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Sociologia 

 

Classes sociais 

 

Teoria 

 

Estratificação social por classe 

A estratificação por classes é a existente em nossa sociedade. Nela, a divisão social por camadas deixa de 

estar tão associada às funções sociais exercidas, para estar mais ligada ao poder econômico do indivíduo. 

Enquanto, no regime de castas, mesmo que um xátria fosse mais rico que um brâmane, ele permaneceria 

sendo inferior socialmente, pois sua função social era vista como inferior. No regime de estamentos, do 

mesmo modo, ainda que um burguês fosse mais rico do que um nobre, ele teria menos status socialmente. 

No sistema de classes, por sua vez, o que importa é o componente financeiro: os mais ricos compõem a 

classe alta, os mais pobres, a classe baixa, e os que estão entre ambos, a classe média.  

Naturalmente, por isso mesmo, a estratificação por classes é aquela onde a 

mobilidade social é maior, pois depende fundamentalmente do dinheiro, e não 

tanto das funções sociais exercidas. No entanto, vale ressaltar que, para que 

ocorra mobilidade social dentro de uma sociedade, medidas devem ser tomadas, 

para que diminua a desigualdade social, dando oportunidades aos grupos 

historicamente desfavorecidos. 

 

 

 

Marx e a luta de classes 

Na análise marxista, as relações de produção capitalistas produzem duas classes sociais distintas, os 

detentores dos meios de produção protegida legalmente pela ideia de propriedade privada, a burguesia, e 

aqueles que nada possuem além de sua capacidade de produzir riqueza, o proletariado.  Essas classes estão 

em constante conflito, porque os burgueses visam sempre maximizar o lucro (o acúmulo é o fim do 

capitalismo), enquanto o proletariado luta por condições minimamente dignas de existência. 

Apesar de assumir a existência de outras classes sociais, como pequenos produtores rurais e comerciários, 

Marx centra sua análise na burguesia e no proletariado, por entender que a principal tensão (que pode produzir 

uma transformação social) ocorre entre as duas. 

Esse conflito, para Marx, mesmo antes da tomada de consciência por parte do proletariado, expressa a luta 

de classes. Utilizando o conceito de classe social, Marx aponta para a estratificação social altamente desigual 

produzida pelo modo de produção capitalista, onde a realidade material contraria os ideais de igualdade 

política e jurídica do liberalismo, principal corrente filosófica em que se baseia o capitalismo. O filósofo afirma 

que esses conceitos, no interior do liberalismo, estão submetidos aos interesses da elite. Ou seja, a economia 

de livre-mercado e o sistema político mais difundido na modernidade, a democracia representativa, estão 

comprometidos desde seu surgimento. A posição que o indivíduo ocupa nas relações de produção é que 

definirá se esse indivíduo terá acesso à liberdade e justiça. O problema é que, no liberalismo, esses direitos 

são inalienáveis. Isso gera uma contradição de partida, na medida em que a expressão material (capitalismo) 

da ideia (liberalismo) produz o efeito contrário à intenção inicial.   
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Desigualdade social 

Constantemente vemos nos jornais, nos discursos de governantes democráticos e de organizações que lutam 

pelos direitos dos cidadãos, o argumento de que as desigualdades sociais devem ser superadas ou pelo 

menos reduzidas, para que tenhamos uma sociedade mais igualitária e justa, mas, afinal, o que é desigualdade 

social? Quais são suas principais causas? Quais são os efeitos gerados numa sociedade desigual? Só existe 

um tipo de desigualdade social? Entende-se por desigualdade social, em linhas gerais, a privação de certos 

direitos e recursos a indivíduos ou grupos, colocando indivíduos de uma mesma sociedade em situações 

distintas de vida, como por exemplo, ricos e pobres.  

Podemos dizer que uma das causas principais da desigualdade social é a má distribuição de renda, que faz 

com que a maioria dos recursos sejam destinados principalmente a uma minoria abastada, restringindo a 

diversas camadas da sociedade o acesso a subsídios econômicos, educacionais, de saúde e segurança. Há 

variados tipos de desigualdade social: desigualdade racial, pobreza, dificuldade no acesso à moradia, 

segurança pública, desemprego, educação de má qualidade, desigualdade digital, de gênero, regional, entre 

outros. 

