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RESUMO   
 

 

O emprego e o trabalho assalariado não acontece desde sempre de maneira natural. A evolução do 

significado de emprego e de trabalho passou por muitas fases na história. A aquisição de direitos trabalhistas 

entra nesse contexto, definindo quais as responsabilidades do patrão e do funcionário para o acordo do 

emprego. Com a migração do campo para a cidade industrial, em busca de empregos já que o cenário no 

agrário ficava cada vez mais concentrado na mão dos grandes latifundiários, compôs um cenário de trabalho 

com mão de obra barata. Na primeira fase da revolução industrial a mão de obra era especializada - o que 

significa dizer que cumpria poucas funções e era especializada naquela única função muitas vezes. Com o 

tempo a mão de obra qualificada, típica da terceira revolução industrial, começou a ser demandada, para 

poder lidar com o avanço das máquinas e da tecnologia. Além da diferença entre mão de obra especializada 

e qualificada, o emprego formal, com direitos e carteira assinada também é mais comum nos tempos atuais. 

O emprego informal, sem carteira assinada e não assegurado pelas leis era mais comum nas primeiras fases 

industriais.  

 

O desemprego estrutural é aquele que acontece quando é colocada uma nova tecnologia no espaço 

de trabalho, substituindo diretamente um tipo de trabalhador. O desemprego conjuntural é aquele causado 

por momento de crise.  

 

Nos diferentes setores da economia, seja no primário  retirada de matéria prima  seja no setor 

secundário  transformação industrial dessa matéria prima em produto  ou do setor terciário  responsável 

pelas vendas e serviços, podemos perceber a influência da tecnologia em cada um desses.  

 

Setor primário  mecanização do campo, máquinas industriais na agricultura e na geração de matéria prima. 

Leia-se matéria prima como soja, trigo, minérios, qualquer tipo de produto que é extraído da natureza para 

ser transformado em produto. 

 

Setor secundário  a automação dos processos, que antes era feita por pessoas, passa a ser cada vez 

mais feita por máquinas, reduzindo o número de empregos. 

 

Setor terciário  Isso tudo causa uma grande migração de pessoas para o setor terciário, a chamada 

terciariazação, concentrando trabalhadores nesse setor.  

 

A globalização, nesse sentido, se insere como o processo no qual fenômenos econômicos, 

ambientais, sociais, políticos, etc., passam a ocorrer em escala global. A globalização alastra então algumas 

culturas hegemônicas e acontece em diversos âmbitos diferentes. Com a desconcentração industrial, o 

controle e papel de cada país inserido no cenário internacional aparece estruturalmente. Nesse período, que 

os países hegemônicos começaram a transmitir parte de suas industrias para os países subdesenvolvidos, a 

junção e acordos entre empresas passou a tomar muita importância. Assim, as transnacionais, multinacionais, 

binacionais passam a ser centrais na política trabalhista mundial. Empresas como Coca-cola, Mcdonalds, 

entre outros, estão em todos os países do mundo.  Esse processo só ocorreu pelo desenvolvimento dos 

transportes e da tecnologia. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.   

 
 

Uma implicação socioespacial no campo, resultante da passagem do sistema 1 para o sistema 2, é a 

a) redução do trabalho formal.  

b) intensificação do êxodo rural.  

c) diversificação da cultura alimentar.  

d) desconcentração da estrutura fundiária. 
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Exercícios de aula 

 

1. b.  

A maquinização da agricultura teve como consequência o êxodo rural, a migração de trabalhadores que 

não puderam competir com os grandes latifúndios e com a modernização, para as cidades e indústrias 

que concentravam oportunidades de trabalho.  

 


