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Marx e as Relações de Trabalho
1. Leia os textos que seguem. O primeiro é de autoria do pensador alemão Karl Marx (18181883) e foi publicado pela primeira vez em 1867. O segundo integra um caderno especial sobre
trabalho infantil, do jornal Folha de S. Paulo, publicado em 1997.
rnando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de trabalhadores
sem força muscular ou com desenvolvimento físico incompleto, mas com membros mais
flexíveis. Por isso, a primeira preocupação do capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de
utilizar o trabalho das mulheres e das crianças. (...) [Entretanto,] a queda surpreendente e
vertical no número de meninos [empregados nas fábricas] com menos de 13 anos [de idade],
que freqüentemente aparece nas estatísticas inglesas dos últimos 20 anos, foi, em grande
parte, segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, resultante de atestados médicos que
aumentavam a idade das crianças para satisfazer a ânsia de exploração do capitalista e a
O Capital: crítica da economia política. 19. ed.

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Livro I, v. 1, p. 451 e 454).
(...) Apesar da proibição constitucional, não existe até hoje uma punição criminal para quem
desobedece à legislação. O empregador que contrata menores de 14 anos está sujeito apenas
afirmou o Procurador do Trabalho Lélio Bentes Corrêa. Além de não sofrer sanção penal, os
empregadores muitas vezes se livram das multas trabalhistas devido a uma brecha da própria
abre uma exceção

(Folha de S. Paulo, 1 maio 1997. Caderno Especial Infância Roubada

Trabalho Infantil.)

Com base nos textos, é correto afirmar:
a) Graças às críticas e aos embates questionando o trabalho infantil durante o século XIX,
na Inglaterra, o Brasil pôde, no final do século XX, comemorar a erradicação do trabalho
infantil.
b) Em decorrência do desenvolvimento da maquinaria, foi possível diminuir a quantidade
de trabalho humano, dificultando o emprego do trabalho infantil nas indústrias desde o
século XIX, na Inglaterra, e nos dias atuais, no Brasil.
c) A legislação proibindo o trabalho infantil na Inglaterra do século XIX e a legislação atual
brasileira são instrumentos suficientes para proteger as crianças contra a ambição de
lucro do capitalista.
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d) O trabalho infantil foi erradicado na Inglaterra, no século XIX, através das ações de
fiscalização dos inspetores nas fábricas, exemplo que foi seguido no Brasil do século
XX.
e) O desenvolvimento da maquinaria na produção capitalista potencializou, no século XIX,
o emprego do trabalho infantil. Naquele contexto, a legislação de proteção à criança
pôde ser burlada, o que ainda se verifica, de certa maneira, no Brasil do final do século
XX.

2. Sobre a exploração do trabalho no capitalismo, segundo a teoria de Karl Marx (1818-1883), é
correto afirmar:
a) A lei da hora-extra explica como os proprietários dos meios de produção se apropriam
das horas não pagas ao trabalhador, obtendo maior excedente no processo de
produção das mercadorias.
b) A lei da mais valia consiste nas horas extras trabalhadas após o horário contratado, que
não são pagas ao trabalhador pelos proprietários dos meios de produção.
c) A lei da mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção extrai e se
apropria do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas por uma parte
das horas trabalhadas.
d) A lei da mais valia é a garantia de que o trabalhador receberá o valor real do que
produziu durante a jornada de trabalho.
e) As horas extras trabalhadas após o expediente constituem-se na essência do processo
de produção de excedentes e da apropriação das mercadorias pelo proprietário dos
meios de produção.

3. Considerando que a produção e a circulação de bens e de serviços são o resultado da
combinação de trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção, assinale o que for
correto.
01) Para Karl Marx, no capitalismo, os trabalhadores encontram-se alienados pelo fato de
não se apropriarem dos resultados do seu trabalho nem controlarem o processo produtivo.
02) Na produção capitalista contemporânea, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças
produtivas e agentes de acumulação do capital.
04) As atividades relacionadas às artes e à atividade intelectual não podem ser
consideradas trabalho, pois não produzem riqueza material.
08) No modo de produção asiático, os escravos e os camponeses entregavam a sua
produção ao Estado, porém o excedente da produção era dividido igualmente por toda a
população.
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16) A partir das mudanças ocorridas em seu processo de produção, o sistema feudal
entrou em declínio, assim, os países europeus predominantemente agrários lentamente se
transformaram em urbano-industriais.

Utilize o texto a seguir para fazer as questões 4 e 5
Escrito em 1880, o livro de Friederich Engels. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico,
buscou discutir os limites do chamado socialismo utópico. Os filósofos do socialismo utópico
acreditavam que a partir da compreensão e da boa vontade da burguesia se poderia
transformar a sociedade capitalista, eliminando o individualismo, a competição, a propriedade
individual e os lucros excessivos, todos responsáveis pela miséria dos trabalhadores. Como
alternativa àquela corrente, Engels e Marx propunham o Socialismo Científico.
Com base nessa informação:
4. Caracterize a alternativa proposta por Engels e Marx O socialismo Científico
ao papel dos trabalhadores na transformação da sociedade.

5. Mencione uma proposta levada a efeito pelos socialistas utópicos.

em relação
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Gabarito
1.
2.
3.
4.

E
C
19 (1+2+16)
Duas opções de resposta: a) O candidato pode responder que para os socialistas
científicos somente os trabalhadores através de sua organização e de uma ação
revolucionária para tomar o poder, seriam capazes de transformar a sociedade
capitalista, eliminando a miséria e as desigualdades sociais. b) O candidato também pode
discutir a proposta do socialismo científico, destacando a luta entre os que detêm os
meios de produção (a burguesia) e os que possuem apenas a força de trabalho
(proletariado), ressaltando que, na ótica de Engels e Marx, os interesses dos dois são
irreconciliáveis, vindo dai a noção de luta de classes.
5. a) Para Fourier, os socialistas deveriam fundar comunidades, modelo denominadas de
imentariam as várias formas de
trabalho, evitando a inveja e a especialização do trabalho. b) Para Louis Blanc, s
socialistas deveriam reivindicar a criação das fábricas, cooperativas, em associação com
o Estado.

