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IERP-2021

Luto pelos 

452.031 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 2.173 nas 

últimas 24h!
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Fonte: SUS – 25/05/21 –

19h10

O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA

17:51

❖ Substitui o MP Feudal. 

❖O capitalismo se baseia na 

apropriação privada dos 

meios de produção pela 

burguesia. 

❖ Relações de Produção: 

burguês capitalista x 

proletário (trabalhador 

assalariado).

❖ Seu surgimento está 

condicionado ao 

aparecimento dos burgos e 

do trabalhador “livre”.

❖ Processos sociais predominantes: 

competição e conflito. 

http://sociologando.com.br/
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O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA

17:51

❖Ou seja: Trabalhador “livre” 

é o ser humano (com sua 

força de trabalho) liberto 

(sem dono, desterrado –

expulso da terra, do feudo), 

podendo vender sua força 

de trabalho a quem melhor 

lhe ‘aprouver’.

❖Burguesia – vem de burgo. 

Burgos são pequenas vilas  

surgidas ao redor dos 

feudos.

Nos burgos, a atividade individual 

lucrativa era usual e permitida

O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖ Os burgos cresceram com as 

grandes navegações.

❖ Neles, surgiram as corporações de 

ofício (baseadas no trabalho 

artesanal).

❖Estimulados pelos 

grandes comerciantes, 

surgem as manufaturas, 

que, posteriormente, 

transformam-se na 

grande indústria, que 

alienam o trabalho (que 

fica à mercê da 

velocidade da máquina e 

impedido de acessar e 

entender a totalidade do 

processo produtivo). 
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O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖ As manufaturas e as grande 

indústrias → têm por 

objetivo a produção da mais-

valia.

❖Mais-valia – é extraída 

através do consumo da 

força de trabalho (alugada 

pelo capitalista por uma 

jornada de trabalho). É a 

apropriação pelo capitalista 

do tempo excedente do 

trabalhador (é o trabalho 

não pago).

O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖ Estados Nacionais → são criações da 

burguesia de cada país para garantir um 

exclusivo comercial (mercado interno). 

❖ A ciência ganha importância: 

matemática, física, química, biologia e 

economia política. 

❖ Após o iluminismo, o enciclopedismo e a

Revolução Francesa, o acesso à escola 

se amplia (vai se tornando público).

❖ Com a Reforma Protestante, a burguesia 

cria uma religião para atender a seus 

interesses: aceitação do lucro, dos juros 

e a crença na ascese pelo trabalho. 
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O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖Segundo 

Calvino, a 

salvação 

viria pelo 

êxito nas 

relações 

econômicas:

“o comerciante 

que busca o 

lucro, responde 

também ao 

chamado de 

Deus”.

No Brasil, o calvinismo tem ganhado muita força com 

a propagação da chamada Teologia da Prosperidade, 

onde predomina uma idolatria ao dinheiro e ao deus 

Mercado.

O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖O trabalho, assim 

como a Educação, 

fabrica o homem 

alienado 

(especializado), 

que não consegue 

compreender o 

mundo como um 

todo, seus 

fenômenos e suas 

inter-relações.
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O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 17:51

❖O desemprego é o 

elemento crucial para o 

surgimento do capitalismo. 

Ele promove e incrementa 

outros tantos problemas 

sociais, tais como 

favelização, miséria, fome, 

epidemias, analfabetismo, 

prostituição, falta de 

saneamento básico, 

superexploração do 

trabalho, etc.

O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA

17:51

o Busca substituir o MP Capitalista. 

Baseia-se na propriedade social 

dos meios de produção. 

o Relações de Produção: proletário 

x capitalista. 

o Processos sociais 

predominantes: cooperação e 

interação social. 

o O surgimento deste modo de 

produção é resultado da tomada 

revolucionária do poder pelo 

proletariado. 

Lenin discursa em abril de 1917
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O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

o Karl Marx chamou (ironicamente) o 

Estado Proletário de “Ditadura do 

Proletariado” → Seu estabelecimento 

se dá pelo partido da Revolução.

o Segundo Marx, trata-se da forma 

mais democrática de Estado da 

História → pois se baseia num 

movimento da maioria em benefício 

da própria maioria.

o Marx só não é hipócrita: admite que 

todo Estado existe para que uma 

classe social oprima outra.

O MODO DE PRODUÇÃO 
SOCIALISTA

17:51

Vladimir Ulianov

Lenin

(1870-1924) foi o 

grande líder da 

Revolução 

Proletária de 

Outubro de 1917
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O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

o O Estado Socialista expropria os 

capitalistas, que até então detinham 

os meios de produção

o Cessa a apropriação privada da mais 

valia, que passa a ser apropriada 

pelo coletivo e distribuída pelo 

Estado Socialista em forma de bens 

e serviços.

o O MP Socialista tem por base a 

planificação econômica e o domínio 

coletivo da técnica industrial.

O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

o No socialismo, o social é 

prioridade absoluta, tanto 

que neste sistema, os 

principais problemas que 

afligem a humanidade são 

solucionados: desemprego, 

favelização, miséria, fome, 

analfabetismo, corrupção, 

prostituição, exploração do 

trabalho e as carências em 

saúde, transportes, energia, 

saneamento, lazer e cultura.
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O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

o No socialismo, 

todos os adultos 

têm garantia de 

trabalho e férias 

remuneradas

o Fim do 

desemprego!

o Crianças estudam 

e...

o Idosos gozam de 

aposentadoria 

integral

Infância

Juventude

Fase 
adulta

Velhice

O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

No socialismo, a educação se baseia na 

omnilateralidade ou no homem não-

especializado (“o chegar histórico do 

homem a uma totalidade de capacidade 

de consumo e gozo, em que se deve 

considerar sobretudo o usufruir dos 

bens espirituais, além dos materiais de 

que o trabalhador tem estado excluído 

em consequência da divisão do 

trabalho”)

Ou seja: a produção do homem novo 

(em contraposição ao homem alienado). 
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O MODO DE PRODUÇÃO SOCIALISTA
17:51

o O mercado socialista 

prima pela troca 

igualitária entre 

cidadãos e entre 

países. 

o Isto acontece porque as 

indústrias, terras e 

máquinas produtivas 

passam a ser 

propriedade do Estado 

revolucionário e/ou das 

cooperativas operárias. 

O MODO DE PRODUÇÃO COMUNISTA

17:51

➢ Segundo Marx, se no Socialismo 

ainda existiriam classes sociais, 

o mesmo não se daria no 

comunismo. 

➢ Para ele, o modo de produção 

socialista é o estágio 

intermediário para a 

implantação do Modo de 

Produção Comunista.

➢ No comunismo, estaríamos 

livres da existência das classes 

sociais e, portanto, livre também 

de qualquer tipo de conflito. 

O modelo chinês tem se mostrado bastante 

eficaz do ponto de vista econômico e social
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O MODO DE PRODUÇÃO COMUNISTA

Karl Marx: O comunismo 

será o fim da pré-história 

da humanidade!

➢ O modo de produção 

comunista, como proposto 

por Marx, ainda não foi 

posto em prática na 

história, funcionando como 

uma espécie de utopia 

(definição ao lado).

➢ A máxima do comunismo 

segundo Marx é: “De cada 

um segundo a sua 

capacidade, a cada um 

segundo a sua 

necessidade”. .


