2020, para uma formação da Resistência (corrente interna do PSOL) em Salvador. Com forma 
de facilitar o acesso, e também para poder socializa-lo de forma mais ampla, está sendo 
publicado aqui nesse site. 

Importante uma ressalva: como trata-se de uma sistematização muito esquemática, ela é 
extremamente limitada. Tem apenas um objetivo didático: propõe-se a ajudar numa 
aproximação com a teoria. Mas a realidade é sempre muito complexa e nenhum esquema dá 
conta de abarca-la. Só é útil, portanto, considerando seus limites e imperfeições. 

A maioria dos conceitos aqui trabalhados foram sistematizados por Nahuel Moreno, um 
militante e dirigente político argentino. Há muitas citações, já que o texto surgiu com uma 
seleção de trechos de algumas obras desse autor, que depois foi recebendo acréscimos numa 
tentativa de atualizar suas abordagens. As citações estão em itálico, com as referências dos 
originais em rodapé.  

O propósito, portanto, é contribuir com a formação, de forma muito introdutória, sobre o 
método de elaboração política marxista.  

 
I – ETAPAS E CONJUNTURAS POLÍTICAS  

1

As categorias etapas e conjunturas são utilizadas para delimitar, “recortar”, momentos 
históricos. A elaboração política exige considerar com o máximo de precisão possível o quanto 
vivemos em momentos mais favoráveis ou mais desfavoráveis para nossas lutas. 

A expressão “conjuntural” é a mais utilizada. Geralmente opomos esse conceito ao termo 
“estrutural” para definir se uma característica, ou um conjunto de características, são mais 
passageiros ou mais permanentes. Por exemplo, quando dizemos que a crise econômica é 
estrutural estamos nos opondo a maioria dos economistas liberais que procuram encontrar 
medidas superficiais e emergenciais para “resolver” a crise. Nós marxistas argumentamos que 
a crise é muito mais profunda, e por isso douradora, mesmo que se expresse em conjunturas 
de maior recessão ou às vezes de relativo crescimento. A crise tem a ver com uma fase 
histórica muito mais longa, com uma o processo de decadência do próprio sistema capitalista. 
Por isso, sua resolução mais completa não passa por adotar medidas de ajuste fiscal ou 
rebaixamento dos salários e direitos. Tais medidas podem “amenizar”, para os capitalistas, os 

1 O autor que nos baseamos desdobra essas categorias em outras, que ele chama “época”, “etapa”, 
“situação” e por fim “conjuntura”. Para essa abordagem introdutória achamos pertinente focar apenas 
nas duas citadas. Para saber mais:  MORENO, N. As Revoluções do Século XX. Disponível em: 
<https://www.marxists.org/espanol/moreno/rsxx/i-v.htm#_Toc531192042> 

https://www.marxists.org/espanol/moreno/rsxx/i-v.htm#_Toc531192042


 

  
 
efeitos mais imediatos (conjunturais) da crise. A solução definitiva da crise passa pela própria 
superação do capitalismo, que não consegue mais se sustentar. 

Já quando dizemos que vamos fazer uma análise de conjuntura, significa que estamos 
tentando ler os elementos mais atuais da realidade econômica, social e política. Por exemplo, 
podemos fazer uma análise de conjuntura dos 100 dias do governo Bolsonaro. É um recorte 
temporal pequeno, se considerarmos o curso da história do capitalismo por exemplo. Como o 
tema da crise econômica em sua dimensão mais estrutural como citado acima.  

Contudo, entre as épocas mais longas na história do capitalismo e uma conjuntura política 
mais imediata, existem intervalos relativamente homogêneos que precisam também ser 
considerados. Nem tão longos como as características mais estruturais, nem tão curtos como 
as conjunturais, existem as etapas. As etapas dizem respeito centralmente aos momentos na 
correlação de forças entre as classes. 

