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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas a divisão social do trabalho em Marx, o con-
ceito de mais-valia, a divisão do trabalho social e a solidariedade em Durkheim, 
o fordismo-taylorismo. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que Karl Marx criou o conceito de “mais-valia” 

para tipificar a exploração do trabalhador pelos capitalistas.
 • Entender que Émile Durkheim acredita que as sociedades ca-

pitalistas modernas trouxeram um novo conceito nas relações 
sociais do trabalho, o de solidariedade, o qual ele dividiu em dois 
grupos.

 • Perceber que o “fordismo-taylorismo” foi um conceito de geren-
ciamento da produção que se transferiu para todas as áreas da 
sociedade capitalista, influenciando mentes e relações sociais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
O trabalho nas sociedades capitalistas. Mercado de trabalho, em-
prego e desemprego.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Sala de vídeo.
 • Datashow.

Trabalho e produção 
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 aqui é a exibição do 
filme Tempos Modernos, com a brilhante direção e atuação de Charles Chaplin.

AULA 1

Com a Revolução Industrial, desenvolveu-se a divisão entre os proprietários 
dos meios de produção (os capitalistas) e os que só possuíam a força de tra-
balho (páginas 54 a 57). No interior das fábricas, entre os submetidos ao capi-
talista, passou a haver divisão entre quem administrava (diretor ou gerente) e 
quem executava (o operário). Para assegurar o aumento de produtividade, as 
tarefas foram subdivididas e intensificadas. Por se resumir a tarefas repetiti-
vas, o trabalho tornou-se uma atividade estressante e nociva aos trabalhado-
res. Isso foi percebido quase cem anos antes de Karl Marx, por Adam Smith, 
pai do liberalismo econômico e autor de A Riqueza das Nações. Os conflitos 
entre capitalistas e trabalhadores só ocorreu a partir do momento que estes 
últimos perceberam que estavam cada vez mais miseráveis. Vários tipos de 
enfrentamento ocorreram ao longo do século XIX (como o ludismo, por exem-
plo, o movimento dos destruidores de máquinas) até as greves registradas 
ao longo do século XX. Marx criou um conceito fundamental para entender a 
exploração do trabalhador pelo capitalista: o de “mais-valia” (páginas 56 e 57), 
que é a diferença entre o que o trabalhador produz e o valor do salário que 
recebe. Assim, se numa jornada de oito horas, em cinco horas o trabalhador 
produziu o equivalente ao seu salário, nas três horas restantes ele produz a 
mais-valia. Quando os capitalistas aumentam o número de horas trabalhadas 
contratando mais trabalhadores ou ampliando jornadas de trabalho, geram a 
mais-valia absoluta. Quando introduzem novas tecnologias e equipamentos 
a fim de aumentar a produção com o mesmo número de trabalhadores ou 
menor, geram a mais-valia relativa. 

AULA 2

Émile Durkheim (páginas 57 e 58) acredita que a crescente especialização 
do trabalho, promovida pela produção industrial moderna, trouxe uma forma 
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superior de solidariedade, não de conflito. Para ele, existem duas formas de 
solidariedade: a “solidariedade mecânica”, que ocorre nas sociedades menos 
complexas onde cada um sabe fazer quase todas as tarefas de que necessita 
para viver e onde o fator de união é a aceitação geral a um conjunto de cren-
ças, tradições e costumes comuns; e a “solidariedade orgânica”, que é o fruto 
da diversidade entre os indivíduos, e não da identidade das crenças e ações, 
e onde o fator de união é a interdependência das funções sociais, ou seja, a 
necessidade que uma pessoa tem da outra, em virtude da divisão do trabalho 
social. Para Durkheim, se a divisão do trabalho não produz a solidariedade, as 
relações entre os diversos setores da sociedade não são regulamentadas pe-
las instituições existentes. Com as mudanças introduzidas por Henry Ford em 
sua fábrica de automóveis e o tratamento científico que Frederick Taylor deu 
aos sistemas de produção, as expressões “fordismo” e “taylorismo” (páginas 
58 a 60) passaram a ser usadas para identificar o mesmo processo: o aumen-
to de produtividade com o uso mais racional possível das horas trabalhadas, 
por meio do controle das atividades, com a introdução da linha de montagem 
e de um sistema de recompensas e punições conforme o comportamento 
dos operários no interior da fábrica. O taylorismo tirava do trabalhador o úl-
timo resquício de saber sobre a produção: a capacidade de operar uma má-
quina. Estava concluída a expropriação em todos os níveis da autonomia dos 
trabalhadores, que ficavam totalmente dependentes dos gerentes e adminis-
tradores. O fordismo-taylorismo ficou tão forte na sociedade capitalista que 
suas concepções acabaram chegando às escolas, às famílias, aos clubes, às 
igrejas e às estatais. 

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para exibir o filme do genial cineasta Charles Chaplin, Tem-
pos Modernos. Mesmo sendo um filme antigo, em preto e branco e mudo, o 
filme continua sublime e os alunos, com toda a certeza, irão gostar. Tempo 
Modernos conta a história de um trabalhador que, de tanto executar ativida-
des repetitivas e monótonas, acaba se tornando parte da própria máquina 
produtiva. Por meio do filme, os alunos poderão identificar conceitos e carac-
terísticas do capitalismo estudados neste capítulo. Como atividade para casa 
e para ser discutida nas aulas seguintes, peça aos alunos que elaborem uma 
resenha crítica do filme.

Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário do trabalho no ca-
pitalismo (página 61) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar se as 
expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


