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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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O TRABALHO NA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA
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.: Ascensão burguesa + reforma
protestante = condições para se desenvolver o
capitalismo.

Segundo Marx:
o O ser humano transforma o mundo através do trabalho.
o O ser humano é transformado pelo trabalho que realiza.
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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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• 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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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. De acordo com as análises de Karl Marx, a divisão social do trabalho revela duas
classes que se contrapõem. Na produção capitalista, as duas classes antagônicas
são as indicadas em:

A) senhor e escravo.
B) clero e burguesia.
C) servos e senhores.
D) nobreza e burguesia.
E) burguesia e proletariado.
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02. Com base na charge e nos conhecimentos
sobre a teoria de Marx, é correto afirmar:
A) A produção mercantil e a apropriação
privada são justas, tendo em vista que os
patrões detêm mais capital do que os
trabalhadores assalariados.
B) Um dos elementos constitutivos da
acumulação capitalista é a mais-valia, que
consiste em pagar ao trabalhador menos do
que ele produziu em uma jornada de
trabalho.

9

C) A mercadoria, para poder existir, depende da existência do capitalismo e da
substituição dos valores de troca pelos valores de uso.
D) As relações sociais de exploração surgiram com o nascimento do capitalismo,
cuja faceta negativa está em pagar salários baixos aos trabalhadores.
E) Sob o capitalismo, os trabalhadores se transformaram em escravos, fato
acentuado por ter se tornado impossível, com a individualização do trabalho e dos
salários, a consciência de classe entre eles.
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03. O trabalho é a execução de tarefas envolvendo o emprego do esforço mental e físico, cujo
objetivo é a produção de mercadorias e serviços que satisfaçam às necessidades humanas.
Grandes mudanças ocorreram no sistema ocupacional no decorrer dos séculos XX e XXI,
provocando um desenvolvimento da divisão extremamente complexa e diversa do trabalho.
Sobre a natureza do trabalho nesse período, analise as afirmativas a seguir.
I - O domínio do trabalho remunerado sempre esteve associado aos homens, embora, na
atualidade, haja bem mais mulheres com empregos remunerados do que há algumas décadas.
II - Sendo o trabalho um elemento estruturante na vida do ser humano, a experiência do
desemprego tem efeito desorientador, levando os indivíduos a cair em períodos de depressão e
de profundo pessimismo.
III - A segregação ocupacional dos gêneros refere-se ao fato de homens e mulheres estarem
compartilhando as mesmas oportunidades de emprego e remuneração em todos os setores
ocupacionais.
IV - Experiências de desemprego de longa duração acabam desgastando muitas estruturas sociais
e redes de contatos dos indivíduos com a sociedade, tornando-os menos ativos em questões
cívicas e convívios sociais.
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Estão CORRETAS as afirmativas
A)I, III e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D)I, II e III, apenas.
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04. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl
Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre
indivíduo e sociedade e entre consciência e existência social.
Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a
alternativa INCORRETA.
A) A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no
modo de se apropriar do resultado do trabalho humano.
B) A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam
para diminuir a exploração e a dominação.
C) Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade,
reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e
políticos.
D) As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a
produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade.
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05. Em Karl Marx (1818-1883), a dialética e o materialismo histórico apresentam-se
numa perspectiva metodológica que é considerada como crítica, sendo correto afirmar,
EXCETO:

A) A ideia fundamental é que o mundo natural e o mundo social devem ser
considerados como conjuntos de coisas acabadas.
B) A concepção dialética diz que não são as ideias ou os valores que os seres humanos
guardam que são as principais fontes da mudança social, mas sim a perspectiva da
produção da vida social.
C) Aplicando o princípio da dialética ao processo de produção da vida social, o autor
conclui que o homem, a partir do trabalho, realiza a produção das suas
necessidades e, ao mesmo tempo, cria a sociedade.
D) A dialética é a ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo exterior,
quanto do pensamento humano.
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ENEM 2010
06. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na
miséria?
Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem?
Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos
que exploram vosso suor — ah, que bebem vosso sangue?
SHELLEY. “Os homens da Inglaterra’. Apud HUBERMAN, L. In: História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley (1792-1822)
registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe
trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está
identificada
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A) na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões.
B) no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas
indústrias.