Se considerarmos que a luta de classes é uma longa e permanente guerra entre os 
trabalhadores e oprimidos contra a classe dominante, essa longa guerra comporta momentos 
de ofensiva e de defensiva. Como em toda guerra, há momentos em que as batalhas são para 
se defender e evitar uma derrota. Há momentos em que as batalhas são para avançar no 
sentido de derrotar o inimigo, que se encontra na defensiva. As etapas são, portanto, os 
momentos históricos em que se estabelece uma determinada dinâmica, mais ofensiva ou mais 
defensiva, na luta travada entre trabalhadores e capitalistas. 

 

QUADRO ESQUEMÁTICO 
Etapa Relativo ao momento na dinâmica da luta de classes entre trabalhadores e 

capitalistas: Etapas ofensivas, Etapas defensivas, Etapas de relativo 
equilíbrio etc. 

Conjuntura Uma delimitação histórica menor dentro de uma etapa.  
 

 

II – CONCEITOS BÁSICOS DO MATERIALISMO HISTÓRICO  
2

A análise marxista desenvolveu uma apreensão da realidade que a visualiza em três 
dimensões. A infra-estrutura, a estrutura e a superestrutura. Ou em apenas duas, depende do 
autor: estrutura e superestrutura.  

É uma “separação” analítica, para melhor compreender a realidade. Não significa, contudo, 
que os elementos que os constituem estejam isolados na sociedade. Os elementos da 
estrutura estão intrinsicamente ligados aos da superestrutura, que por sua vez também o 
estão com os da chamada infra-estrutura. 

 

Infra-estrutura ou forças produtivas 

2 Todas as citações dessa seção, em itálico, foram extraídas de: MORENO, Nahuel. Conceitos básicos do 
materialismo histórico. Disponível em: 
<http://orientacaomarxista.blogspot.com/2008/06/conceitos-bsicos-do-materialismo.html>. Adaptado. 

http://orientacaomarxista.blogspot.com/2008/06/conceitos-bsicos-do-materialismo.html


 

  
 
Marx afirma que o aspecto mais básico de toda sociedade passa pela relação que os homens 
estabelecem com a natureza para produzir. Ou seja, como é o seu trabalho produtivo (se 
caçam e pescam, ou cultivam a terra, ou instalam gigantescas fábricas e usinas nucleares).  

Cada espécie animal – exceto o homem – tem sempre a mesma relação com o meio ambiente 
(ou no máximo, tem um campo de adaptação muito limitado). A espécie humana, pelo 
contrário, trabalha sobre a natureza, arrancando-lhe mais e melhores matérias primas e fontes 
de energia, desenvolvendo mais e melhores ferramentas e técnicas para produzir mais e mais 
riquezas. 

A esta relação entre os homens e a natureza chamamos infra-estrutura, onde se localizam os 
meios de produção, ou forças produtivas. São três as forças produtivas que se relacionam na 
infra-estrutura: a natureza, a técnica, a humanidade. 

Para arrancar da natureza suas riquezas, para explorá-las mais e melhor, o homem, com seu 
trabalho, dispõe das mais diversas matérias primas, que só ele descobre e explora, e das 
diversas técnicas e ferramentas que só ele cria, desenvolve e aperfeiçoa. O desenvolvimento 
das forças produtivas, que dá base ao avanço do desenvolvimento da sociedade, se dá por 
mudanças em alguns destes elementos, fundamentalmente nas ferramentas e nas técnicas. 
Mas, de qualquer modo, para o marxismo, a mais importante força produtiva é a própria 
humanidade, já que é quem cria e move ferramentas, desenvolve a técnica e trabalha as 
matérias primas. 

O desenvolvimento das forças produtivas é base para a mudança nas outras dimensões da 
realidade (na estrutura e na superestrutura). Por isso é tão importante, numa análise da 
conjuntura ou da etapa, considerar os elementos econômicos, por exemplo, que estão muito 
relacionados a essa dimensão, mais “em baixo”, na realidade social. Não se pode compreender 
a situação política do país hoje, por exemplo, sem considerar a crise econômica mundial e 
como ela atinge o Brasil. Isso é base para todos os processos na estrutura e superestrutura, 
embora não os explique por si só. 

