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O TRABALHO NA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA
•Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista,
jornalista e teórico político alemão. Junto a Friedrich
Engels, elaborou uma teoria política que embasou o
chamado socialismo científico.

Karl Marx ( 1818 – 1883) - Prússia

•Materialismo histórico dialético: Ao analisar a
produção material da Europa, no século XIX, Marx
identificou a marcante desigualdade e a exploração de
uma classe detentora dos meios de produção
(burguesia) sobre a classe explorada (proletariado), o
que marcou profundamente a sua carreira.
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Visão Moderna de Trabalho
A partir do Séc. XVI:
•Ascenção social da burguesia;
•Crise da Igreja Católica;
•Reforma protestante:
oValorização do trabalho;
oValorização da riqueza.

Obs.: Ascenção burguesa + reforma
protestante = condições para se desenvolver o
capitalismo.

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.
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• 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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O QUE FOI A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL?
A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômicosociais 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.
Maior produção → + lucro → + mão-de-obra assalariada → mais poder à
burguesia → Revoluções burguesas (Inglaterra, França, EUA).
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“A VIDA DENTRO DAS FÁBRICAS”
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"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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• Cada trabalhador é responsável por uma etapa do
processo de produção;
• Somada todas as etapas, temos o produto final;
• Trabalho “robotizado”.

CLASSE SOCIAL para MARX:
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.
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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.
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Sistema de Mais Valia
O sistema de mais valia proposto por Marx é baseado na exploração do sistema
capitalista, onde o trabalho e o produto produzido pelos trabalhadores é transformado
em mercadoria com o intuito do lucro. Assim, os trabalhadores acabam recebendo um
valor inferior que não condiz com o trabalho realizado.
Por exemplo, você é atendente de uma loja e além disso,
você limpa, organiza estoque, carrega material, dentre
outras funções. Portanto, ao invés do patrão contratar
diversas pessoas e atribuir uma função especifica para
cada, ele pratica a mais valia no trabalhador que acaba
por fazer todos os serviços.
Esse modelo corrobora a exploração do patrão para com
o trabalhador que, na maior parte das vezes, se submete
por não ter mais nenhuma alternativa.
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Marx defendia 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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01. Segundo Karl Marx,
“o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social,
política e intelectual em geral”.
Essa tese resume a sua teoria da história, também denominada de:

A) socialismo científico.
B) Materialismo histórico
C) racionalismo cartesiano.
D) fenomenologia do espírito.
E) individualismo metodológico.
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02. A figura representada por Charles Chaplin
critica o modelo de produção do início do século
XX, nos Estados Unidos da América, que se
espalhou por diversos países e setores da economia
e teve como resultado:
A) a subordinação do trabalhador à máquina,
levando o homem a desenvolver um trabalho
repetitivo.
B) a ampliação da capacidade criativa e da
polivalência funcional para cada homem em seu
posto de trabalho.
C) a organização do trabalho, que possibilitou ao
trabalhador o controle sobre a mecanização do
processo de produção.
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D) o rápido declínio do absenteísmo, o grande aumento da produção conjugado com
a diminuição das áreas de estoque.

E) as novas técnicas de produção, que provocaram ganhos de produtividade,
repassados aos trabalhadores como forma de eliminar as greves.
Tempos Modernos (em inglês: Modern Times) é
um filme mudo estadunidense lançado em 1936
dos gêneros comédia, drama e romance, escrito e
dirigido por Charlie Chaplin. no filme seu icônico
personagem Little Tramp (O Vagabundo) tenta
sobreviver no moderno mundo industrializado. O
filme é uma forte crítica sobre o capitalismo,
ao nazifascismo e ao imperialismo, bem como aos
maus-tratos que os trabalhadores recebiam na
época desde a Revolução Industrial durante
a Grande Depressão.
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03. O lucro do capitalismo, segundo Marx, provém
I. do aumento do preço da venda da mercadoria.
II. da compra e venda da mercadoria.
III. do valor excedente criado pelo trabalhador e que não fica com ele, a maisvalia.
IV. do trabalho não pago que se materializa nas mercadorias.
Assinale a alternativa correta.
A) I, II e III estão corretas.
B) I e II estão corretas.
C) III e IV estão corretas.
D) II, III e IV estão corretas.
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•O que Marx quer dizer com a frase
acima? Discorra sobre o materialismo
histórico, as ideias de alienação,
classes sociais e salário.

@keuricampelo
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GABARITO:
1. B
2. A
3. C
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