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SOCIOLOGIA:

2º ANO
2º BIMESTRE

(AULA 02)

PROF. RENATO FIALHO

SITE: http://sociologando.com.br

IERP-2021

Luto pelos 

441.691 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 2.641 nas 

últimas 24h!
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Fonte: SUS – 19/05/21 –

19h00

O MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA

20:01❑Substitui o MP tribal.

❑O MP Escravista é o sistema 

que inaugura a propriedade 

privada dos meios de produção. 

❑No Modo de Produção 

Escravista surgem as classes 

sociais→ ricos e pobres.

❑As relações de Produção se 

baseiam na dominação: 

amo (rico) x escravo (pobre)

AMO
(direitos)

ESCRAVO
(deveres)

http://sociologando.com.br/
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O MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA

20:01

❑Onde o escravo é uma 

propriedade do amo

(senhor de escravo), que 

possui sobre o escravo 

todos os direitos →

vender, castigar... matar.

❑Este MP se sustenta nas 

guerras que geram 

apropriação de terras e 

gente, recriando assim a 

propriedade privada.

AMO
(alma)

ESCRAVO
(corpo)

❑ Processo 

social 

predominante: 

o conflito

O MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA
20:01

❑A propriedade privada 

possibilita a paulatina 

passagem do regime 

matriarcal para o regime 

patriarcal → Filhos do pai 

e não mais filhos da mãe.

❑A mulher é submetida 

através: da fixação da 

família monogâmica, da 

propriedade privada e do 

Estado.

HOMEM 
(alma)

MULHER
(corpo)
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O MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA
20:01

❑A mulher vai sendo retirada 

de sua função produtiva 

(perda de valor social e 

econômico), restando-lhe a 

função reprodutiva:

❑Da casa (do grego: oikos

ou casa – daí deriva a 

palavra economia –

administrar a casa).

❑Dos filhos (reprodutora 

sexual).

HOMEM 
(POLIS)

MULHER
(OIKOS)

O MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA
20:01

❑A religião passa a fortalecer 

o sistema patriarcal:

1. O politeísmo vai dando 

lugar ao monoteísmo.

2. As deusas são 

“jubiladas” da mitologia 

que então vigorava.

3. No meio escravo, cresce 

o cristianismo e sua 

crença num deus único

(masculino).
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O MODO DE PRODUÇÃO ASIÁTICO 20:01

• No Egito Antigo, o período 

Amarniano é o período que se 

estende de 1352 até 1336 a.C. (18ª 

dinastia do Egito Faraônico, no 

contexto do novo império). 

• O termo foi criado também para 

contemplar a reforma proposta 

pelo faraó Amenhotep IV, chamado 

posteriormente de Akhenaton. 

• Em seu reinado, o faraó

estabeleceu uma reforma religiosa 

e modificou o panteão egípcio, 

nomeando o deus Aton (o disco 

solar) como o único deus.

A Estela Amarniana. Na cena, Akhenaton e 
Nefertiti com suas três filhas estão sob os 
raios do deus sol Aton, uma família reunida 
sob a benção e proteção dos raios de Aton

O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL
20:01

✓ Substitui o Modo de Produção Escravista 

após a queda do Império Romano: 476 

d.C. 

✓ Relações de Produção: 

senhor feudal x servo da gleba. 

✓ A propriedade privada sobre a TERRA

pelo senhor feudal determina a servidão. 

✓ Nascia-se → vivia-se → e morria-se num 

feudo. (daí servo da gleba). 

✓ Os senhores feudais viviam em 

constantes guerras. 

✓ Processo social predominante: conflito e 

assimilação. 

Agentes da 

Revolução: os 

cristãos e os 

bárbaros
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O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL
20:01

✓ Servidão - tem por base a 

corveia (mais valia feudal) 

– o servo trabalha 5 dias 

na terra do senhor feudal 

e 1 dia na sua gleba. 

✓ Domingo é dia de 

descanso, de homenagear 

o Senhor.

✓ Como se vê, a Igreja 

sacramenta o sistema 

feudal: a exploração do 

homem pelo homem, em 

nome de Deus! Amém!

SERVO DA GLEBA:

entre a CRUZ e a ESPADA!

O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL
20:01

✓ Prevalecem aqui 

fortes laços 

militares, de 

clausura: 

1. à terra, 

2. aos 

monastérios, 

3. aos impostos, 

4. à ideia de 

Deus, 

5. à segurança do 

feudo (e seus 

castelos).
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O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL
20:01

✓ O MP Feudal se deu no período 

medieval, conhecido como a Idade 

das Trevas (devido à enorme 

ignorância reinante à época).

✓ O domínio absoluto da Igreja 

Cristã se assentava na ideia de 

que o senhor feudal era uma 

espécie de Deus na terra.

✓ servo ≠ escravo → pois o servo

tinha alguma posse (pedaço de 

terra, ferramentas que podia 

pegar emprestadas ao senhor...) ■