 

Estrutura: relações de produção e classes sociais 

A segunda dimensão fundamental envolve a sociedade é a relação dos homens entre si, para 
produzir e distribuir os produtos. Se a infra-estrutura é a relação humanidade-natureza, a 
estrutura é a relação humanidade-humanidade.  

A cada modo de produção (infra-estrutura) corresponde uma determinada relação social de 
classes. Ao feudalismo correspondeu a relação fundamental entre nobres e servos (existiam 
também outras classes menos centrais). Ao capitalismo corresponde a relação burguesia 
versus trabalhadores (aqui também existem uma infinidade de outras classes ou mesmo 
segmentos de classes, mas essas duas são as fundamentais).  

De acordo com Marx, quando um modo de produção se desenvolve e avança, as relações 
sociais começam a se tornar incompatíveis com ela. Há um choque entre o desenvolvimento 
da infra-estrutura e as relações de classes na estrutura, e intensifica-se um processo que é 
central na concepção marxista: a luta de classes. 

Foi assim na transição do feudalismo para o capitalismo. A dominação feudal (estrutura) se 
tornou obsoleta com relação ao desenvolvimento do comércio e da indústria (infra-estrutura). 



 

  
 
Essa contradição é o combustível para a luta entre a burguesia (classe em ascensão) e os 
senhores feudais. 

Assim, para uma análise de conjuntura se faz necessário, portanto, analisar detidamente essa 
dimensão da realidade. Considerar em que estágio nos encontramos na luta de classes. A 
sociedade capitalista há muito tempo já está em crise, pois a dominação burguesa já se tornou 
a muito tempo obsoletas diante do desenvolvimento das forças produtivas (da ciência e da 
técnica). Por tanto, a luta de classes é permanente e intensa. Mas nela há estágios em que 
uma classe está mais forte que a outra e vice-versa. Etapas em que a classe dominante tem 
uma hegemonia sobre a sociedade, e etapas em que essa hegemonia é enfraquecida pela força 
das lutas sociais. É o que geralmente chamamos, grosso modo, Etapas mais favoráveis e Etapas 
menos favoráveis, ou Etapas defensivas e Etapas ofensivas. 

 

Superestrutura, a dimensão política 

Como abordamos no início, essas dimensões só estão delimitadas umas das outras no campo 
da análise. Na realidade tudo está muito imbricado. Assim, a luta de classes não se localiza 
apenas no campo da estrutura. Por que ela envolve centralmente ideologias, valores, 
instituições, disputa de poder.  

Tudo isso se localiza na chamada superestrutura: ideologias, valores, instituições, poder, 
Estado. Surgiram, no desenvolvimento da sociedade, como instrumentos de dominação de 
uma classe sobre outra. Assim como as instituições contra-hegemônicas surgiram como 
expressões e instrumentos da luta dos oprimidos e explorados contra essa dominação. Ou seja, 
são mecanismos a serviço ou em função da luta de classes (estrutura), colaborando para 
manter uma dada relação social (as hegemônicas) ou agindo para superá-la (as 
contra-hemônicas). 

À medida que surgiu a exploração e que a vida social foi se complicando e desenvolvendo, 
grupos de indivíduos foram se especializando em atividades não-econômicas, não-produtivas, 
destinadas a administração das relações. Ou seja, não só a administração das irrigações das 
plantações, ou da armazenagem de grãos, mas a administração dos próprios homens, das suas 
relações sociais.  

Surgiram os especialistas em fazer a guerra, os sacerdotes, os professores, os juízes, os 
políticos. Segundo suas especialidades, esses indivíduos se organizavam no exército, nas 
igrejas, na escola, na justiça, na política, nos partidos políticos. A essas organizações 
chamamos instituições. 

