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Tema: Desafios da Sociedade Brasileira: Trabalho.

Objetivo: Reconhecer as causas e consequências do fenômeno do
desemprego e subemprego no Brasil Contemporâneo.

 Conceitos.
 Pobreza e Fome no Brasil
 Olhar da Filosofia.

 Atividades de Fixação.
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A função principal da Ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e
políticas; por meio de conceitos como “Indivisão” e “Diferenças Sociais”.

1. Qual é o conceito de “Indivisão”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Apesar da divisão social das classes, somos levados a crer que não somos
todos iguais e não participamos da Idéia de humanidade, nação, pátria, etc.

B. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por diferenças individuais de talento, capacidade,
inteligência, etc.

C. ( )Apesar da divisão social das classes, somos levados a crer que somos
todos iguais porque participamos da Idéia de humanidade, nação, pátria, etc.

D. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por Deus.

E. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por diferenças raciais.
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são produzidas por diferenças raciais.



Direitos Sociais• Constituição Federal de 1988:

São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta
Constituição.

(ARTIGO 6º)
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Realidade do Trabalho no Brasil 
• Segundo dados oficiais, em Maio

(2020) a taxa de desemprego no
Brasil atingiu 11,4% da população
(10,9 milhões de pessoas).

• Porém, precisamos considerar
outras variáveis para
compreender o quadro brasileiro.
Há, por exemplo, um número
recorde de pessoas que não
consegue procurar emprego
devido a falta de perspectiva de
encontrar uma oportunidade.
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• 75 milhões de pessoas (41% do total de
pessoas em idade para trabalhar) estão
fora da força de trabalho.

• Dentre eles, 26 milhões (34,5%) gostariam
de trabalhar, mas não há emprego.

• “Uberização das “Relações de Trabalho”:
Empresas que concentram suas atividades
em plataformas digitais e aplicativos
tornam-se “parceiras” de
empreendedores sem qualquer tipo de
responsabilidade ou obrigação trabalhista
com os “parceiros cadastrados”.

Realidade do Trabalho no Brasil 
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Desemprego: Causas e Reflexos• O desemprego ocorre quando um trabalhador
é demitido ou está a procura de emprego e
não consegue uma vaga de trabalho.

• É uma situação difícil para o trabalhador; pois
gera problemas financeiros e psicológicos nele
e em sua família. Algumas causas:

1. Baixa qualificação do trabalhador.
2. Substituição de mão de obra por máquinas.
3. Crise econômica.
4. Custo elevado (impostos e outros encargos)

para as empresas contratarem com carteira
assinada.

5. Fatores Climáticos: chuvas em excesso, secas
prolongadas e outros fatores climáticos, etc.
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• TRABALHO: Deriva do latim TRIPALIARE.

• TRIPÁLIO: Instrumento formado por três
paus usado para atar os condenados
(tortura) ou para manter presos os
animais difíceis de ferrar (força).

• A Etimologia relaciona o trabalho à tortura
e sofrimento.

• CONCLUSÃO PESSIMISTA: Se a vida
humana depende do trabalho - e o
trabalho causa tanto desprazer - podemos
concluir que o ser humano está
condenado à infelicidade.

Trabalho: Visão Pessimista
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• As gerações conservam certas
práticas aprendidas e modificam
outras.

• É pelo trabalho que a natureza é
transformada mediante o esforço
coletivo para arar a terra, colher
seus frutos, domesticar animais,
modificar paisagens e construir
cidades.

• Pelo trabalho surgem instituições
como: a Família, o Estado, a Escola.

Trabalho: Visão Otimista
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• O ser humano se faz pelo trabalho. Ao
mesmo tempo que produz coisas:

1. Torna-se humano.
2. Constrói a própria subjetividade.
3. Desenvolve a imaginação.
4. Aprende a se relacionar com os demais.
5. Aprende a enfrentar conflitos.
6. Aprende a exigir de si mesmo a

superação de dificuldades.

• CONCLUSÃO: Com o trabalho ninguém
permanece o mesmo; porque ele
modifica e enriquece a percepção do
mundo e de si próprio.

Trabalho: Visão Otimista
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A Palavra TRABALHO deriva do latim TRIPALIARE. O TRIPÁLIO é um
Instrumento formado por três paus usado para atar os condenados ou
para manter presos os animais difíceis de ferrar.

