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Título: Tipos de trabalho 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática apresenta atividades que auxiliam os alunos a reconhecer as diferen-

tes profissões e tipos de trabalho presentes em nossa sociedade e a refletir sobre os requisitos 

necessários para a realização dessas atividades. Os alunos serão estimulados a valorizar o trabalho 

doméstico, reconhecendo as desigualdades de gênero associadas a essa atividade. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 

tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, jornais de classificados de empregos, papel A4, tesoura, cola, caderno, lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 6 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o diálogo e a participação de todos; em grupos com quatro 
integrantes para realizar a atividade (que também poderá ser realizada na sala de informática). 

Para esta aula, preparar com antecedência alguns cartões (podem ser pedaços de papel) com 

o nome de alguns locais de trabalho, de preferência locais que os alunos conheçam, de acordo com o 

município onde moram. Sugestões: postos de gasolina, mercados, quitandas, postos de saúde. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula perguntando aos alunos qual profissão gostariam de exercer quando forem 

adultos. Na lousa, anotar as profissões em uma lista, à medida em que os alunos falarem. Com a lista 

pronta, pedir para que os alunos indiquem a qual setor da economia pertencem cada uma das 

profissões listadas: comércio, serviços, indústria, agricultura, pecuária, extrativismo, artesanato, 

trabalho doméstico, entre outros. 
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2ª atividade: 

Perguntar aos alunos o motivo pelo qual as pessoas têm profissões diferentes. Para estimular 

o debate, pergunte a eles o que aconteceria caso todas as pessoas exercessem apenas um tipo de 

profissão. E se todos fossem médicos, por exemplo? Quem construiria as casas? Quem produziria os 

alimentos que comemos? O objetivo é mostrar aos alunos a importância da diversidade dos tipos de 

trabalho em uma sociedade. 

Dizer aos alunos que todos os estabelecimentos que eles frequentam necessitam de muitos 

profissionais para funcionar. Como exemplo, pedir para que citem os profissionais que trabalham na 

escola, falando brevemente sobre a função de cada um deles. 

3ª atividade: 

Para que os alunos possam ter contato com diferentes profissões e para que possam refletir 

sobre a diversidade de profissões necessárias para a vida em sociedade, pedir que os alunos formem 

grupos de cerca de quatro integrantes, de modo que cada grupo receba um cartão com o nome de 

um local de trabalho e um jornal de classificados de emprego. Os alunos deverão, então, procurar 

anúncios de vagas para trabalhadores que poderiam trabalhar no local de trabalho que foi designado 

a eles: por exemplo, se o grupo recebeu o cartão que mencionava como local de trabalho um posto 

de gasolina, os alunos deverão procurar por anúncios de frentistas e outros profissionais que possam 

prestar serviços nesses locais, como borracheiros, mecânicos e atendentes (que trabalham em lojas 

de conveniência). Não é necessário que os anúncios sejam para o mesmo tipo de estabelecimento; a 

intenção é que os alunos observem as profissões e pensem em quais podem ser realizadas naquele 

local de trabalho. Os alunos deverão recortar os anúncios e colá-los em uma folha de papel. Caso eles 

não achem anúncios adequados, ou caso queiram, poderão completar a folha com outras profissões. 

A atividade também poderá ser realizada, alternativamente, em sala de informática, com pesquisa 

em sites de vagas de emprego. 

Por fim, cada grupo apresentará as suas escolhas para o restante da turma, explicando as ra-

zões pelas quais pensaram naquela seleção de profissões e qual o papel delas para o funcionamento 

daqueles estabelecimentos. Os papéis com os anúncios recortados e colados deverão ser preserva-

dos para a aula seguinte. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 6 

Organização dos alunos: em círculo para as discussões propostas; para realizar a atividade, em duplas. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula recapitulando o conteúdo da aula anterior. Pedir que os alunos se sentem em 

círculo, sem se organizarem em grupos. Distribuir aos alunos as atividades feitas na aula anterior, 
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para que todos possam observar os anúncios escolhidos pelos grupos, passando os trabalhos para os 

colegas ao lado. Perguntar aos alunos quais são as informações que compõem o anúncio, chamando 

a atenção deles para os requisitos das profissões. Pedir que os alunos observem os anúncios e que 

observem quais são as qualificações necessárias para exercer cada tipo de trabalho. Solicitar que eles 

identifiquem requisitos quanto a habilidades para uso de tecnologias e nível de escolaridade, entre 

outros. Pedir então que os alunos levantem a mão para falar sobre as informações que localizaram 

nos anúncios. 

