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Neste capítulo serão abordados o trabalho escravo no passado do Brasil e o 
trabalho análogo à escravidão; hoje, o trabalho no campo desde a atividade de 
subsistência até o trabalho mecanizado, o trabalho nas cidades, a situação do 
trabalho nos últimos 50 anos e o trabalho informal. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que o trabalho escravo deixou profundas marcas 

na sociedade brasileira e um legado que ainda perdura sobre a 
condição dos descendentes dos africanos escravizados.

 • Entender que as situações de trabalho análogas à escravidão 
ainda são encontradas no Brasil.

 • Ter ciência de que o trabalho no campo ainda é fundamental 
para a economia brasileira e pode ser, além das grandes mono-
culturas, a agricultura familiar e o arrendamento.

 • Saber que o trabalho assalariado no Brasil se consolidou com a 
chegada dos imigrantes europeus no final do século XIX.

 • Ter entendimento de que o trabalho no setor informal vem cres-
cendo ano a ano e já movimenta considerável parcela da socie-
dade brasileira.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
O trabalho no Brasil.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

A questão do trabalho no Brasil
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

AULA 1

O trabalho no Brasil (páginas 67 e 68) começou de fato com a implantação 
da indústria açucareira na colônia. Trabalho que foi, em sua grande maioria, 
escravo. Primeiro, com a escravização de indígenas e, posteriormente, com a 
escravização de africanos, o que gerou três tipos de atividades extremamente 
lucrativas: a produção de açúcar na colônia, o tráfico transoceânico de escra-
vos africanos e captura e venda de escravos na África. Os mais de três sécu-
los de escravidão influenciaram e continuam influenciando as relações entre 
os chamados “brancos” e os afrodescendentes. Mas não se pode pensar que 
o trabalho escravo foi extinto. Atualmente ainda existe esse tipo de trabalho, 
mas com novo formato. No Brasil (páginas 68 e 69) existem dois tipos de 
trabalho análogos à escravidão: o primeiro se encontra em grandes fazen-
das das regiões Norte e Nordeste, onde trabalhadores pobres são recrutados 
para trabalhar com a promessa de receber uma parte das terras para si e, ao 
chegar à fazenda, percebem que estão devendo mesmo antes de começar a 
trabalhar e, quanto mais trabalham, mais devem criando uma servidão por dí-
vida; o segundo ocorre nas cidades, onde os imigrantes ilegais são obrigados 
também a jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho para po-
der pagar suas dívidas aos atravessadores, pessoas que conseguem trazê-los 
de forma ilegal.

AULA 2

Muitas são as formas de trabalho no campo (páginas 69 a 71). Uma delas é 
aquela em que o trabalhador trabalha unicamente para garantir o seu sustento 
e o de sua família, chamada de agricultura familiar. Nesse processo, ele pode 
obter apenas o necessário para viver precariamente ou pode gerar exceden-
tes de sua produção e comercializar o restante. Outra modalidade de trabalho 
no campo é conhecida como parceria ou arrendamento, onde o proprietário 
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arrenda as terras para um produtor e, em alguns casos, sementes, maquiná-
rio etc., dividindo com este os lucros e assumindo os prejuízos. O contrato de 
arrendamento define o que cada uma das partes tem por obrigação e ganho. 
Nesse caso, o trabalhador é chamado de meeiro. O colonato foi uma forma de 
explorar a mão de obra dos imigrantes europeus que deixavam seu país com 
a promessa de terras para plantar e cultivar. Ao chegar aqui, percebiam que 
o cenário era outro, pois a dívida contraída era sempre difícil de ser saldada 
e eles não poderiam deixar a terra enquanto não a pagassem. Uma forma de 
trabalho precário no campo (e em fase de extinção) é a dos boias-frias, tra-
balhadores compulsórios encarregados de trabalhar na colheita, geralmente 
da cana para os usineiros. Estes trabalhadores estão perdendo cada vez mais 
espaço para a agricultura mecanizada, menos nociva ao solo.  

AULA 3

Foi com a imigração do final do século XIX (página 71) que o trabalho assala-
riado se consolidou nos grandes centros urbanos brasileiros. As condições de 
vida e trabalho dessas pessoas não eram muito salutares e o nível de explo-
ração nas fábricas era alto, de tal maneira que os operários trataram de se or-
ganizar em associações e sindicatos. No período que vai de 1917 até 1930, a 
questão social, principalmente no que se referia aos trabalhadores, era tratada 
como assunto policial, já que a legislação trabalhista em vigor era praticamen-
te inexistente, o que endossava a agressão contínua contra os movimentos 
operários por parte dos aparelhos repressivos do Estado.  Foi Getúlio Vargas 
que, com a intenção de se aproximar e obter apoio da classe trabalhadora 
crescente no Brasil, criou mecanismos que asseguravam direitos sociais aos 
trabalhadores, sendo chamado por muitos de “Pai dos pobres”.  

AULA 4

A partir da década de 1960 (páginas 72 a 75), houve um intenso deslocamen-
to migratório do campo para as cidades e, principalmente, de regiões casti-
gadas pela seca para áreas ricas do Sudeste, em especial São Paulo e Rio 
de Janeiro. Isso se explica pela crescente urbanização dessas capitais e pela 
necessidade de mão de obra, sobretudo na construção civil. E é nos grandes 
centros urbanos que surge o chamado setor informal, sobretudo no comércio.  
São indivíduos que trabalham no comércio ambulante, na execução de repa-
ros ou em pequenos consertos, bem como na prestação de serviços pesso-
ais (domésticas, diaristas), serviços de entrega (entregadores, motoboys), na 
coleta de materiais recicláveis, entre inúmeras atividades. E há ainda aqueles 
trabalhadores, em geral mulheres, que preparam pães, salgadinhos, bolos e 
doces no ambiente doméstico e, assim, buscam alguma renda para a sobre-
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário do trabalho no Bra-
sil (página 76) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar se as expec-
tativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

vivência ou para complementar o orçamento familiar. Todos esses profissio-
nais colaboram para que a economia funcione, mas as condições de trabalho 
a que se submetem normalmente são precárias e não garantem nem direitos 
trabalhistas nem permanência na atividade. No entanto, o número de traba-
lhadores do setor informal vem crescendo a cada ano. Segundo dados do 
IBGE de 2013 eles somavam mais de 26 milhões de pessoas. A qualificação 
em determinados ramos da produção é necessária e cada dia mais exigida, 
mas para poucos postos de trabalho. A elevação do nível de escolaridade não 
significa, necessariamente, emprego no mesmo nível e boas condições de 
trabalho. Nesta aula o professor poderá questionar os alunos para ver quais 
deles estão inseridos no setor informal, sozinhos ou ajudando os pais ou ou-
tros familiares. 


