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Luto pelos 

479.515 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 2.723 nas 

últimas 24h!
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Fonte: SUS – 09/06/21 –

19h10

A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE “TRABALHO”

22:10

É o que nos fez 
humano

É a atividade 
humana criadora

É a mediação 
entre homem e 

natureza

Busca a 
satisfação de 
necessidades

TRABALHO

✓ “O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o 
homem e a natureza, durante o qual o homem, 
pela sua própria atividade, mediatiza, regula e 
fiscaliza a troca de substâncias entre ele e a 
natureza”.

✓ Ao atuar sobre a natureza exterior, o homem 
modifica a natureza ao mesmo tempo que se 
modifica a si mesmo. Ao modificar a natureza, o 
homem realiza o seu fim consciente, adapta os 
objetos da natureza às suas necessidades.

http://sociologando.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE “TRABALHO”

22:10

O processo de trabalho inclui três momentos:
1. A atividade do homem dirigida a um fim, quer dizer, o 

próprio trabalho.
2. O objeto de trabalho
3. Os instrumentos de produção com que o homem atua 

sobre o objeto.
✓ Não proporciona ao homem só os meios de subsistência 

que necessita; o trabalho criou o próprio homem.
✓ Graças ao trabalho, o homem separou-se do mundo 

animal.

Crédito: https://www.flickr.com/

• O trabalho é a condição 
primeira e fundamental da 
existência humana.

A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE “TRABALHO”

22:10

✓ Uma das diferenças essenciais entre o homem e o 
animal consiste em que este se serve dos produtos 
dados pela natureza, enquanto que o homem, 
graças ao trabalho, põe a natureza ao serviço 
dos seus fins, modifica-a, subordina-a às suas 
necessidades.

✓ Nas diferentes formações econômico-sociais, o 
trabalho tem diferentes formas que são um 
índice do desenvolvimento das relações sociais 
da época.

MP tribal

MP 
Asiático

MP 
Escravista

MP Feudal

MP 
Capitalista

MP 
Socialista
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✓ No regime da comunidade primitiva, existe o trabalho 
em comum, coletivo, e a propriedade comum sobre os 
meios de produção assim como sobre os frutos do 
trabalho. Neste regime, não se explora o trabalho 
alheio.

✓ Em todas as formações econômico-sociais de classes 
antagônicas que se seguiram, é cruelmente explorado o 
trabalho do homem: do escravo, no regime esclavagista; 
do servo, sob o feudalismo. A exploração do trabalho 
atinge seu ponto culminante sob o capitalismo.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA

22:10

CAPITALISMO

1. COMERCIAL Mercantilismo

2. INDUSTRIAL Liberalismo econômico

3. FINANCEIRO

Os bancos centralizam 
as atividades: crack

Depois o Estado 
(keynesianismo)
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO: TAYLORISMO E FORDISMO
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✓ Os sistemas de produção (ou modalidades produtivas) são 
estratégias tomadas no âmbito da administração de empresas 
para organizar a produção ou prestação de serviços. 

✓ A aplicação de um modelo ou outro em massa pela sociedade 
resulta em efeitos diretamente sentidos na economia, na sociedade 
e também no espaço geográfico.

✓ Os principais tipos de produção, que se aplicaram completamente 
nas cadeias produtivas industriais, mas que podem ser vistos em 
outras esferas da economia (e até fora dela), são: taylorismo, 
fordismo e toyotismo.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO: TAYLORISMO

22:10

✓ Também conhecido como Administração Científica, o 
Taylorismo é um sistema de administração de empresas 
muito aplicado à indústria e que foi elaborado por 
Frederick W. Taylor (1856-1915). 

✓ As premissas desse sistema são: 
a) a máxima produtividade através de padrões 

repetitivos dos trabalhadores e das máquinas, 
b) uma ampla divisão de tarefas, 
c) funções repetitivas e otimização do trabalho para a 

aplicação de um sistema de produção em massa.
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO: FORDISMO
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✓ Elaborado por Henry Ford (1863-1947), o fordismo é 
frequentemente entendido como uma aplicação do Taylorismo 
ao sistema de produção fabril das empresas Ford. 

✓ Apesar de manter as premissas de Taylor para a produção em 
massa (esforço repetitivo, distribuição de tarefas e alienação 
do trabalho), o Fordismo apresentava as suas especificidades. 

✓ A principal delas foi a inserção da esteira na cadeia 
produtiva, permitindo com que o produto em fase de 
confecção chegasse mais rapidamente ao trabalhador, 
possibilitando o aumento da produtividade. As chamadas “linhas de 

montagem” - herança do fordismo

SISTEMAS DE PRODUÇÃO: TOYOTISMO

22:10

✓ Também chamado de sistema de produção flexível, o toyotismo foi criado na década de 
1970 por Taiichi Ohno (1912) e Eiji Toyoda (1913-2013) e diretamente aplicado nas 
linhas de produção da Toyota. Diante do panorama da crise do petróleo de 1970, das 
peculiaridades da economia japonesa e das limitações do fordismo, o toyotismo foi 
elaborado com base nas seguintes premissas: 

a) produção flexível e não mais em massa, mas variando de acordo com a procura; 
b) maior rapidez no processo produtivo (just in time); 
c) o mesmo trabalhador realiza múltiplas funções; 
d) obsessão pelo desemprego, que se dá via terceirização ou robotização.
e) não estocar matérias-primas; 
f) produtos não necessariamente padronizados.
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO: TOYOTISMO
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✓ Com o avanço do toyotismo pelo 
mundo ao final do século XX e o 
fortalecimento do sistema neoliberal, 
houve diretas consequências, como a 
desregulamentação progressiva do 
trabalho, o enfraquecimento dos 
sindicatos, a tecnologização da 
produção e o consequente 
deslocamento dos trabalhadores para 
o setor terciário.

Robô toma lugar do homem nas fábricas 

de carros 

Crédito: notibras.com


