
KEURI 
CAMPELO

SOCIOLOGIA 16 CLASSE SOCIAL 
(KARL MARX)   

01/07/2020



2

“CLASSES”  NA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

Karl Marx ( 1818 – 1883) - Prússia 

•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.

•Materialismo histórico dialético: os seres humanos, a
cultura e a sociedade criam o mundo, ao mesmo tempo que
são modelados por ele.
•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.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/friedrich-engels.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/socialismo.htm
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Karl Marx e as Classes Sociais

As sociedades, segundo Karl Marx, são sociedades de classes. Segundo ele, em qualquer
sociedade, encontramos um sistema de classes, ou seja, um sistema onde há Um grupo
dominante e um grupo dominado.

Relação entre Seres humanos
• Oposição – exploração – complementação.

Relação dialética
• Harmonia → Antagonismo → Divisão do trabalho → Hierarquia →
Desigualdade/Classes sociais.

OBS.:
DIALÉTICA = "a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz
de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão."
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Por meio dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo e os
fenômenos físicos, os seres humanos, a cultura e a sociedade criam o mundo,
ao mesmo tempo que são modelados por ele.

Meios de produção

• Não Proprietários X Proprietários;

•Luta de classes:

o escravo X cidadão livre;

o servo X senhor feudal;

o operário X patrão.

Escravo
o Sem direitos;
o Propriedade de alguém.
Servo
o Propriedade da Terra;
o Protegido pelo Senhor Feudal.
Proletário
o Livre, com direitos;
o Recebe salário;
o O único comprometimento do patrão
é pagar o salário.
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KARL MARX e a Luta de Classes

• A propriedade do burguês são os meios de produção;
• A propriedade do proletário é sua força de trabalho;
• O proletário vende sua força de trabalho para o burguês.

Antagônicos Complementares

Burguês Proletário Burguês + Proletários

Mais lucro Dividir lucros Um existe com o outro

Diminuir o salário Aumentar salários Meios de produção

Aumentar jornada de trabalho Diminuir jornada de trabalho Força de trabalho

Interesses:
Os interesses são antagônicos e complementares.
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– O que não esquecer?

o As classes sociais têm três critérios: possessões de um meio de produção,

consciência de classe, luta de classes.

o Classes sociais: proletários, capitalistas.

o Classe em si ≠ classe por si (o grupo tem consciência de ser uma classe)

o A luta de classes, o motor da história.
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01. Em termos sociológicos, assinale o que não for correto sobre o conceito
de classes sociais.

A) Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se 
reproduzem nas sociedades.
B) De acordo com Karl Marx, as relações entre as classes sociais transformam-se ao longo da 
história conforme a dinâmica dos modos de produção.
C) As classes sociais, para Marx, definem-se, sobretudo, pelas relações de cooperação que se 
desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo.

D) A formação de uma classe social, como os proletários, só se realiza na sua
relação com a classe opositora, no caso do exemplo, a burguesia.
E) A afirmação “a história da humanidade é a história das lutas de classes”
expressa a ideia de que as transformações sociais estão profundamente
associadas às contradições existentes entre as classes.
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02. 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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ENEM 2013
03. 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. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 (adaptado).

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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1. Como podemos definir uma classe social segundo Karl Marx?

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


