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 O materialismo histórico é uma teoria política, sociológica e econômica desenvolvida
por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Os pensadores haviam entendido que o
século XIX, vivente da alta modificação social propiciada pela Revolução Industrial,
possuía uma nova configuração, baseada na força de produção da burguesia e na
exploração da mão de obra da classe trabalhadora por parte da classe burguesa (donos
das fábricas).

 Os sociólogos também entenderam que sempre houve um movimento histórico de
luta de classes na sociedade e que esse movimento era a essência da humanidade. A
teoria de Marx e Engels divergia do idealismo alemão, principalmente de Hegel, que
entendia haver um movimento intelectual de cada época que influencia as pessoas.
Para Marx e Engels, eram as pessoas que faziam a sua época.

Materialismo Histórico

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/karl-marx.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/friedrich-engels.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
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Materialismo histórico e dialético

 Materialismo histórico e dialético é o nome da teoria desenvolvida por Marx e
Engels. Marx realizou estudos econômicos publicados na série de livros O capital, em
parceria com Friedrich Engels.

 Para Marx, a dialética é uma ideia. O que importa é a prática (matéria);
Marx aplica a dialética na história e na sociedade.

ATENÇÃO:
A teoria marxista entende que a humanidade define-se por sua produção material,
por isso a palavra “materialismo” em seu nome. O marxismo também entende que a
história da humanidade é a história da luta de classes, colocando, assim, as classes
sociais como opostas.

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/conceitos-marxismo.htm
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 A burguesia, por sua vez, não trabalha (na ótica marxista, os burgueses apenas
administram aquilo que o proletariado produz), mas desfruta daquilo que rende do
trabalho proletário e ainda tem acesso aos serviços de saúde, educação e segurança.
Essa contradição fez com que Marx e Engels pensassem em uma aplicação prática das
ideias resultantes do materialismo histórico dialético.

 Para os teóricos alemães, os trabalhadores deveriam tomar consciência de classe e
perceber que estão sendo enganados nesse sistema. A partir daí, eles deveriam unir-
se e tomar o poder das fábricas das mãos da burguesia e o poder do Estado, que,
segundo Marx e Engels, serve à burguesia.

Para Marx e Engels, há uma contradição interna no sistema capitalista que faz com que
os trabalhadores (proletariado) vejam-se como produtores de tudo por meio de sua força
de trabalho, mas excluídos do sistema educativo, de saúde e de segurança. Os
trabalhadores produzem, mas não conseguem acessar aquilo que é deles por direito.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fases-do-capitalismo.htm


5

Características do materialismo histórico

O materialismo dialético é, então, o entendimento de que há uma disputa
de classes sociais histórica desde os primórdios da humanidade e que ela
está condicionada à produção material (trabalho e resultado do trabalho)
da sociedade. O problema é que, na ótica marxista, o proletariado trabalha
e a burguesia desfruta do lucro proporcionado pela classe operária por
meio da apropriação do trabalho e do que Marx chamou de mais-valia.
Assim, os trabalhadores acabam recebendo um valor inferior que não
condiz com o trabalho realizado.

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/classes-sociais.htm
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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.
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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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 mais-valia.
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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04. Leia com atenção o texto a seguir. “Os homens fazem sua própria história, mas não a
fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas
com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”.

MARX, Karl. O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte. São Paulo: Centauro, 2006.

Baseado no texto, assinale a afirmação verdadeira.
A) A história não é construída pelos homens porque ela é predefinida pelo
destino.
B) A história permite perceber que a realidade depende unicamente das escolhas
dos homens.
C) A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do
passado.
D) A história não é feita pelo passado, e sim pelas circunstâncias das escolhas.
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05. O trabalho teórico de Karl Marx está fundamentado no que ele chamava de
concepção materialista da história. O período em que viveu foi marcado pelas grandes
mudanças causadas pelo crescente processo de industrialização dos países europeus.
Marx testemunhou o crescimento das indústrias e fábricas, o inchamento dos meios
urbanos e o consequente aumento vertiginoso das desigualdades sociais.

De acordo com a concepção materialista, fundamentada por Marx e Friedrich Engels, as
mudanças sociais que se passavam no decorrer da história humana estavam baseadas:
A) na condição humana de sempre perseguir o avanço e a evolução.
B) na condição material dos indivíduos de uma época.
C) no conjunto de valores e ideias que se desenvolvem em um determinado período.
D) nos avanços morais de cada época. Quanto maior o nível moral e ético do sujeito,
mais evoluído ele será.
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No contexto marxista, a diferença de condições materiais está associada
ao acesso aos meios de produção, isto é, ao acesso aos diferentes meios
que existem em uma sociedade para a produção de bens de consumo.

Qual seria então o principal problema do sistema capitalista, segundo 
Marx?

@keuricampelo
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GABARITO:
1. E
2. B
3. C
4. C
5. B


