


1. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas
relações indispensáveis e independentes de sua vontade; tais relações de
produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas
forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura
econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se erguem as
superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas
formas de consciência social.(MARX).
Segundo Marx, a relação entre economia e política estabelecida no sistema
capitalista faz com que o trabalho se constitua como o fundamento real da
produção material
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2. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez
maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de
trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação
permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à
empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o
trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em
casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso de a empresa
ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é
irrisória ou inexistente. A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de
trabalho implica, portanto, no prolongamento da jornada de trabalho com a
intensificação da exploração
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3. A filosofia alemã foi o início dos estudos de Karl Marx, que passou para a
economia política inglesa. Marx decidiu analisar minuciosamente o sistema
capitalista crescente no país. Para isso, anotou suas ideias em folhas soltas que
mais tarde seriam publicadas sob o nome de Manuscritos econômico-filosóficos
de 1844. Nesses manuscritos, Marx deu desenvolvimento a sua teoria da
alienação, parte integrante da teoria marxista presente na juventude do
filósofo.
Uma das ideias centrais da análise de Marx é o conceito de modo de produção.
Segundo esse conceito, modo de produção é a maneira pela qual a sociedade
produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui.
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4. No modo de produção primitivo os homens ainda não produziam
seu próprio alimento eram nômades e o trabalho era coletivo. Esses
homens caçavam, pescavam e coletavam. Não havia, portanto,
desigualdade social. Com a prática da agricultura os homens
tornaram-se sedentários (fixaram-se às margens dos grandes rios). A
terra era de uso coletivo, sendo o produto do trabalho distribuído
entre os membros do grupo.
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5. O capitalismo é um modo de produção fundado na divisão da sociedade em
duas classes essenciais: a dos proprietários dos meios de produção (terra,
matérias-primas, máquinas e instrumentos de trabalho) - sejam eles indivíduos
ou sociedades - que compram a força de trabalho para fazer funcionar as suas
empresas; a dos proletários, que são obrigados a vender a sua força de
trabalho, porque eles não têm acesso direto aos meios de produção ou de
subsistência, nem o capital que lhes permita trabalhar por sua própria conta.
São características essenciais do modo de produção capitalista: trabalho
assalariado; propriedade privada dos meios de produção;
Burguesia X Proletariado; lucro.
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6. O Capitalismo pode ser compreendido em quatro etapas: Pré-Capitalismo
(Mercantilismo); Capitalismo Comercial (Burguesia); Capitalismo Industrial
(Trabalho assalariado); Capitalismo Financeiro (Bancário); Capitalismo
informacional (conhecimento).
No capitalismo comercial, apesar de predominar o produtor independente
(artesão), generaliza-se o trabalho assalariado. A maior parte do lucro
concentrava-se na mão dos comerciantes, intermediários, não nas mãos dos
produtores.
Conseqüentemente, nesta fase do capitalismo lucrava mais quem comprava e
vendia a mercadoria, não quem produzia
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