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APRESENTAÇÃO
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Neste capítulo serão abordados a estratificação e mobilidade, a desigualdade 
que constitui a sociedade capitalista, as desigualdades de riqueza, o prestígio 
e o poder, as oportunidades e estratificação. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que em Sociologia o termo “classe” é utilizado 

para explicar a estrutura da sociedade capitalista com base na 
hierarquização ou na classificação de determinados grupos so-
ciais.

 • Entender que na sociedade capitalista está evidente que as es-
truturas de apropriação (econômica) e dominação (política) de-
finem a estratificação social.

 • Perceber que fica claro que, nas sociedades capitalistas, as 
desigualdades se manifestam na apropriação da riqueza (por 
meio da propriedade e da renda); na participação nas decisões 
políticas (por meio do poder de decisão e de influenciar outros 
indivíduos ou grupos a decidir) e na apropriação dos bens sim-
bólicos (como acesso à educação, bens culturais etc.).

 • Ter conhecimento de que a mobilidade social nas sociedades 
capitalistas é maior do que nas organizadas por castas ou esta-
mentos, mas não é tão ampla quanto pode parecer.

 • Saber que as barreiras que impedem um indivíduo de ascender 
socialmente não estão escritas ou declaradas abertamente, 
mas estão dissimuladas nas formas de convivência social.

 • Perceber que a luta de classes é fundamental no pensamento 
marxista, pois nela está a chave para se compreender a vida 
social contemporânea e transformá-la.

As classes sociais na  
sociedade capitalista
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é exibir o premia-
díssimo filme Cidade de Deus.

 • Ter conhecimento de que para Max Weber as hierarquias so-
ciais se baseiam em fatores econômicos (as classes), em pres-
tígio e honra (status) e em poder político (dominação). Weber 
entende que classe é todo grupo humano que se encontra em 
igual situação de classe.

 • Compreender que para os sociólogos estadunidenses Kingsley 
Davis e Wilbert E. Moore, as desigualdades materiais podem ser 
positivas para a sociedade, pois na busca por interesses pes-
soais sempre há inovação e criação de alternativas e, assim, a 
sociedade como um todo se beneficia das realizações dos indi-
víduos.

 • Entender que os conceitos que se atribuem ao termo exclusão 
social por muitos intelectuais da atualidade muitas vezes são 
empregados de forma errada.

 • Compreender que muitos empregam o termo para indivíduos 
ou grupos que de fato estão incluídos no sistema, porém em 
condições precárias de vida.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Sociedades, comunidades e grupos. As formas de desigualdade. 
As desigualdades sociais no Brasil.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow. 
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AULA 1

Utilize o termo “classe” para definir certos grupos sociais, categorias profis-
sionais ou determinado tipo de comportamento (página 91). Em Sociologia, o 
termo é utilizado para explicar a estrutura da sociedade capitalista com base 
na hierarquização ou na classificação de determinados grupos sociais. Na 
sociedade capitalista está evidente que as estruturas de apropriação (eco-
nômica) e dominação (política) definem a estratificação social. As classes 
sociais expressão, no sentido mais preciso, a forma como as desigualdades 
se estruturam na sociedade capitalista. Fica claro que, nas sociedades capi-
talistas, as desigualdades se manifestam na apropriação da riqueza (por meio 
da propriedade e da renda); na participação nas decisões políticas (por meio 
do poder de decisão e de influenciar outros indivíduos ou grupos a decidir) e 
na apropriação dos bens simbólicos (como acesso à educação, bens cultu-
rais etc.). A mobilidade social nas sociedades capitalistas é maior do que nas 
organizadas por castas ou estamentos, mas não é tão ampla quanto pode 
parecer. As barreiras que impedem um indivíduo de ascender socialmente 
não estão escritas ou declaradas abertamente, mas estão dissimuladas nas 
formas de convivência social. Na sociedade capitalista a desigualdade é algo 
próprio de sua constituição, ou seja, ela se forma e se desenvolve tendo a ex-
ploração como fundamento (páginas 91 a 93).

AULA 2

Para Karl Marx (página 93), a estrutura de classes na sociedade capitalista 
é o que melhor a explica. A luta de classes  é fundamental no pensamento 
marxista, pois nela está a chave para se compreender a vida social contem-
porânea e transformá-la. Por luta de classes (página 94) entende-se o conflito 
entre as classes que se manifesta no modo de organizar o processo de traba-
lho e de distribuir diferentemente a riqueza gerada pela sociedade; nas ações 
dos trabalhadores do campo e da cidade e na formação de movimentos po-
líticos para mudar a sociedade. Para o sociólogo italiano Domenico Losurdo 
(página 94), a luta de classes se faz presente hoje na exploração de nações 
pobres pelas ricas e na dominação da mulher pelo homem. Para Max Weber, 
as hierarquias sociais se baseiam em fatores econômicos (as classes), em 
prestígio e honra (status) e em poder político (dominação). Weber (página 
95) entende que classe é todo grupo humano que se encontra em igual situ-
ação de classe. Para os sociólogos estadunidenses Kingsley Davis e Wilbert 
E. Moore (página 96), as desigualdades materiais podem ser positivas para 
a sociedade, pois na busca por interesses pessoais sempre há inovação e 
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário das desigualdades 
de classe social (página 97) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar 
se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

criação de alternativas e, assim, a sociedade como um todo se beneficia das 
realizações dos indivíduos. A dinâmica do capitalismo está em sua desigual-
dade. Os conceitos que se atribuem ao termo exclusão social (página 96) por 
muitos intelectuais da atualidade muitas vezes são empregados de forma 
errada. Muitos empregam esse termo para indivíduos ou grupos que de fato 
estão incluídos no sistema, porém em condições precárias de vida, como os 
moradores das comunidades pobres do Rio de Janeiro, que não são excluí-
dos socialmente, pois estão inseridos no sistema. Muitos trabalham regular-
mente e outros tantos vivem da economia informal.   

AULA 3 E4

Utilize estas aulas para a exibição do filme Cidade de Deus, muito premiado 
no Brasil e em diversos países. O filme conta a história de dois amigos que 
moram na favela Cidade de Deus. Um se torna fotógrafo e o outro vive à mar-
gem da lei. A realidade das favelas e comunidades cariocas é mostrada neste 
filme de forma nua e crua. É necessário observar, no entanto, que a duração 
do filme é maior que o período regular de duas aulas. Talvez seja necessário 
que o professor efetue alguns recortes. Após a exibição, peça aos alunos que 
elaborem uma resenha crítica do filme, abordando os conceitos vistos neste 
capítulo e nos anteriores. 


