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Durante o nosso ano letivo de 2020, iremos trabalhar com as temáticas: Escolha 

Profissional, Informações sobre Instituições de Ensino Técnico Profissionalizante e 

Universidades públicas e particulares. 

 

A História do Trabalho 

 

Por: Bruno Ferreira 

O trabalho que faz parte de uma das necessidades humanas tem sua origem com o 

aparecimento do ser humano, a partir daí com o desenvolvimento de pequenas 

ferramentas de pedra o homem começa a buscar meios para sua alimentação. 

Podemos dividir a história do trabalho através do modo de produção que o homem 

desenvolveu ao longo da história que são os regimes de trabalho primitivo, escravo, 

feudal, capitalista e comunista. 

As variantes políticas, culturais e econômicas da história e que transformou o modo de 

como surgiu o trabalho e foi transformado ao longo da história, o desenvolvimento da 

intelectualidade humana na construção do materialismo ajudou a formar o homem que 

temos hoje. As transformações do trabalho e passada de geração para geração através 

da cultural que homem gera transformando a natureza com o seu trabalho. 

 

Regime de trabalho Primitivo 

Este que e o primeiro modo de produção que surge através das comunidades primitivas 

com o avanço das primeiras ferramentas que eram construídas de pedra, espinhos, e 

pedaços de lascas de arvore, a partir daí o homem buscava saciar suas necessidades 

básicas todo trabalho era na busca de melhorias voltadas para a atividade simples do 

cotidiano como alimentar-se, e abrigar-se combater seus inimigos. 
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Neste momento a sociedade primitiva estava em relações iguais de trabalho, pois cada 

um desenvolvia uma atividade para o bem de toda a relação de trabalho era simples e 

pouca eram as alternativas de trabalho. A partir do momento em que o homem começa 

a plantar e a estocar alimentos e riquezas aparece a queda do sistema primitivo e 

surgem novas formas sociais de interação aparecendo com isto à hierarquia. 

 

Regime de trabalho Escravo 

Com o avanço de novas formas de trabalho surgem relações de poder onde os que 

detinham o poder ficaram sendo os senhores dos escravos, este último fazia o mais 

diversificado trabalho desde construir palácios a ser empregado doméstico na casa do 

seu senhor, este tipo de modo de trabalho perdurou até o fim do período antigo quando 

o império romano do ocidente cai e com os anos este modo de trabalho perde sua força 

e legitimidade no ocidente europeu, sendo a escravidão não mais viável 

economicamente como também socialmente. 

 

Regime de trabalho Feudal 

Com o avanço de tribos bárbaras na Europa e também com a queda do império romano 

do ocidente a escravidão perde sua força, a igreja medieval surge sendo um grande 

controlador social, e com o avanço da ruralizarão na Europa o campo ganha força sendo 

com isto o aparecimento de uma nova ordem social o feudalismo onde o trabalho do 

servo estava preço ao senhor feudal que provia para o seu servo proteção militar, os 

trabalhadores eram servos que cuidavam das terras dos senhores feudais. 

A função de cada um na sociedade era bem definida o servo em geral trabalha com 

trabalhos braçais, o clero cuidava da espiritualidade e intelectualidade e os nobres 

governavam e davam proteção aos servos, sendo esta uma sociedade estamentos 

sociais definidos o servos mantinham o sistema na base a onde com sua pouca 

tecnologia davam a maior parte de suas colheitas ao senhor feudal este era o sistema 

de trabalho que ocorre até o começo das caravanas, onde muitos desses senhores iam 

para guerras ao oriente e de lá traziam mercadorias construindo um comercio em volta 

dos palácios feudais surgindo ai a primeira força de capitalismo. 

 

Regime de trabalho Capitalista 

O capitalismo e um sistema que passa por evoluções constantes e o que mais gerou 

formas e meios de trabalho para os homens, o capitalismo inicial começa no fim da idade 

média com as caravanas que desenvolveram nos tempos das cruzadas entre o oriente, 

surge ai a busca de mercadorias e o começo de trocas comerciais das mais variadas 

mercadorias trazendo para a Europa produtos que eram utilizados pela nobreza, aos 

poucos em torno dos grandes castelos os conhecidos burgos surgiam bancas onde 

ocorria o comercio de venda desses produtos este comercio foi aumentado e com eles, 



novas técnicas e oficinas surgindo ai corporações de oficio criadas por ferreiros e outros 

artesãos surge as cidades e com isto o capitalismo mercantil, novas e várias formas de 

trabalho surge bancos e capitalistas para fomentar este novo sistema e impulsionar a 

nova classe a burguesia. 

Com guerras no oriente o comercio para estas regiões estavam com dificuldades de 

acontecer daí, portugueses fomentam novos meios de buscar novas rotas para a Ásia 

surge neste tempo o avanço ultramarino, surge ai novas e variadas formas de trabalho 

o estamentos sociais não servia mais para este novo sistema além de ter nobre, clero 

surge a burguesia e comerciantes, marinheiros, banqueiros entre outras tantas 

profissões em pequenas manufaturas a expansão ultramarina que começa com Portugal 

avança para espanhóis, ingleses entre outros povos europeus o mundo já não era mais 

restrito a Europa. 

A segunda face do capitalismo aparece com o grande avanço da indústria na Inglaterra 

as forças de trabalho começam a aparecer cada vez mais desiguais entre patrão e 

empregado, as pequenas manufaturas dos mais variados produtos que surgiam 

começam a ganhar força e surge grande indústrias a onde trabalhadores que estavam 

no campo iam trabalhar na cidade recebendo um salário muito baixo, o trabalhador do 

campo perde suas terras pelo grande avanço dos grande e poderosos senhores que 

começam a utilizar estas para o cultivo em grande escala com o aparecimento de novas 

técnicas de cultivo aumentando a produtividade dos alimentos e também com o avanço 

do uso desta para ovelhas. 