Faz parte, assim, na superestrutura tanto as instituições quanto também as crenças, os 
valores, as ideologias. Em última instância, as instituições e valores hegemônicos servem para 
manter a dominação coercitiva (polícia, exército, juízes) e ideológica (igreja, escola, partidos 
etc) de uma classe sobre outra.  

3

Existe uma relação entre os valores e ideologias e entre as instituições com os interesses das 
classes sociais em luta. Em última instância todos os valores são ideias que expressam 
interesses de classes. E todas as instituições, conectadas com tais valores, atuam a favor de 

3 Essa abordagem sobre a dominação coercitiva e persuasiva, pela força e pelo consenso, foi muito 
desenvolvida por Gramsci: GRAMSCI, A. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1976. 



 

  
 
interesses de classes. Há as instituições, e os valores, que representam interesses da classe 
dominante, há aqueles que correspondem aos interesses das demais classes.  

Assim, uma análise e caracterização da realidade, da etapa e da conjuntura, precisa considerar 
cuidadosamente como estão dispostas essas instituições diante da luta de classes. Nesse 
momento, por exemplo, o Estado tem reduzido valores e mecanismos mais favoráveis aos 
trabalhadores, que foram conquistados com suas lutas. Isso porque uma correlação de forças 
desfavoráveis se expressa tanto numa consciência coletiva mais geral, que vai mais à direita, 
quanto numa disposição dos grupos no poder.  

É preciso entender como se expressam na superestrutura as disputas entre trabalhadores e 
oprimidos versus classe dominante.  Mais central ainda é entender em que medida pode-se 
atuar no campo da superestrutura na luta para impor uma mudança na correlação de forças, 
na quebra-de-braços entre as classes, a favor dos trabalhadores. É preciso entender em que 
medida é possível posicionar as entidades e instituições da classe trabalhadora a serviço dessa 
luta. Em que medida é necessário disputar a consciência, travar a guerra no campo das ideias 
(super-estrutura), para que o conjunto da classe trabalhadora (estrutura) se coloque em luta. 

 

 QUADRO ESQUEMÁTICO 
Dimensões da realidade Elementos Numa análise de conjuntura 
Infra-Estrutura Forças Produtivas e 

Modo de Produção 
Elementos mais econômicos 

Estrutura Classes Sociais e suas 
relações 

Elementos mais sociais  

Superestrutura Instituições e ideologias Elementos mais políticos 
 

 

  

II - ESTRATÉGIA E TÁTICA  
4

O marxismo extraiu esses dois conceitos da ciência militar. A estratégia tem a ver com o 
objetivo final, de conjunto, a longo prazo, e as táticas são os diversos meios para chegar a esse 
objetivo. Ambos são termos relativos. Ou seja, sempre temos que definir em relação ao que 
uma questão é estratégica e em relação ao que ela é tática. 

Esse caráter relativo dos dois conceitos faz com que o que é estratégico numa determinada 
etapa ou conjuntura, seja ao mesmo tempo tático em relação a um objetivo superior e mais 
permanente. Por exemplo: na conjuntura atual a luta contra a extrema-direita e o neofascismo 
é estratégica. Com relação a ela estabelecemos diversas táticas. Mas, considerando que a luta 
contra a exploração capitalista e pela emancipação humana é uma estratégia mais 
permanente, a luta contra o neofascismo é uma tática, se comparada a essa estratégia mais 
geral.  

Numa etapa de retrocesso das lutas podemos dizer que temos a estratégia de desenvolver 
lutas defensivas. Atuar para que setores da classe trabalhadora e dos oprimidos lutem e 

4 MORENO, N. e PETIT, M. Conceitos Políticos Básicos. São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://cstpsol.com/home/dl/Nahuel%20Moreno/Conceitos%20Políticos%20Básicos.pdf>. Adaptado. 

http://cstpsol.com/home/dl/Nahuel%20Moreno/Conceitos%20Pol%C3%ADticos%20B%C3%A1sicos.pdf


 

  
 
ajudem a iniciar uma mudança na relação de forças, acumulando forças para virar a chave para 
uma etapa ofensiva.  

