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KARL MARX (1818-1883 )

“Até agora os filósofos não fazem senão interpretar o mundo de diversas 
maneiras, porém trata-se de transformá-lo”. 
Filósofo, economista, homem de ação, foi o criador do socialismo científico 
e o inspirador da ideologia comunista, uma nova chave de leitura e análise 
da história.
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O MARXISMO SE FUNDAMENTA EM TRÊS PILASTRAS FUNDAMENTAIS:
• O IDEALISMO ALEMÃO
• A ECONOMIA POLÍTICA INGLESA
• O SOCIALISMO FRANCÊS

Segundo Louis Althusser, filósofo marxista, podemos distinguir duas grandes 
etapas na obra de Marx: 
• O Marx jovem: Teoria da alienação, Reflexão sobre a ideologia 
• O Marx maduro: Materialismo histórico
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Explica o movimento pela luta dos contrários. Não isola os contrários, nem os 

considera sistematicamente incompatíveis. Um não pode existir sem o outro. 

Todo movimento, toda mudança, toda transformação são explicáveis pela luta 

dos contrários. Os marxistas explicam o desenvolvimento histórico como 

resultado da luta de classes. O motor da história é a contradição.

A luta entre classes exploradoras e classes exploradas.

O MÉTODO DIALÉTICO
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NÃO HÁ CAPITALISMO SEM 
CONTRADIÇÃO

Proletariado

Burguesia capitalista (dona dos meios de 
produção)



6

CONCEPÇÃO MARXISTA DE 
SOCIEDADE

“A história humana é a história das relações dos homens com a 
natureza e dos homens entre si.”

Nesses dois tipos de relação aparece como 
intermediário um elemento essencial: O TRABALHO HUMANO.

Dessa forma, Marx descobriu as leis da HISTÓRIA.
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1.(ENEM 2013) 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, K. Prefácio à Crítica da economia política).Para o autor, a 
relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que

A) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia
B) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material
C) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano
D)  a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico
E)  a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.
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2.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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3. Para Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado para que fosse 
possível entender as mudanças sociais que surgem em um dado momento. 
Entende-se por capital:

A) A mais-valia absoluta.
B) Qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro.
C) O sistema econômico que surgia naquele momento.
D) O sistema de exploração do homem pelo homem.
E) O lucro obtido através do trabalho do proletariado.
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4. O Cordel, gênero literário desenvolvido na região do nordeste, configura-se como 
instrumento poético que, por meio da rima, da métrica e dos versos, expressa a cultura 
popular. Nesse sentido, o cordel, sinônimo de poesia, canta e conta histórias de lutas, de 
amores e, quase sempre, tematiza questões sociais e políticas do país e do mundo.
[...]
O que vale é a mais-valia
Disse Marx na teoria
Da exploração nasce o lucro
O proletariado é quem sofria
[...]
Marx e Engels já diziam
No manifesto comunista
O fim dessas diferenças
É a sociedade socialista.
(Cordel de autoria de Jane Ribeiro Didek. Publicado no livro – Filosofia & Sociologia: reflexões cordelistas, organizado por 
ALMEIDA, A.C. S; NOVAIS, V.A. NOYAMA, S. SCHNORR, G.M. e publicado pela editora Intersaberes, 2015).
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No que compreende o marxismo, é CORRETO afirmar:

A) O proletariado configura-se como classe média, cuja missão é a 
derrubada da burguesia e a instauração do comunismo;

B) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária e tem como 
propósito a instauração do comunismo;

C) A mais-valia é a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do 
produto do trabalho;

D) Karl Marx nunca tratou de mais-valia, pelo contrário, o termo foi 
utilizado equivocadamente pelos marxistas;

E)  A lei da mais-valia é a responsável pelo asseguramento salarial do 
trabalhador na venda de sua força de trabalho.
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