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“CLASSES”  NA PERSPECTIVA MARXISTA 

• Marx, ao analisar a produção material da Europa, no século
XIX, identificou a marcante desigualdade e a exploração de
uma classe detentora dos meios de produção (burguesia)
sobre a classe explorada (proletariado);
• Na ótica marxista, a burguesia estaria usurpando a força de
trabalho das pessoas por meio da exploração de sua miséria
para conseguir fazer com que esses trabalhadores gerem
lucros para o próprio burguês.

Karl Marx ( 1818 – 1883) - Prússia 

Toda essa dinâmica capitalista que deu origem à teoria marxista, também
conhecida como materialismo histórico dialético ou socialismo científico,
foi detalhadamente descrita no livro O Capital.
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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.

Karl Marx e as Classes Sociais
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AS CLASSES SOCIAIS E AS DESIGUALDADE

Desigualdade social evidente: prédios luxuosos do Morumbi lado a lado com a favela de 
Paraisópolis

CLASSE BAIXA 

CLASSE 
MÉDIA 

ALTA 
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• Infra-estrutura deficiente ( falta de saneamento básico);
• Transportes deficientes e trânsito caótico;
• Habitações  precárias (favelização);
• Desemprego e crescimento do comércio informal;
• Aumento da violência e do crime organizado;
• Falta de áreas verdes e de áreas de lazer;
• Poluição das águas, do ar, do solo, sonora e visual;
• Discriminação econômica, de gênero, de raça, de crença;
• Falta de investimento em cultura, em saúde, educação;
• Falta de oportunidade de trabalho.
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EXEMPLOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS AO LONGO DA 
HISTÓRIA que lutam para diminuir as  Desigualdades

oMovimento feministas;

oMovimento negro;

oMovimento Sem-terra/teto

oMovimento operário;

oMovimento atingidos por Barragens ( MAB);

oMovimentos em defesa dos índio;

o Movimento em defesa da população LGBTQI+.
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