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Neste capítulo serão discutidas as características do toyotismo, a automação 
e a flexibilização do trabalho e as precarizações das condições de trabalho. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que o toyotismo criou uma nova reestruturação 

produtiva que enfraquece o poder político dos trabalhadores em 
prol dos meios de produção e do lucro.

 • Entender que a automação e a flexibilização criam incertezas 
quanto ao futuro dos trabalhadores visto que só beneficiam 
àqueles que detêm os meios de produção.

 • Ter conhecimento de que a precarização do trabalho leva a uma 
certa perda de identidade do trabalhador uma vez que o traba-
lho é um “passaporte” para seu ingresso na sociedade.

 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. 

As transformações recentes  
no mundo do trabalho
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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 promover 
um debate sobre o filme exibido na aula anterior, Tempos Modernos.

AULA 1 E 2

Utilize estas aulas para pedir aos alunos que leiam (trechos ou na íntegra) as 
resenhas críticas do filme Tempos Modernos, visto na aula anterior, abordando 
as características dos meios de produção e o gerenciamento destes. Em segui-
da, promova um debate com a classe para apreensão dos conceitos estudados, 
que servirá também para que eles compreendam os conceitos deste capítulo. 

AULA 3

O toyotismo (página 62), criado por um engenheiro da fábrica de automóveis 
japonesa Toyota, a partir da década de 1970, baseado em novas tecnologias, 
como automação e robotização, e na flexibilização da produção e do trabalho, 
criou uma nova “reestruturação produtiva”. Suas características são: produ-
ção quase toda vinculada à demanda, variada e bastante heterogênea; traba-
lho em equipe com multivariedade de funções, onde um funcionário poderá 
suprir a ausência de outro; princípio do “just-in-time”, o melhor aproveitamento 
do tempo de produção; funcionamento segundo o sistema “kanban”, placas 
ou senhas para a reposição de estoques que devem ser mínimos; 75% das 
peças produzidas por terceiros. Com o processo de automação (página 53), 
não existe mais um trabalhador específico para uma tarefa específica. O tra-
balhador deve estar disponível para adaptar-se a diversas funções. Os que 
não se adaptam normalmente são despedidos. A nova configuração mundial 
do trabalho cria, assim, muita incerteza e insegurança. A flexibilização nas 
formas de trabalho ocorre quando os empregadores substituem o emprego 
regular, sob contrato, sindicalizado, pelo trabalho doméstico e familiar, autô-
nomo, temporário, por hora ou por curto prazo, terceirizado etc. Isso provoca 
alta rotatividade da força de trabalho e, consequentemente, baixo nível de es-
pecialização e forte retrocesso da ação dos sindicatos na defesa dos direitos 
trabalhistas.
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AULA 4

O sociólogo francês Robert Castel (páginas 63 a 65) entende que o trabalho e 
a previdência já não significam segurança, o que causa transtornos terríveis 
em termos sociais e individuais. Ele destaca quatro aspectos que parecem 
estar se generalizando pelo mundo: a desestabilização dos estáveis, onde as 
pessoas perdem seu emprego ou porque estão velhas ou porque não têm 
formação adequada para o cargo pretendido; a precariedade do trabalho, com 
desemprego constante ou postos de trabalho instáveis, de curta duração ou 
em períodos alternados; o déficit de lugares, não há postos de trabalho para 
todos, nem para os que estão envelhecendo, nem para os que estão ingres-
sando, nem para os desempregados; e a qualificação do emprego, com tantas 
exigências para a formação do trabalhador que se cria um paradoxo: os jovens 
não são contratados porque não têm experiência e não adquirem experiência 
porque não são contratados. Surge uma nova camada social, formada pelos 
trabalhadores das camadas inferiores da hierarquia produtiva: o precariado 
(página 65).

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário do trabalho no 
mundo de hoje (página 66) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar 
se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