Aparece ai entre o trabalhador braçal que mantinha a sociedade ele pouco tinha além 

da sua prole, o historiador Marx começa a partir deste período a fazer suas críticas ao 

trabalho capitalista e suas várias formas de exploração a onde o trabalhador ficava 

pobre e ignorante e sem suas ferramentas necessárias para a produção vendendo 

apenas o seu trabalho braçal para o burguês este que era a grande classe de ricos e 

poderosos eles detinham a indústria o comercio e controlava com sua influência o poder 

político a religião começa a ser inibida por sua força. Com o avanço dos estados 

nacionais o processo de independência da América o trabalho modifica-se em várias 

categorias, empresarial, bancário, comercial, indústria e campo entre essas categorias 

existe inúmeras formas de trabalho o avanço do meio social com novas tecnologias e o 

aumento dessas no mundo, vendo sua exploração diante dos burgueses os 

trabalhadores que são a maioria da sociedade começa a conscientizar de sua ação 

política na sociedade e de sua exploração através do manifesto comunista surge na 

Rússia a primeira revolução do trabalhador que ficou conhecida como a revolução russa 

na busca de uma nova sociedade mais justa através das ideias de Marx. 

A terceira e última forma de capitalismo aparece no século XX e o chamado capitalismo 

financeiro mantido através de grandes corporações multinacionais e bancos e de um 

sistema financeiro que sustenta a pirâmide social, através de credito consumo gerando 

um ciclo de consumo que entrou em crise recentemente através da bolha imobiliária 

dos Estados Unidos quebrando diversos bancos por falta de liquides no processo de 

empréstimo. 



Regime de trabalho Socialista Comunista 

Através das ideias de Karl Marx que critica o capitalismo e que busca através dos seus 

estudos uma sociedade a onde o que mais trabalha e produz o trabalhador, possa de 

fatos utilizar dos benefícios que o próprio criou no campo e fabricas. Sendo estes sempre 

explorados ao longo da história o proletariado se reuni através de comitês para derrubar 

o governo Monárquico que existia na Rússia este que detinha como política econômica 

o capitalismo industrial. Com a força política de Lenin e Stalin criou na união soviética o 

partido comunista, e conseguiu derrubar o sistema capitalista e a política que estava 

implantada. 

O sistema Socialista que busca através de sua força de distribuição dos meios de 

produção acabar também com a luta de classes começa com a ideia socialista dos meios 

de produção pelo controle do estado em seu último estágio estaria implantado o 

comunismo que seria o último estágio dessa evolução a onde o estado nem estaria mais 

determinando a vida econômica e tudo estaria acontecendo por sua alto evolução 

natural das coisas, esta ideia cabe muito bem a um estado desenvolvido como e a ideia 

de Karl Marx, mas ocorreu em um estado desenvolvido como é a Rússia está que ajudou 

a derrubar Hitler do poder e coube a fazer a URSS, mas que não evitou a queda do sonho 

socialista das classes igualitárias mesmo sendo um pais socialista como China e Vietnã o 

sistema gerou grande desigualdades e atrasos em alguns setores da vida industrial, mas 

durante metade do século XX rivalizou com capitalismo de igual para igual até o seu fim. 

Por fim o trabalho evolui com suas técnicas e junto com a sociedade em busca de 

satisfazer necessidades humanas, mas que ganha desigualdade através de um excesso 

e uma má remuneração, podemos concluir que o trabalho hoje é diverso e que as formas 

por onde ele passou gerou aprendizado para não voltarmos a um ponto anterior, mas 

para complementar a nossa história pessoal, e saber que ele faz parte do ser humano, 

mas que nos dias atuais não é a única coisa que faz parte da vida humana já que o 

homem evoluiu para trabalhar menos e desfrutar das tecnologias que ele produziu 

temos que saber cada vez mais dar o nosso tempo livre a criação de nossos prazeres já 

que através de nossa história intelectual criamos meios para trabalhar menos desfrutar 

mais e viver mais amando nossos entes queridos. 

 

Read more:http://historiabruno.blogspot.com/2013/04/a-história-do trabalho 

 

SONHOS- O QUE VOCÊ QUER SER QUANDO CRESCER? 

 

Você tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Quais os seus Valores? 

Quem é o Responsável pelo seu Destino?  



Constantemente buscamos estas respostas, o problema é que quase sempre nos colocamos 

como crianças indefesas, transferindo ao mundo a responsabilidade por nossas conquistas ou 

pela inercia de nossas vidas. 

A busca pelo sucesso e as respostas para nosso futuro são tão incertas quanto nossas metas 

para chegar lá. Saber estas respostas é só o começo para uma vida de sucesso. Eu convido você 

a dar o primeiro passo. 

Deivison Pedroza, em seus textos e vídeos, ajuda você a encontrar estas repostas através do 

resumo de uma história que ainda não acabou. De uma criança " pobre" que começou do zero, 

que foi conquistando seu espaço aos poucos. EXPERIMENTANDO, FAZENDO, APRENDENDO. A 

história de um empreendedor de sucesso que tem conquistando seus próprios sonhos, 

desenhando seus próprios MOTIVOS para uma vida digna contada. 

Deivison Pedroza é uma pessoa otimista com a vida e por novos desafios. Um empresário e 

empreendedor de sucesso no BRASIL. Fundador e CEO da VERDE GHAIA, sócio diretor da 

empresa VG BIO ENERGIA e presidente do Instituto Oksigeno.  

 
 
Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=IAnzAWt5tCI 
 
 
 
 

Atenção! 

FIQUE EM CASA. 
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