C) na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado.
D) no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade.
E) na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam.
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07. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas é com o

capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx
já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim
sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica

de classe social?
A) O status social e cultural dos indivíduos.
B) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.
C) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.
D) A identidade social, cultural e coletiva.
E) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção.
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08. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica:
A) pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no
desempenho de seu trabalho.

B) pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre
proprietários e não proprietários dos meios de produção.
C) pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos,
determinadas biologicamente.

D) pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em
contextos históricos, marcados pela igualdade de oportunidades.
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Karl Marx foi um importante sociólogo e filósofo alemão. Seus pensamentos e
ideias acabaram influenciando diversas áreas de estudos, e, hoje, é considerado um
dos maiores revolucionários e intelectuais da história.

Explique o significado de alguns conceitos desenvolvidos por Karl Marx abaixo:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Classes sociais:
Luta de classes:
Mais-valia:
Alienação:
Consciência de classe:
Proletariado:
Força de trabalho:

@keuricampelo
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GABARITO:
1. E
2. B
3. C
4. D
5. A
6. E
7. E
8. B

ATIVIDADE PARA CASA:
A) Classes sociais:

De acordo com a teoria marxista, em todas as sociedades capitalistas existe
uma classe dominante, que controla direta ou indiretamente o estado, e as
classes dominadas por esta. A classe dominante seria aquela que impõe a
estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho.
B) Luta de classes:
O conceito de luta de classes está bastante relacionado ao conceito de

classes sociais. Para Marx, entre as classes de cada sociedade há uma luta
constante por interesses opostos, na sociedade capitalista, a divisão social
ocorreu devido a apropriação dos meios de produção para um grupo de
pessoas (burgueses) e outro grupo explorado devido à sua capacidade e
força de trabalho (proletariado).
C) Mais-valia:

Seguindo a lógica de Marx para definir a luta de classes, os trabalhadores
são economicamente explorados e os patrões obtém o lucro através da
chamada mais-valia. Assim, os trabalhadores acabam recebendo um valor
inferior que não condiz com o trabalho realizado.
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D) Alienação:

A alienação, para Marx, seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho, ao invés de realizar
o homem, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo o que ele possui e não pelo o que ele é.
Para o sociólogo alemão, existem diferentes formas de alienação, como a religião ou o Estado. Mas a
alienação principal para Marx seria a econômica.
E) Consciência de classe:

O conceito de consciência de classe diz respeito ao sentimento de pertencimento que um indivíduo tem
pela classe social específica a que pertence. Desta forma, um indivíduo com consciência de classe irá
agir de forma solidária com os restantes membros desta classe, na defesa dos interesses coletivos. A
consciência de classe é determinada pela luta de classes.
F) Proletariado:

Karl Marx entendia que a única riqueza que um trabalhador poderia possuir e multiplicar era sua prole
(filhos). No processo das primeiras Revoluções Industriais, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos
para que eles se tornassem os novos “braços trabalhadores” para o mercado de trabalho. O termo
proletariado surge para designar essa massa de trabalhadores prontos para venderem suas forças de
trabalho.
O proletariado é o oposto à burguesia dentro da teoria marxista, é o que possui apenas a força de
trabalho como propriedade.
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G) Força de trabalho:

Marx diz que não é o trabalho que é explorado pela sociedade capitalista, mas sim a “força de
trabalho” ou a capacidade de trabalho que um operário tem. Segundo as normas da economia
capitalista, esta força de trabalho é paga pelo seu “valor”, e o salário é o que permite manter e
reproduzir a força de trabalho.

ABRAÇO.
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