 

Mobilidade social 

A mobilidade social é um conceito sociológico que diz respeito à mudança de posição dos indivíduos ou 

grupos sociais no âmbito de uma determinada estrutural social hierárquica. A palavra mobilidade é 

proveniente do verbo latino movere, que significa deslocar, colocar em movimento.  Comumente, a mobilidade 

social é medida em termos quantitativos, ou seja, traduzida em mudanças de ordem econômica, como o 

incremento de renda ou mudanças ocupacionais. Também se pode medir a mobilidade pela utilização do 

conceito de classe social, para analisar a mobilidade social.  

É importante observar que a mobilidade social é típica das sociedades modernas, já que outros modelos de 

estratificação (como o de castas, estamentos) não permitiam aos indivíduos mudar da posição que era 

definida em seu nascimento. Com o estabelecimento de relações de produção mais estáveis, a ideia de 

ascensão social foi utilizada muitas vezes como motivadora das classes trabalhadoras. Enquanto a rigidez 

de modelos de estratificação anteriores se baseava em justificativas ideológicas, no sistema de classes é a 

possibilidade de mobilidade social que garante, em parte, a manutenção da hierarquia, já que estudos 

comprovam que o advento de mobilidade social de caráter radical é extremamente raro. 

Entre os pesquisadores não há um consenso sobre o nível desejável de mobilidade social. Uma mobilidade 

exagerada produziria uma instabilidade, ao passo que pouca mobilidade leva a estagnação. Nos dois caso 

pode haver um processo de anomia social, já que instituições sociais teriam dificuldade para se formar ou 

para dar conta da adesão dos indivíduos. Contudo, observa-se uma clara relação entre desigualdade e 

mobilidade numa proporção inversa. 
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Exercícios 

 

1. A noção de “classe social” tornou-se uma ferramenta conceitual importante para o desenvolvimento 

das ciências sociais na medida em que permitiu a descrição e a análise de diferentes relações sociais 

nas sociedades modernas. Considerando as variadas perspectivas sociológicas sobre as “classes 

sociais”, assinale a alternativa incorreta. 

a) O termo “classe social” é equivalente ao termo “classe de consumo”, pois a sociologia entende 

que a posição social das pessoas deve ser explicada pela sua capacidade de comprar ou de 

consumir bens. 

b) A ideia de “classes sociais” refere-se a uma forma de classificar e de descrever as relações sociais, 

pois remete às diferentes posições ou estratificações sociais que os indivíduos e os grupos 

ocupam em uma sociedade. 

c) O conceito de “classes sociais” não sugere apenas a existência de diferenças ou de variações 

individuais entre as pessoas, mas principalmente a produção de desigualdades entre as posições 

sociais que elas ocupam. 

d) O termo “luta de classes” está ligado ao reconhecimento de desigualdades e de hierarquias na 

formação e na organização das sociedades que podem levar a conflitos e a disputas entre os 

distintos grupos que as compõem. 

e) Quando o conceito de “classe social” é utilizado para descrever um grupo de indivíduos, o seu uso 

indica que essas pessoas possuem algumas características em comum que podem identificá-las 

enquanto parte de um grupo social. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ideias marxistas conseguiram aceitação dentro do movimento operário e fortaleceram sindicatos. 

O marxismo: 

a) criticava a exploração capitalista, sem pregar revolução.  

b) defendia a democracia direta, com governos elitizados.  

c) teve grande repercussão nos sindicatos norte-americanos 

d) mostrava as desigualdades sociais trazidas pela mais-valia 

e) ganhou espaço na montagem das políticas colonizadoras. 
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3. Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato sí (Louvado sejas), na qual trata 

do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. 

  48. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos enfrentar 

adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a 

degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de 

modo especial os mais frágeis do planeta: “Tanto a experiência comum da vida quotidiana como a 

investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais 

recaem sobre as pessoas mais pobres”. Por exemplo (...), a poluição da água afeta particularmente os 

mais pobres que não têm possibilidades de comprar água engarrafada, e a elevação do nível do mar 

afeta principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se transferir. O 

impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos 

conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente 

nas agendas mundiais. 

 Disponível em: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html 

No trecho selecionado da encíclica, o papa estabelece 

a) a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico planetário.    

b) o vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global e a elevação do nível do mar.    

c) a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e o progresso material e moral.    

d) o papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas.    

e) a importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável.    

 

 

4. Em 1960, os mais ricos da população mundial dispunham de um capital trinta vezes mais elevado do 

que o dos mais pobres, o que já era escandaloso. Mas, ao invés de melhorar, a situação ainda se 

agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação ao dos pobres é, não mais trinta, mas oitenta e duas vezes 

mais elevado. 

RAMONET, I. Guerras do século XXI: novos temores e novas ameaças.Petrópolis: Vozes, 2003 (adaptado). 

