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Karl Marx ( 1818 – 1883) 

Segundo Marx, o trabalho é o resultado da
relação do ser humano com a natureza, e do
homem com o próprio ser humano, é o que nos
distingue dos animais e movimenta a história.

Portanto:
o O ser humano transforma o mundo através do trabalho.
o O ser humano é transformado pelo trabalho que realiza.

Você já transformou algo através do trabalho? 
Já se sentiu transformado pelo próprio trabalho? 



• No mundo capitalista, o trabalho assumiu uma forma específica: o trabalho

assalariado, no qual o trabalhador vende sua força de trabalho em troca de

um salário. Mas o que levou as pessoas a terem que vender sua força de

trabalho?

• RESPOSTA: 
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• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-sociais
que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou por grande parte da Europa,
América do Norte e Ásia durante todo o século XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da
energia humana pela energia mecânica e do modo de produção doméstico pelo
sistema fabril.

4

VÍDEO 1: Charlie Chaplin Tempos Modernos -
Legendado Português

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s


• Cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo de 
produção;

• Somada todas as etapas, temos o produto final;

• Trabalho “robotizado”.
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Karl Marx, foi crítico da sociedade capitalista ao dizer que os detentores do capital, os donos
dos meios de produção, os chamados capitalistas, formavam uma classe dominante que
utiliza de seu poder financeiro para manipular os dominados, o proletariado, e que
possuíam apenas sua força de trabalho.

CLASSE SOCIAL para MARX: 
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 Como já não produz um objeto do começo ao fim e como a decisão do que
e como produzir é do capitalista, o trabalhador não mais percebe que seu
trabalho é tão mercadoria quanto as mercadorias que enchem as prateleiras
dos supermercados e aumentam a riqueza dos proprietários. Marx chama esse
processo de alienação do trabalho.





"São constantes as informações sobre crianças que trabalham em

fábricas e que são cruelmente agredidas pelos supervisores a ponto de seus membros se
tornarem distorcidos pelo constante ficar de pé e curvar-se (para apanhar). Por isso eles
crescem e se tornam deficientes. Eles são obrigados a trabalhar treze, quatorze ou até
quinze horas por dia."

(Trecho do livro  “A História da produção de algodão”, de Edward Baines).
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Marx acreditava que a história da sociedade tem sido a
história da luta de classes, mas essas lutas se modificam
nos diferentes modos de produção ao longo da história.
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1. Faça uma pesquisa sobre o que Marx chamou
de feitichismo da mercadoria.

2. Como o estudo da sociologia pode contribuir
com a sua formação?

Discutiremos na próxima aula =)


