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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

A HISTÓRIA DE TODAS AS SOCIEDADES QUE EXISTIRAM ATÉ HOJE É A HISTÓRIA DA LUTA DE
CLASSES.
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e
oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora
disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com
um declínio comum das classes em luta.
MARX, Karl; ENGELS, Friederich. Manifesto Comunista, 1848.

A- Marx e Engels viam no surgimento da propriedade privada um fato importante para explicar a desigualdade
social. Por que, para esses autores, esse fato está na origem das classes sociais e da luta entre elas?
B- Que classes sociais identificadas por esses autores tiveram, ao longo da história, relação conflituosa?

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por conseguinte,
as relações de produção, portanto todo o conjunto das relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo
de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A
contínua revolução da produção, o abalo constante de todas as condições sociais, a incerteza e a agitação
eternas distinguem a época burguesa de todas as precedentes.
MARX, Karl; ENGELS, Friederich. Manifesto Comunista, 1848.

C- Escreva uma dissertação sobre o papel da burguesia na construção do mundo moderno, segundo Marx e
Engels, levando em conta seu aspecto revolucionário e o conceito de luta de classes.

