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Ópio do povo

“ A religião é o ópio do povo”, assim dizia Karl Marx, criticando a igreja cristã de sua 

época. - Filho de cristão novo, judeu “convertido” à fé cristã por necessidade de sobrevivência, foi 

Marx “educado” nos preceitos do protestantismo (luterano).

Seu pai, funcionário público e advogado, “abraçou” o cristianismo para poder continuar a 

exercer suas funções e a residir na Alemanha.

Marx, também licenciado em direito, professou doutorado em filosofia, sob orientação do 

idealista Hegel. Sua tese aborda o atomismo de um dos pré-socráticos. - Tudo levava a crer teria ele 

uma carreira promissora na universidade de Berlim, como professor.

Ocorre que o reitor que o prestigiava, deixou o cargo, e assumiu outro, declaradamente 

anti-semita.  - Marx não foi contratado. Desgostoso, foi  tentar a sorte na Inglaterra,  então a maior 

potência do mundo. - Já estamos nos primórdios da segunda revolução industrial.

Na Inglaterra, nosso amigo Karl só não ficou à míngua graças a seu amigo Engels, que 

literalmente o sustentou durante uns tantos anos. - (Engels era rico.)

− Escreveram os dois, em co-autoria, o “Manifesto Comunista”.

Fossem outros os fatos, provavelmente não teríamos hoje a obra monumental produzida 

por K.M.

Marx, quando se refere às suas pesquisas como filósofo, di-las preparatórias à sua obra 

como economista. - Foi ele o grande instaurador do que se pode chamar “economia moderna”.

A alienação ocorre quando a pessoa passa da condição de sujeito (protagonista, agente da 

história) à de objeto, ou seja, “coisifica-se”.

A religião, se pode ser alienante, pode igualmente ser libertária. Tudo depende da ótica e da 

“praxis”, ou seja, da intenção.
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Dogma proclamando por todos filósofos (exceto os de extrema direita) diz: “A ideologia é 

o mascaramento da realidade”. - O genial italiano Antônio Gramsci, filósofo (de formação marxista!,  

teórico da ciência política, e grande lutador de causas sociais, dizia que a ideologia pode ser usada 

como instrumento de libertação. 

− Leiam-se “Cadernos do Cárcere”. 

                   Durante uns tantos anos, em parte pela influência da religião, doutra das leituras marxistas,  

abominei o futebol e o carnaval, como alienantes.

− Os imperadores romanos utilizavam o lema “pão e circo” para dominarem, controlarem 

as massas.

Hoje  consigo  ver  valores  em  uma  e  outra  manifestações  da  cultura,  e  apreciá-las 

gostosamente.

− Sem alienação...
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