1. Segundo a descrição acima, a Etimologia, numa visão pessimista,
relaciona o trabalho a quais realidades humanas? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Tortura e Prazer.
B. ( ) Tortura e Sofrimento.
C. ( ) Satisfação e Emancipação.
D. ( ) Libertação e humanização.
E. ( ) Tortura e Satisfação.
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• A relação de emprego resulta da síntese de um
diversificado conjunto de fatores ou elementos:

1. Pessoa física: Empregado. Não é possível que um
empregado seja uma pessoa jurídica.

2. Pessoalidade: O empregado é um trabalhador
que presta pessoalmente os serviços.

3. Habitualidade: O empregado é um trabalhador
que presta serviços continuamente.

4. Subordinação: O empregado encontra-se
vinculado ao empregador que dita as regras
relativas ao modo de prestação do serviço.

5. Onerosidade: O empregado é um trabalhador
assalariado.

Trabalho: Relação de Emprego
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• CONTRATO DE TRABALHO: Em vez das relações de
dominação entre senhores e servos, foi instituído
o contrato de trabalho entre indivíduos livres.

• “Contrato de Trabalho” é o reconhecimento, no
campo jurídico, da relação de trabalho. Deve
conter:

1. Qualificação das partes.
2. Modalidade do contrato: determinado ou

indeterminado;
3. Valor da contraprestação pelos serviços

prestados como empregado.
4. Dia e horário de trabalho.
5. Período de descanso na jornada e entre

jornadas.
6. Cargo a ser ocupado pelo empregado.
7. Função a ser exercida pelo empregado.
8. Data de admissão.

Contrato de Trabalho
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• No século XIX, após a Revolução Industrial, a
exploração dos operários é nítida: extensas
jornadas de trabalho em péssimas instalações,
salários baixos, mão-de-obra infantil e baixa
remuneração das mulheres, etc.

• No Sistema Capitalista, o trabalhador trabalha
para outra pessoa. Assim, o trabalho torna-se
algo externo e estranho ao trabalhador: uma
coisa que não lhe pertence. O Filósofo alemão
Karl Marx, descreve a situação utilizando o
termo ALIENAÇÃO.

• Para Karl Marx, pelo trabalho o ser humano se
confronta com as forças da natureza. Ao
mesmo tempo em que modifica a Natureza,
transforma a si mesmo e humaniza-se.

Trabalho e Alienação
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• Karl Marx nega que o Capitalismo seja
capaz de possibilitar a igualdade: o
trabalhador perde mais do que ganha,
pois produz para outro (Patrão). Ou seja:
a posse do produto lhe escapa.

• A relação é desigual:

1. O Trabalhador não escolhe o salário.

2. O Trabalhador não escolhe o horário
nem o ritmo de trabalho.

3. O Trabalhador é comandado de fora;
por forças que não mais controla.

Relações de Trabalho 
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• No Capitalismo, prevalece a lógica do mercado:
tudo tem um preço. Assim, ao vender sua força
de trabalho mediante salário, o operário também
se transforma em mercadoria.

• Marx chama essa “lógica” de “Fetichismo da
Mercadoria” e “Reificação do Trabalhador”.

• FETICHISMO: Processo pelo qual a mercadoria,
um ser inanimado, adquire "vida“. Assim, as
relações entre as pessoas ocorre, na realidade,
entre os produtos do trabalho. Por exemplo: não
há relações entre alfaiate e carpinteiro, mas entre
casaco e a mesa.

• REIFICAÇÃO (do latim res, "coisa''):
Transformação dos seres humanos em coisas. E
como “coisas”, tem seu preço.

Trabalho e Mercadoria 
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No Capitalismo, prevalece a lógica do mercado: tudo tem um preço. Assim: ao
vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma
em mercadoria.

2. No pensamento econômico de Marx, qual é o conceito de FETICHISMO?
(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire "vida”.
B. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, não adquire "vida”.
C. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser animado, adquire "vida”.
D. ( ) Processo pelo qual os seres humanos são transformados em coisas.
E. ( ) Processo pelo qual os seres humanos não são transformados em coisas.
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• O sistema capitalista sustenta-se pela produção de
mercadorias.

• Mercadoria: Tudo o que é produzido tendo em vista
o valor de troca e não o valor de uso. Ou seja, a
mercadoria é aquilo que possui valor de venda.

• O valor da mercadoria é determinado pelo total de
trabalho socialmente necessário para produzi-la: O
valor da força de trabalho que o operário vende ao
capitalista.