Que característica socioeconômica está expressa no texto? 

a) Expansão demográfica.    

b) Homogeneidade social.    

c) Concentração de renda.    

d) Desemprego conjuntural.    

e) Desenvolvimento econômico.    
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5. Observe os gráficos a seguir. 

 

 
Disponível em: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/21>. 

 

Eles representam o tipo de estratificação social presente na organização da sociedade brasileira. 

No processo de produção capitalista, essa estrutura de organização das relações é caracterizada por 

a) um processo de hierarquização dos indivíduos ou grupos no processo de produção, que considera 

a capacidade de consumo um fator de classificação. 

b) uma relação de privilégios que alguns indivíduos possuem em detrimento dos demais com base 

em um conjunto de valores, hábitos e costumes definidos pela tradição. 

c) uma hierarquização rígida, baseada em critérios, como renda, consumo, profissão, etnia, religião e 

hereditariedade, que determinam uma situação de respeitabilidade. 

d) uma sociedade de privilégios diretamente ligados à honra, na qual a nobreza ocupa 

a administração do Estado, harmonizando-se com os interesses do grupo representado pela letra 

A do gráfico. 

e) uma organização social em constante evolução que possui uma realidade desigual na qual o topo 

da estrutura está localizado na letra E do gráfico, pois, no Brasil, esse grupo se constitui de uma 

população menor que aquele da letra A. 
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Gabaritos 
 

1. A 

a) Incorreta. O termo "classe social" está relacionado ao papel que o membro da sociedade exerce 

dentro dos diferentes grupos sociais. 

b) Correta. O termo "classe social" remete a uma forma de classificação dos grupos sociais. 

c) Correta. Pelas divisões em classes, podemos perceber as formas de desigualdade que um 

determinado grupo apresenta. 

d) Correta. As lutas de classes se originam dos embates de interesses dos diferentes grupos de classe. 

e) Correta. O termo "classe social" é distintivo de um agrupamento de pessoas de características 

semelhantes. 

 

2. D 

Para Marx, a desigualdade social se origina do fato de o trabalhador produzir riqueza e não ter acesso a 
ela. Isso se dá de duas formas. A primeira, pela expropriação dos meios de produção, onde é vedado ao 
trabalhador ter controle do processo produtivo. A segunda se dá pela mais-valia, quando o burguês se 
apropria do excedente de valor agregado pelo trabalho. Quando paga o salário, o burguês não repassa ao 
proletário todo o valor correspondente à riqueza produzida, antes, fica com uma parte, que lhe permite 
lucrar e acumular. Dessa forma, o burguês fica cada vez mais rico, tendo cada vez mais controle do 
processo produtivo, enquanto o proletário se vê obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver. 

 
3. A 

Resposta do ponto de vista da disciplina Sociologia 
A alternativa A é a única correta. A frase introdutória “O ambiente humano e o ambiente natural degradam-
se em conjunto” revela o argumento sociológico do Papa, segundo o qual existe uma relação íntima entre 
a degradação do meio ambiente e o impacto social, sobretudo em relação às populações mais pobres. 

  
Resposta do ponto de vista da disciplina Geografia 
Como mencionado corretamente na alternativa A, a encíclica faz referência à relação entre impacto 
ambiental e questão social, ressaltando que o maior dano ocorre em segmentos sociais desprovidos de 
renda. Estão incorretas as alternativas: B, porque o texto indica impactos genéricos, e não pontuais, como 
o aquecimento global; C, porque o texto não faz referência à tecnologia e riqueza; D, porque o texto não 
evidencia a política internacional; E, porque o texto indica o impacto da destruição da natureza sobre a 
população mais pobre.   

 
4. C 

A opção C é a única possível. O aumento da desigualdade social expresso no texto corresponde a uma 
maior concentração de renda, possibilitada pela expansão do capitalismo financeiro.   

 
5. A 

A estratificação é um fenômeno que acontece em todos os grupos sociais. Por meio dela, a sociedade se 
divide em camadas hierárquicas e grupos de afinidade. Essas afinidades podem ser definidas por critérios 
econômicos, religiosos, tradicionais etc. No caso da sociedade capitalista, como o principal indicador 
social é o capital e a posse dele, o processo de hierarquização e de classificação se dá por meio do poder 
de consumo.  
O gráfico mostra a divisão da sociedade brasileira de A a E, correspondendo aos diferentes grupos de 
renda que surgiram com as mudanças econômicas que ocorreram no país desde os anos 1990. Portanto, 
a alternativa correta é a A. 


