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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos a produção nas sociedades tribais, o trabalho 
na Europa antiga e medieval, a escravidão na Antiguidade, a servidão nas so-
ciedades feudais, as bases do trabalho na sociedade moderna e a mudança 
na concepção do trabalho. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que os meios de produção foram se alterando 

através dos tempos.
 • Entender que as sociedades indígenas ou que não possuem Es-

tado, gastam poucas horas de trabalho com atividades produ-
tivas.

 • Ter conhecimento de que os meios de produção passaram a 
definir as relações sociais desde a Antiguidade.

 • Saber que quase sempre os que produzem são explorados por 
aqueles que detêm os meios de produção.

 • Perceber que as instituições das sociedades capitalistas cria-
ram mecanismos para induzir o trabalhador ao trabalho, ale-
gando sempre os benefícios de se trabalhar e penas e punições 
para aqueles que não trabalhavam.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Os modos de produção ao longo da História.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

Trabalho e produção  
nas diferentes sociedades
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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. 

AULA 1

As sociedades tribais (páginas 46 e 47), embora muito diferentes entre si, não 
são geralmente estruturadas pelo trabalho. Nelas todos fazem quase tudo, e 
as atividades relacionadas à obtenção do que os indivíduos necessitam para 
se manter, como caça, coleta, agricultura e criação, estão associadas aos ri-
tos e mitos, ao sistema de parentesco, às festas e às artes, integrando-se, 
portanto, a todas as esferas da vida social. O antropólogo estadunidense Mar-
shall Sahlins classifica estas sociedades como “sociedades da abundância” 
ou “sociedades do lazer”, destacando que seus membros não só tinham todas 
as necessidades materiais e sociais plenamente satisfeitas, como dedicavam 
um mínimo de horas diárias ao que nós chamamos de trabalho.

AULA 2

Na Europa ocidental desde a Antiguidade até o fim da Idade Média (páginas 
47 a 48), as concepções de trabalho apresentaram variações, mas poucas 
alterações. Não era o trabalho que definia as relações sociais, e sim a heredi-
tariedade, a religião, a honra, a lealdade e a posição do indivíduo em relação 
às questões públicas. Esses elementos permitiam que muito poucos vives-
sem do trabalho de muitos outros. Na Antiguidade, o trabalho (que deriva da 
palavra “tripalium”, que significa instrumento de tortura) era realizado por es-
cravos, que eram basicamente prisioneiros de guerras e conquistas. Em Ate-
nas, o ócio era praticado por intelectuais (filósofos, matemáticos) e cidadãos, 
enquanto o trabalho era executado por escravos. Muitos escravos na Grécia 
antiga ou na Roma antiga eram membros da sociedade que, por acúmulo de 
dívidas, tornaram-se escravos para saldar seus débitos. Na Idade Média, com 
a instauração do feudalismo (páginas 48 e 49) como sistema de relações en-
tre vassalos e suseranos, surgiu o trabalho servil, como forma de exploração 
da mão de obra originada do fim do Império Romano e das invasões de povos 
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germânicos. Nesse sistema, o trabalhador não era escravo, porém não era 
livre. Devia uma série de obrigações ao senhor feudal e este tinha a obriga-
ção de protegê-lo enquanto vivesse em seus domínios. Essa relação do servo 
camponês para com o seu senhor era legitimada pela Igreja Católica, que pre-
gava a predestinação divina dos indivíduos, ou seja, o nobre nasceria nobre, 
viveria nobre e morreria nobre, enquanto o servo nasceria servo, viveria servo 
e morreria servo, pois esta era a vontade de Deus. Para a Igreja a sociedade se 
dividia em três classes sociais ou estamentos: a dos que lutam e guerreiam 
(nobreza), a dos que oram (clero), e a dos que trabalham (servos).

AULA 3

Atividades como a indústria e o comércio surgiram na Idade Média, embora 
em escala muito reduzida (páginas 49 e 50). A indústria resumia-se às corpo-
rações de ofício e sua produção manufaturada era artesanal. Compunha-se 
de um mestre, um oficial e um ou mais aprendizes. Os artesãos trabalhavam 
sempre na sua casa, onde reservavam um local para servir de oficina. Obti-
nham sua matéria-prima comprando ou por meio de trocas. Eram senhores 
de seu tempo. Pouco a pouco essa situação foi se modificando. Os comer-
ciantes e industriais que haviam acumulado riquezas passaram a financiar, 
organizar e coordenar a produção de mercadorias, decidindo o que produzir, 
em que quantidade e em quanto tempo. Surgiram as manufaturas, onde o 
artesão não participava mais de todo o processo produtivo, apenas de uma 
parte dele. Além disso, o trabalhador passou a receber um salário e, desse 
modo, o trabalho transformou-se em mercadoria (força de trabalho), que po-
dia ser vendida e comprada. Assim, o tempo e o local de trabalho eram defi-
nidos por quem lhe pagava o salário. A partir de meados do século XVIII, uma 
nova forma de trabalho foi desenvolvida: a maquinofatura (página 50). Com 
ela, o espaço do trabalho passou a ser a fábrica, pois era lá que estavam as 
máquinas que “comandavam” o processo de produção.

AULA 4

Foram necessárias décadas para convencer os trabalhadores que o trabalho 
era bom e necessário e que dignificava o homem (páginas 51 e 52). Vários 
setores da sociedade trabalharam para isso, como as igrejas cristãs (prin-
cipalmente protestantes-evangélicas), que pregavam que o trabalho era um 
bem divino e que quem não trabalhasse estaria vivendo em pecado ou man-
comunado com o diabo. Os governantes criaram leis para estimular o traba-
lho e quem não trabalhava era considerado vagabundo e poderia ser preso. 
Os empresários criaram meios de controlar não só a produção como os ho-
rários dos trabalhadores e as normas de conduta dentro de suas fábricas. As 
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário do mundo do 
trabalho (página 53) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar se as 
expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

escolas transmitiam às crianças a ideia de que o trabalho era bom e neces-
sário. Além das lições, os contos infantis participavam desse processo de 
educação, como A cigarra e a formiga ou Os três porquinhos. Segundo Weber 
(página 52), esse processo foi fundamental para a existência do capitalismo. 
O trabalhador, como o servo do feudalismo, era livre de direito, mas não era 
livre de fato. Preso que estava ao processo capitalista, se não vendesse dia-
riamente sua força de trabalho, morreria de fome. Graças a essa condição, 
estava completamente submetido às vontades do “capitão de indústria”: salá-
rios baixos, longas jornadas diárias, ausência de descanso semanal e férias. 
Foram outras tantas décadas de lutas para mudar essa condição. 


