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Teorias da História
Para finalizar o tema Teorias da História, vamos refletir sobre o pensamento de
Karl Marx, um dos maiores críticos do capitalismo.

• Você já ouviu falar de Marx? Em que contexto?
• O que você conhece sobre o pensamento de Marx?
• Qual a relação do pensamento de Marx com a Guerra Fria e a polarização
política?
Pense nessas questões para dar início às nossas reflexões.

A revolução
O século XIX foi marcado pelo otimismo dos avanços científicos e tecnológicos
que a humanidade havia alcançado até então. A ideia de progresso estava muito
presente entre os intelectuais da época, influenciando, inclusive, a Proclamação
da República no Brasil.
A pobreza, a desigualdade social e a exploração do trabalho fez com que surgisse
uma corrente de pensamento, denominada materialismo histórico, que
questionou se estávamos mesmo caminhando rumo ao progresso tão almejado
pelos positivistas.
Além disso, ao contrário do idealismo de Hegel, que afirmava que a História
era movida por ideias abstratas, surgiu a tendência materialista, que colocava
o trabalho humano como fonte das transformações da História.Os principais
representantes do materialismo histórico são Karl Marx e Friedrich Engels.
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Marx e Engels afirmaram que o motor que move a História é
a dialética da luta de classes. Do antagonismo entre a classe
dominante e a classe dominada, surgem as transformações
históricas, mediadas pelas relações de trabalho.
Marx e Engels propuseram uma sociedade alternativa à
capitalista, chamada de comunista, onde não haveria Estado
nem classes sociais. Suas ideias tiveram grande repercussão no
século XX, promovendo revoluções, mudanças sociais e foi pano
de fundo da Guerra Fria.

Representação de Marx e Engels, em
um museu da Bulgária.

ATIVIDADES
1. (ENEM)
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.

Alternativa B

2. (Unimontes-MG)
A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem
condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade e entre consciência e
existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta.

a) A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se
apropriar do resultado do trabalho humano.
b) A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam para diminuir
a exploração e a dominação.
c) Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até
mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos.
d) As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da
solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade.

Alternativa D
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Acesse o endereço a seguir e faça o download do Guia Prático para Conversas
Difíceis.
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Lembre-se: a polarização leva à intolerância e falta de diálogo. Para evitar conflitos
negativos, o diálogo e o respeito às diferenças são fundamentais.
Prepare-se para exercitar a tolerância com as dicas deste guia.
Transforme as conversas difíceis em oportunidades de aprendizado!

