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 O trabalho é definido como uma atividade ou ação humana que necessita do 

uso de capacidades físicas e mentais e tem o intuito de suprir e satisfazer as necessi-

dades. Sua origem é marcada pelo surgimento do ser humano, que criou a história do 

trabalho ao longo do tempo. 

 Os primórdios da história do trabalho surgiram na idade da pedra, pois os ho-

mens precisavam descobrir maneiras para se alimentar. Posteriormente, a força do ser-

viço foi utilizada para sobrevivência básica, bem como para lazer e cultura. 

 Entretanto, ao longo do tempo, a ideia e a forma como se trabalhava foram 

modificadas, pois, com a evolução da sociedade, a história do trabalho teve que evoluir 

também. 

 Dessa forma, existem vários regimes trabalhistas, sendo eles: primitivo, es-

cravo, feudal, capitalista e comunista. 

 

▌REGIMES DE TRABALHO   

 

 ▌PRIMITIVO 

 

 O primeiro regime da história do trabalho é o primitivo. Nessa estrutura, a in-

tenção era suprir as necessidades básicas. Além disso, ela surgiu na idade da pedra e 

sua alimentação e sobrevivência dependiam de trabalhos diários, considerados como 

trabalho. 

 Neste sistema, a divisão trabalhista era igualitária, onde todas as ações eram 

para o bem-estar de todos. Entretanto, com o passar do tempo, o homem mudou sua 

forma de vida e começou a plantar e guardar alimentos e riquezas. Com isso, o regime 

primitivo foi ficando ultrapassado e novos modelos de trabalho foram surgindo. 

 

 ▌ESCRAVO 

 

Seguindo a história do trabalho, o regime trabalhista escravo iniciou quando o trabalho 



passou a não ser mais igualitário e criou-se divisões e escaladas de poder, ou seja, 

alguns mandavam mais do que outros. 

 Nesse interim, com o surgimento das hierarquias, foram definidos os senhores 

dos escravos e os escravos, os quais faziam todas as atividades sem nenhuma remu-

neração e, na grande maioria dos casos, até de formas desumanas. 

 Posteriormente, com a queda do Império Romano, o regime de trabalho escavo 

foi ficando cada vez menos viável e perdeu sua legitimidade no ocidente europeu. Logo, 

uma nova visão de serviço foi criada. 

 

 ▌FEUDAL 
 

 O trabalho feudal foi mais um dos regimes marcantes na história do trabalho. 

Em suma, essa fase é conhecida como feudalismo e tem como característica a divisão 

da sociedade em clero, nobreza e servos. Além disso, nesse modelo de sociedade, o 

senhor feudal, que são os donos das terras, detinham todo o poder. 

 Tal regime surgiu após os avanços dos bárbaros na Europa e com a queda do 

império romano. Com a igreja medieval, a ruralizarão começou a ganhar força, fazendo 

com que cada um tivesse um trabalho bem definido nesta ordem social. 

 Sendo assim, o clero cuidava da espiritualidade, os nobres proviam proteção e 

eram os mais importantes. Por último, os servos eram encarregados de servir os se-

nhores feudais, sendo uma das possibilidades de se livrar do serviço braçal. 

 Com o passar do tempo, muitos senhores feudais começaram a comercializar 

coisas, dando assim os primeiros passos para uma sociedade capitalista, que está pre-

sente no nosso sistema econômico e estilo de vida até os dias atuais. 

 

▌ATIVIDADES   

 

1. Como se define “trabalho”? 

2. Quando teriam surgido os primórdios da história do trabalho e por quê? 

3. Por que a ideia e a forma como se trabalhava foram modificadas ao longo do 

tempo? 

4. Explique como funcionam os trabalhos: a) primitivo, b) escravo e c) feudal. 
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