2ª atividade: 

Ainda em uma roda, dizer aos alunos que além das profissões observadas, há outro tipo de 

trabalho que costumamos realizar e que não é remunerado: as tarefas domésticas, que compreende 

as atividades realizadas para manutenção de nossas moradias e famílias, como lavar louça, limpar a 

casa, cuidar dos filhos, entre outras atividades.  

Pedir que levantem as mãos os alunos que tenham familiares que têm empregos fora de casa 

e que ainda assim realizam tarefas domésticas; em seguida, pedir que levantem as mãos os alunos 

que têm familiares homens que realizam atividades domésticas e depois os que têm familiares 

mulheres que realizam as mesmas atividades. Independente do resultado, chamar a atenção dos 

alunos para o fato de que, no Brasil, as atividades domésticas ainda são realizadas predominante-

mente por mulheres. Dizer aos alunos que, em 2016, segundo dados do governo, as mulheres 

representavam 44% dos trabalhadores do Brasil, ou seja: quase metade desses eram mulheres. Se 

necessário, escrever os dados na lousa. Com base nesses dados, questionar os alunos: se essa é a 

situação atual do mercado de trabalho, por que as mulheres ainda são responsáveis pela maior parte 

do trabalho doméstico? Estimular que os alunos deem suas opiniões, problematizando as respostas, 

de modo a estimular a reflexão sobre as desigualdades de gênero. 

3ª atividade: 

Pedir aos alunos que se organizem eu duplas. A cada uma, distribuir uma cópia da notícia 

abaixo: 

Mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens devido à dupla jornada 

As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os homens por se-

mana devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. 

Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é. 

Os dados estão destacados no estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e 

Raça, divulgado [...] pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo é 

feito com base em séries históricas de 1995 a 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos ho-

mens, de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, a proporção se 
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manteve quase inalterada ao longo de 20 anos: mais de 90% das mulheres declara-

ram realizar atividades domésticas; os homens, em torno de 50%. 

“A responsabilidade feminina pelo trabalho de cuidado ainda continua impe-

dindo que muitas mulheres entrem no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, 

aquelas que entram no mercado continuam respondendo pelas tarefas de cuidado, 

tarefas domésticas. Isso faz com que tenhamos dupla jornada e sobrecarga de traba-

lho”, afirmou a especialista em políticas públicas e gestão governamental e uma das 

autoras do trabalho, Natália Fontoura. 

[...] 

Fonte: VERDÉLIO, Andreia. Mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens devido à dupla jornada. EBC, 6 mar. 2017. Disponível em: 

 <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mulheres-trabalham-75-horas-mais-que-homens-devido-dupla-jornada>.  

Acesso em: 05 jan. 2018. 

Solicitar que as duplas leiam a matéria e, com base nela e nas discussões realizadas em sala 

de aula, produzam no caderno um pequeno texto explicando o significado da dupla jornada de 

trabalho. Se necessário, ler a notícia com toda a sala antes da realização da atividade, para tirar 

dúvidas dos alunos sobre seu conteúdo. 

Aferição de aprendizagem 

Avaliar o interesse e a participação dos alunos ao longo das aulas da sequência. Durante a 

primeira aula, verificar, com base na participação nas conversas, se os alunos conseguem identificar 

e valorizar os diferentes tipos de trabalho necessários para o desenvolvimento da economia e da vida 

em sociedade. A partir da atividade, observar se os alunos conseguiram associar as profissões ao 

local de trabalho. Na segunda aula, avaliar, durante a primeira discussão, se os alunos conseguem 

identificar os requisitos e as competências necessárias para realizar diferentes tipos de trabalho, 

como escolaridade e conhecimentos específicos, além de habilidades para utilizar as novas tecnolo-

gias de informática. Na segunda parte da aula, observar se os alunos conseguem refletir sobre as 

tarefas domésticas e sobre o impacto que essas tarefas não remuneradas causa, especialmente, na 

vida das mulheres. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Você acha que o desenvolvimento das tecnologias exige um maior investimento em qualificação 
profissional dos trabalhadores? Por quê? 

2. O que é a dupla jornada de trabalho e como ela afeta a vida das mulheres? 
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Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: com o avanço das tecnologias, tornou-se necessário que os trabalhadores 
façam cursos e se especializem cada vez mais, sobretudo na área de informática. 

2. Resposta esperada: a dupla jornada de trabalho é a soma das atividades que as mulheres 
realizam dentro e fora de casa, que combinadas acabam gerando uma carga horária de trabalho 
semanal maior que a dos homens. Como resultado, as mulheres acabam tendo menos oportuni-
dades de trabalho e menos tempo para se dedicarem a estudos e qualificações profissionais. 


