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O que é trabalho?

“... é antes de tudo, um processo entre o homem e a

natureza, processo este em que o homem, por sua própria

ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a

natureza” (Marx, O Capital)

Trabalho é uma atividade orientada a um fim



O Processo de trabalho:

1. atividade orientada a um fim

Período Paleolítico ou Idade da Pedra
Lascada, que se estendeu entre 2,5
milhões a.C. a 10.000 a.C. Homens
nômades, caçavam e pescavam.
Desenvolvem os primeiros instrumentos de
trabalho feitos de madeira, pedra lascada e
ossos. Termina com a Revolução Neolítica
(invenção da agricultura).

2. objeto

natureza

(objetos universais do trabalho)

Ex. peixes

matéria-prima (objeto que já 

sofreu uma modificação pelo 

trabalho). Ex. minérios

3. meios 

é uma coisa ou um complexo de coisas 

que um trabalhador interpõe entre si e o 

objeto de trabalho e que lhe serve de guia 

de sua atividade sobre esse objeto.

Ex. os utensílios de trabalho, as 

ferramentas, as máquinas

A natureza é o objeto e ao mesmo tempo a fonte dos meios de 

trabalho do homem



Marx e os modos de produção:

“O que diferencia as épocas econômicas não é o

que é produzido, mas como, com que meios de

trabalho. Estes não apenas fornecem uma

medida de grau de desenvolvimento da força de

trabalho, mas também indicam as condições

sociais nas quais se trabalha” (Marx, O Capital)

Modo de produção escravista

Modo de produção feudal

Modo de produção capitalista



Trabalho, desejo humano e condições objetivas

Nem sempre é possível produzir aquilo que se deseja. 

São necessárias condições objetivas para isso.

O desejo de voar:

Projeto de avião de Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Paris, 1911



A divisão social do trabalho 



Sociedade capitalista = sociedade produtora de mercadorias


