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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA - TRABALHO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O TRABALHO NO BRASIL 

 O trabalho escravo predominou do início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolido. A população 

escravizada (negros africanos e indígenas) não recebia pagamento nem tinha qualquer direito. 

 O trabalho livre também ocorria, em menor proporção, desde a colonização, em diversas funções na lavoura e na 

mineração, por exemplo. Ele passa a ser regulamentado no final do século XIX, no contexto de incentivo à imigração europeia. 

Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho nas cidades se desenvolveram com maior 

intensidade, e vários direitos trabalhistas foram conquistados. 

TIPOS DE TRABALHO 

 De modo geral, as diversas atividades de trabalho podem ser organizadas em formais e informais. O trabalho formal 

é aquele legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho, há pagamento de impostos e taxas e os direitos trabalhistas 

estão garantidos ao empregado, como salário, férias e licença- maternidade. 

 As pessoas podem ser contratadas e trabalhar em empresas, públicas ou privadas. Há também aqueles que exercem 

atividades econômicas por conta própria. São os trabalhadores autônomos. Advogados, feirantes, médicos e pedreiros são 

exemplos de profissionais que costumam trabalhar como autônomos. 

 As atividades em que não há vínculo com um empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas são 

consideradas atividades informais. Muitas pessoas trabalham nessas condições devido à dificuldade de encontrar emprego com 

carteira assinada. No meio rural, grande parte das atividades é realizada informalmente. O trabalho doméstico geralmente é 

realizado de maneira informal, como é o caso das diaristas. Porém, também pode ser realizado formalmente, com pagamento 

de salário e garantia de direitos. 

TRABALHO INFANTIL 

 No Brasil, é proibido o trabalho infantil, aquele exercido por crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990, é uma lei cujo objetivo é garantir direitos às crianças e 

aos adolescentes. Segundo o Estatuto, as crianças têm direito a brincar e a estudar e não devem trabalhar. Embora seja ilegal, 

e o poder público tenha buscado combatê-lo, o trabalho infantil ainda ocorre no território brasileiro.  

    FONTE: SILVA. Leda Leonardo da. APRENDER JUNTOS. 3ª Ed. SM. São Paulo, 2.017. 

   ATIVIDADES: 

1- Leia as afirmativas abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 

(   ) As diversas atividades de trabalho podem ser organizadas em formais e informais. 

(   ) O trabalho formal predominou do início da colonização portuguesa até 1.888. 

(   ) O trabalho informal é aquele legalizado perante o poder público. 

(   ) No meio rural, grande parte das atividades é realizada informalmente. 

 

2- Relacione: 

(A) Trabalho escravo                (    ) Catadores de material reciclável e ambulantes são exemplos desse tipo de trabalho. 

(B) Trabalho livre  (    ) Vendedores de lojas e professores são exemplos desse trabalho. 

(C) Trabalho formal              (    ) Nesse tipo de trabalho, o trabalhador não recebe pagamento e não possui direitos. 

(D) Trabalho informal              (    ) Esse trabalho passou a ser regulamentado no final do século XIX. 

 

3- Por que, em sua opinião, o trabalho infantil é prejudicial para crianças e adolescentes? 

R: ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________.

   

4- Leia a charge abaixo e assinale a alternativa correta sobre qual tipo de trabalho ela aborda: 

3 

(A) Formal.          (B) Informal. 

(C) Infantil.           (D) Doméstico. 

 

FONTE: https://angelorigon.com.br/2019/07/07/charge-1331/ 
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