
 
 

 

Atividade nº 001 
Segmento: 3ª Série do ensino Médio 
Esquema da aula do dia 18/03 
Professora: Ana Carolina Maciel  
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

Capítulo 3 Páginas 59 a 61  

O capitalismo sob suspeita 

 

Marx nunca teve a preocupação de criar uma ciência, ou de se localizar em uma delas para 

desenvolver o seu estudo sobre a sociedade, por isso, em Marx, os estudos sociológicos não são 

nem objetivos, nem neutros. 

 

A sociedade não deve ser analisada apenas em um único aspecto, mas sim na sua totalidade. Marx 

tem como objeto de estudo a sociedade capitalista de sua época. 

 

Ao analisar o capitalismo, Marx apanha os fenômenos como fenômenos sociais totais, nos quais 

sobressaem o econômico e o político, como duas manifestações combinadas e mais importantes 

das relações entre pessoas, grupos e classes sociais. Todos os trabalhos de Marx são 

fundamentalmente, de interpretação de como o modo capitalista de produção mercantiliza as 

relações, as pessoas e as coisas, em âmbito nacional e mundial, ao mesmo tempo em que 

desenvolve as suas contradições, por isso ele pertence à corrente do coletivismo metodológico. 

 

Marx desenvolve seu método de análise da sociedade capitalista a partir do materialismo dialético 

e do materialismo histórico. Pois é na contradição que o capitalismo desenvolve o seu modo ser 

e de pensar. O método dialético (hegeliano) de Marx se fundamenta nas relações de antagonismo. 

 

PRINCIPAIS CONCEITOS 

MATERIALISMO HISTÓRICO. 

Materialismo Histórico é uma tese do marxismo, segundo a qual o modo de produção da vida 

material condiciona o conjunto da vida social, política e espiritual. É um método de compreensão 

e análise da história, das lutas e das evoluções econômicas e políticas. 

 

 

 

 

MAIS VALIA 



 
 

 

Refere-se à diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de 

produção e do valor do trabalho, que seria a base do lucro no sistema capitalista. Parte inferior do 

formulário. 

 

CLASSES SOCIAIS 

As classes sociais, para Marx, surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a 

sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. 

Obs: lembrar que a burguesia é uma classe dominante que se difere substancialmente de todas as 

demais existentes ao longo da história da humanidade. 

 

LUTA DE CLASSES 

A história humana está envolta em uma diversidade de conflitos em razão da condição material 

dos sujeitos: a luta de classes. A luta de classes, que seria, portanto, o motor das mudanças sociais, 

refletiria as diferenças materiais que se instauram no meio social. Essas mudanças poderiam 

ocorrer de forma gradual ou, em casos extremos de desigualdade, por meio de revoluções. Marx 

dedicou-se a tentar observar na história humana as formas como ocorreram as diferentes 

mudanças sociais nas sociedades europeias anteriores ao capitalismo. Desde as comunidades 

caçadoras coletoras, as primeiras relações escravistas, até as relações feudais entre os senhores 

proprietários de terras e os servos que se submetiam ao seu comando, Marx observou que os 

conflitos sociais estavam ligados sempre à condição econômica dessas sociedades. Nessa 

perspectiva, Marx acreditava que, assim como os comerciantes que ascenderam durante o período 

feudal para derrubar o poder da nobreza, a classe proletária, ou os trabalhadores, também poderia 

mudar as organizações sociais do mundo capitalista. Para Marx, a revolução do proletário seria 

inevitável. 

 

ALIENAÇÃO 

A alienação é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não reconhecimento 

desta atividade enquanto tal. No fim do processo de trabalho, o produto feito se transforma em 

algo estranho, independente do ser que o produziu. Este estranhamento, esta “diferença de 

natureza” entre produtor e produto pode ser considerado a cereja do bolo para a concepção da 

alienação. Além disso, os proletários não têm consciência de que estão sendo explorados (são 

dominados pela falsa consciência/classe em si). 
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