A estratégia pela qual começamos o desenvolvimento de lutas defensivas, torna-se uma tática 
em relação a nosso objetivo estratégico, que é obter vitórias importantes que ajudem a 
transformar a etapa de retrocesso em uma etapa de ascenso, da etapa defensiva à etapa 
ofensiva. 

 

III - ANÁLISE, CARACTERIZAÇÃO E POLÍTICA  
5

Partimos da realidade para elaborar a política. É como a medicina, que para poder receitar, 
precisa antes fazer um minucioso exame (análise), do qual chega a um diagnóstico 
(caracterização), que se traduz num tratamento (política). Se o hospital faz o diagnóstico 
errado, o tratamento pode matar o paciente.  

A análise é objetiva, parte dos fatos da realidade. Significa ver como algo funciona, quais são 
as suas partes. Da mesma maneira que quando abrimos um relógio vemos que peças tem e 
como elas se articulam para que ele funcione. 

A caracterização toma o conjunto dos fatos objetivos detectados na análise e trata de precisar 
sua dinâmica, partindo de como eles se combinam num determinado momento. Com a análise 
vemos as partes da estrutura da realidade estudada; com a caracterização vemos o todo e seu 
movimento, de onde vem e para onde vai, dando-nos assim uma visão de conjunto que nos 
permite estabelecer os prognósticos ou as tendências do processo em questão.  

A política serve para intervir na realidade a favor da luta, ajudando no avanço das lutas, da 
organização e da consciência da classe trabalhadora. Para isso, a política pressupõe o 
conhecimento a fundo da realidade, ter uma análise e uma caracterização, as mais corretas 
possíveis. Se os fatos centrais da realidade se modificam, deve-se alterar a política, não se deve 
ficar preso a uma política se ela não corresponde mais à realidade. Esta política, por sua vez, se 
concretiza num programa e em palavras-de-ordem, que se aplicam utilizando o que já 
estudamos anteriormente: estratégia e tática; propaganda, agitação e ação (estes últimos 
conceitos serão estudados na parte II do curso). 

Lênin dizia que o marxismo busca alcançar uma análise estritamente exata e objetivamente 
verificável das relações de classe e das características concretas próprias de cada momento 
histórico. 

Ou seja, estudar cuidadosamente a realidade para descobrir as tendências que apontam para a 
revolução proletária e as que se opõe a ela, bem como as relações entre ambas. Isto é nada 
menos que a caracterização do “momento histórico” dado. E é a base científica do que fala 
Lênin; necessária... para construir a ferramenta com a qual mudaremos a realidade. Essa 
ferramenta “é a política” dizia Lênin. Em particular nos referimos à política dos revolucionários 
para as massas, para impor uma mudança revolucionária. 

5 MORENO, N. e PETIT, M. Conceitos Políticos Básicos. São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://cstpsol.com/home/dl/Nahuel%20Moreno/Conceitos%20Políticos%20Básicos.pdf>. Adaptado. 

http://cstpsol.com/home/dl/Nahuel%20Moreno/Conceitos%20Pol%C3%ADticos%20B%C3%A1sicos.pdf


 

  
 
O objetivo da análise é aprofundar uma e outra vez o estudo de uma determinada situação, 
para elaborar as palavras-de-ordem corretas que possam fortalecer as tendências progressivas 
e as que tratarão de destruir as reacionárias. 