• Normalmente, o preço de uma “Mercadoria” é
equivalente ao tempo gasto na produção. Por
exemplo: um diamante é tão caro quanto um
automóvel porque o tempo gasto na lapidação de
um diamante é equivalente ao tempo de fabricação
de um carro.

Mais-valia

Operários, 1933: Tarsila do 
Amaral
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• O salário deveria corresponder ao custo da
manutenção do operário e de sua família.

• O capitalista contrata o trabalhador para trabalhar
durante um certo período de horas a fim de alcançar
determinada produção. Porém, o trabalhador sempre
produz mais: excede e gera um valor infinitamente
superior ao seu salário.

• Porém, esse excedente não é pago ao operário e serve
para aumentar a riqueza do patrão.

• MAIS-VALIA: Valor que o operário produz na empresa
além do valor de sua força de trabalho. Valor que é
apropriado pelo capitalista.

• O capitalista se apodera de um valor que na verdade
foi o trabalhador que produziu.

Mais-valia
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1. Dagoberto trabalha fabricando 300 peças por dia.

2. Dagoberto trabalha de segunda a sexta-feira: 22 dias ao mês.

3. Dagoberto, portanto, produz = 300 peças vezes 22 dias (300 x
22 = 6600 PEÇAS).

4. Cada peça, depois de pronta, é vendida por R$ 5,00.

5. Dagoberto, portanto, produz mensalmente para a empresa
(6600 PEÇAS x 5 REAIS) = R$ 33000, 00.

6. O Salário de Dagoberto é de R$ 1500,00.

7. (R$ 33000,00) - (R$ 1500, 00) = R$ 31500,00 (Mais-Valia)

8. (300 PEÇAS) X (R$ 5,00) = R$ 1500,00. (Dagoberto só recebe
por um dia de trabalho. Nos demais, “trabalha de graça”. )

Mais-valia

Greve Geral de 1917
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O capitalista contrata o trabalhador para trabalhar durante um certo período de horas a fim
de alcançar determinada produção. Porém, o trabalhador sempre produz mais: excede e gera
um valor infinitamente superior ao seu salário. Porém, esse excedente não é pago ao operário
e serve para aumentar a riqueza do patrão.

3. No pensamento econômico de Karl Marx, qual é o conceito de MAIS-VALIA? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Participação do trabalhador nas decisões da empresa.
B. ( ) Valor que o operário produz na empresa aquém do valor de sua força de trabalho.
C. ( ) Participação do operário nos lucros da empresa.
D. ( ) Salário equivalente à produção do trabalhador.
E. ( ) Valor que o operário produz na empresa além do valor de sua força de trabalho.
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O capitalista contrata o trabalhador para trabalhar durante um certo período de horas a fim
de alcançar determinada produção. Porém, o trabalhador sempre produz mais: excede e gera
um valor infinitamente superior ao seu salário. Porém, esse excedente não é pago ao operário
e serve para aumentar a riqueza do patrão.

3. No pensamento econômico de Karl Marx, qual é o conceito de MAIS-VALIA? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Participação do trabalhador nas decisões da empresa.
B. ( ) Valor que o operário produz na empresa aquém do valor de sua força de trabalho.
C. ( ) Participação do operário nos lucros da empresa.
D. ( ) Salário equivalente à produção do trabalhador.
E. ( ) Valor que o operário produz na empresa além do valor de sua força de trabalho.
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Tema: Desafios da Sociedade Brasileira –
Moradia.

Objetivo:

• Reconhecer as causas e identificar as
consequências, no cotidiano social, da falta
de moradia do Brasil.

• Conhecer as condições de moradia
das parcelas socialmente vulneráveis da
população brasileira.
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No Capitalismo, prevalece a lógica do mercado: tudo tem um preço. Assim, ao
vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma
em mercadoria. No pensamento econômico de Marx, qual é o conceito de
REIFICAÇÃO? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire "vida“.
B. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, não adquire "vida“.
C. ( ) Processo pelo qual a mercadoria, um ser animado, adquire "vida“.
D. ( ) Processo pelo qual os seres humanos são transformados em coisas.
E. ( ) Processo pelo qual os seres humanos não são transformados em coisas.



Gabarito
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QUESTÃO O1 B

QUESTÃO 02 A

QUESTÃO 03 E

ATIVIDADE PARA CASA D


