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KARL MARX (1818-1883 )  VIDA E OBRAS

Nasceu na cidade de Treves , na Alemanha.
Doutorou-se em Filosofia.
Foi redator de um jornal liberal em Colônia.

Em 1842 foi obrigado a sair da Alemanha, foi para Paris,
onde conheceu Friedrich Engels, seu companheiro de
ideias e publicações.
Expulso da França em 1845, foi para Bruxelas onde
participou da recém fundada Liga dos Comunistas. Foi
expulso da Bélgica.

http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa/as-quatro-mentiras-do-filosofo-karl-marx

http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa/as-quatro-mentiras-do-filosofo-karl-marx


Em 1848, escreveu, com Engels, "O
Manifesto Comunista", obra fundadora
do "marxismo", enquanto movimento
político e social a favor do proletariado.
Com o malogro das revoluções de 1848,
Marx mudou-se para Londres onde se
dedicou a um grandioso estudo crítico da
economia política.
Marx foi um dos fundadores da
Associação Internacional dos Operários
ou Primeira Internacional.
Morreu em 1883, após intensa vida
política e intelectual.

Obras principais : A Ideologia Alemã, A Miséria da Filosofia,
Contribuição à Crítica da Economia Política, A Luta de Classes na
França, O Capital, Manifesto Comunista.
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Karl Marx  E O Direito

a) Na perspectiva de Marx, não é a consciência dos homens
que determina seu ser, mas, ao contrário, seu ser social que
determina sua consciência. A subjetividade decore das
condições reais de existência, fundamentalmente das
relações de produção

b) Na obra de Karl Marx NÃO há uma teoria do direito. Sua
tratativa sobre a relação entre direito e base econômica tem
merecido diferentes interpretações. Entre elas há a posição
que considera o direito apenas como um braço repressivo da
burguesia.

c) SEMPRE quando muda a estrutura econômica da sociedade,
a estrutura erguida sobre ela revoluciona-se.

d) Não há um metodologia marxista, mas uma ideologia.



A ideia de Alienação econômica

a industrialização, a
propriedade privada e o
assalariamento separavam
o trabalhador dos meios de
produção-ferramentas,
matéria-prima, terra e
máquina-, que se tornam
propriedade privada do
capitalista. Separava, ou
alienava, o trabalhador do
fruto do seu trabalho, que
também é apropriado pelo
capitalista.



Alienação Política

}Marx mostrou,
entretanto, que na
sociedade de
classe esse Estado
representa apenas a
Classe dominante
e age conforme o
interesse desta.



As Classes Sociais
} Marx identificou relações de

exploração da classe dos
proprietários- a burguesia-
sobre a dos trabalhadores- o
proletariado. Isso porque a
posse dos meios de produção,
sob forma legal de propriedade
privada, faz com que os
trabalhadores, a fim de
assegurar a sobrevivência,
tenham de vender sua força de
trabalho ao empresário
capitalista, o qual se apropria
do produto do trabalho de seus
operários.



Relações sociais de produção
} Os interesses de classe
são inconciliáveis. O
capitalista deseja
preservar seu direito à
máxima exploração do
trabalho do operário, seja
reduzindo os salários, seja
ampliando a jornada de
trabalho. O trabalhador,
por sua vez, procura
diminuir a exploração ao
lutar por menor jornada de
trabalho, melhores
salários e participação nos
lucros.



A História 

} A história do homem é,
segundo Marx, a história da
luta de classe, da luta
constante entre interesse
opostos, embora esse
conflito nem sempre se
manifeste socialmente sob a
forma de guerra declarada.
As divergências, oposições
e antagonismo de classes
estão subjacentes a toda
relação social, nos mais
diversos níveis da
sociedade, em todos os
tempos, desde o surgimento



A Origem Histórica Do Capitalismo

} Segundo Marx, a Revolução industrial 
acelerou o processo de alienação do 
trabalhador dos meios e dos produtos de seu 
trabalho.



O Salário
} No capitalismo a força de
trabalho se torna uma
mercadoria, algo útil, que se
pode comprar e vender.

} O salário deve corresponder à
quantia que permita ao
operário alimentar-se, vestir-
se, cuidar dos filhos, recuperar
as energias e, assim, estar de
volta ao serviço no dia
seguinte.(reprodução das
condições de subsistência do
trabalhador e sua família).



A mais valia
Uma coisa é o valor
da força de trabalho,
isto é, o salário, e
outra é quanto esse
trabalho rende ao
capitalista. Esse valor
excedente produzido
pelo operário é o que
Marx chama de mais-
valia.



As Relações Políticas
As classes sociais não
apresentam apenas uma
diferente quantidade de
riqueza, mas também
posição, interesse e
consciência diversa. Os
indivíduos de uma mesma
classe social partilham de
uma situação de classe
comum, que inclui valores,
comportamentos, regras
de convivência e
interesses.



Materialismo Histórico
Marx parte do princípio de
que a estrutura de uma
sociedade qualquer reflete a
forma como os homens
organizam a produção
social de bens. A produção
social, segundo Marx,
engloba dos fatores
básicos: as forças
produtivas e as relações de
produção.