Mas a análise não cumpre nunca o objetivo de “mudar as condições existentes a favor da 
revolução proletária” ou da mudança progressiva na etapa. Esse objetivo é cumprido pela 
política. Análise e política estão, pois, intimamente unidos, embora não sejam iguais. Não 
podemos ter uma política consequente se não partimos de uma análise e uma caracterização 
científicas da realidade. Ao mesmo tempo, nossa análise e caracterização não servem para 
nada se não se traduzem numa política para mudar essa realidade. 

Este exercício constante de análise da realidade tal como ela é, da definição das suas 
tendências mais e menos prováveis, e de adequação de nossas táticas e propostas políticas à 
esta realidade, é a chave essencial de realização da política marxista e da politização dos 
militantes e ativistas revolucionários. 

Muitas vezes o fazemos sem saber, inconscientemente, quando, por exemplo, na eminência de 
uma greve de fábrica, nos perguntamos: Como está a patronal, muita dura? Como estão os 
estoques, muito grandes? E a disposição e o ânimo do pessoal? E os empregados 
administrativos, vão aderir? E a diretoria do sindicato, está a favor? E os ativistas, estão todos 
firmes? E os companheiros de outras correntes da esquerda da fábrica, que posição têm para a 
greve? E o panfleto que nós soltamos, pegou bem? etc, etc. Todas estas perguntas constituem, 
em seu conjunto, questionamentos relativos à análise e caracterização da situação da fábrica, 
desde a situação econômica até o resultado que teve o nosso panfleto no ânimo do pessoal. 
Este último, inclusive, é um exemplo de como podemos medir e, muitas vezes corrigir nossa 
política, através da nossa agitação (um panfleto), de acordo com a repercussão que ela tem 
entre os trabalhadores. É que a agitação cumpre um papel duplo na atividade política; ela é 
também uma via para, como dizia Lênin, “escutar as massas”, isto é para saber melhor como 
caem nossas propostas e até que ponto os trabalhadores estão dispostos a colocá-lo em 
prática. 

Mas voltando ao nosso tema, é preciso e imprescindível fazer e desenvolver este exercício 
constante de análise e caracterização da realidade sobre a qual atuamos, pois ele é, como 
dissemos, a única garantia de termos uma política revolucionária e, ao mesmo tempo, o 
segredo da nossa própria politização. Quem define posições políticas baseado apenas na 
intuição ou em experiências passadas, sem uma análise científica da realidade presente, é um 
empírico, não um revolucionário marxista. Ainda que possa acertar casualmente hoje, vai 
inevitavelmente errar amanhã e depois. Quem restringe sua análise a apenas um aspecto da 
realidade, ainda que seja o mais importante, tampouco atua como marxista. Tal análise 
unilateral tende inexoravelmente, a uma política equivocada. 

A análise marxista é, em primeiro lugar, estrutural: arranca da situação econômica e da 
relação entre as classes e seus interesses e necessidades materiais. Parte daí para a 
superestrutura, investigando a situação da vanguarda, dos organismos da classe e da patronal, 
bem como de suas diferentes correntes. É uma análise conjunto e histórica, que aborda todos 
os elementos da realidade que estamos estudando em sua devida proporção e 
desenvolvimento. Esta análise é objetiva, isto é, toma a realidade tal como ela é, não como nós 
gostaríamos que fosse; e é dinâmica, ou seja, termina por fixar as tendências a favor e contra a 
luta dos trabalhadores e, dentre elas, as mais e menos prováveis, permitindo-nos definir uma 
caracterização o mais precisa possível da realidade que é objeto do nosso estudo. 



 

  
 
 

 

QUADRO ESQUEMÁTICO 
Análise Considerar os fatos da realidade (econômicos, sociais, políticos) 
Caracterização Compreender a relação entre os diversos fatos, a sua dinâmica, seu 

movimento. Tentar prever, com o máximo de precisão possível, suas 
tendências e contra-tendências mais prováveis. 

Política Estabelecer as estratégias e táticas para intervir na realidade a favor das 
tendências mais favoráveis às lutas dos/as trabalhadores/as e dos 
oprimidos. 

 

 

 

 


