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Título: A luta dos trabalhadores 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Conhecendo as lutas dos trabalhadores os alunos podem compreender que alguns direitos 

foram conquistados por meio de muito esforço e mobilização popular. É essencial que eles entendam 

esses processos para desenvolverem a noção de cidadania, tanto para cobrar melhorias quanto para 

assumir responsabilidades. 

Objetivos de aprendizagem 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou caneta de lousa); 

• Folha de papel sulfite A4; 

• Cartolina; 

• Lápis preto nº 2; 

• Lápis de cor ou giz de cera. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Condições de trabalho 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes 

Inicie a aula com uma conversa sobre o conceito de trabalho. Pergunte aos alunos, e anote 

na lousa, em que os adultos que eles conhecem trabalham. Faça uma breve análise das atividades 

citadas, evidenciando a importância que cada uma delas tem na sociedade. 

Esclareça que todos os trabalhos são importantes e envolvem o esforço daquele que o reali-

za. Feito esse levantamento, organize os alunos em grupos de quatro integrantes e questione-os 

sobre condições de trabalho por meio da seguinte pergunta: Quais são as principais necessidades de 

um trabalhador?    
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Permita que eles conversem primeiro dentro dos grupos e depois abra o debate para toda a 

turma perguntando o que foi pontuado. É provável que a turma mencione, por exemplo, que o 

professor precisará de um espaço para a aula, o enfermeiro necessita de instrumentos e medicamen-

tos, e assim sucessivamente. 

Verifique se os alunos consideraram que os trabalhadores também precisam de salários jus-

tos, instalações adequadas, segurança e saúde. Em relação à condição adequada de trabalho, eles 

devem ter em mente que ninguém pode trabalhar de maneira compulsória, uma vez que as relações 

de trabalho se dão por meio de acordos entre empregado e empregadores. 

Peça aos alunos que escolham uma profissão e façam uma lista pensando no que eles preci-

sariam para exercê-la de maneira adequada. Eles devem listar, por exemplo, que precisariam de 

equipamentos em ordem, salários justos e período de descanso. Em contrapartida, pergunte tam-

bém o que eles teriam como obrigações. 

Ao final da aula, peça aos alunos que comentem suas escolhas com os colegas, justificando-as.  

Aula 2 – Conquista de direitos  

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes 

Nesta aula, retome as listas elaboradas pelos alunos anteriormente. Comente que muitos dos 

fatores considerados importantes para uma condição de trabalho adequada não eram comuns no 

passado. O direito ao descanso semanal, por exemplo, foi conquistado após muitas lutas. 

Em seguida, ressalte certas conquistas dos trabalhadores, apontando cada uma delas na lou-

sa e peça sugestões à turma de outras que possam ser apontadas como tal: segurança no trabalho, 

férias, combate ao trabalho infantil, licença-maternidade. Após elencar essas conquistas, saliente 

que elas foram possíveis graças à organização e à luta dos trabalhadores. Ressalte, ainda, que a 

cobrança por melhorias faz parte do exercício da cidadania. 

Pergunte aos alunos de que maneiras os trabalhadores reivindicaram melhorias ao longo da 

história. Anote na lousa o que eles indicarem como elemento da luta por direitos e complemente, 

caso julgue necessário, de modo que a lista fique semelhante ao modelo abaixo:  

• Fazer reuniões para se organizar. 

• Fazer greves. 

• Protestar nas ruas. 

Depois, proponha aos alunos que sentem em círculo, distribua cartolinas, giz de cera, lápis de 

cor ou canetas hidrocor entre eles e peça que criem cartazes com demandas que acreditem ser 

importantes para uma sociedade melhor, com destaque para as questões sobre qualidade de vida na 

infância (para uma reflexão acerca do tema, apresentar a letra da canção “Criança não trabalha”, de 
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Arnaldo Antunes e Paulo Tatit, disponível em: <www.arnaldoantunes.com.br/new/sec 

_discografia_sel.php?id=131>. Acesso em: 31 jan. 2018.).  

Auxilie na compilação das sugestões apresentadas e na forma como serão colocadas nos car-

tazes. Quando os alunos terminarem de fazer os cartazes, peça que, cada aluno, um por vez, levante 

o seu cartaz e diga qual é a sua demanda e por qual motivo a considera importante e benéfica.  
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, os alunos vão refletir sobre as profissões e os elementos essenciais ao 

exercício de cada uma delas. Esta será uma oportunidade interessante para avaliar a participação em 

grupo. Além disso, a aula serve como uma forma de verificar se os alunos compreendem basicamen-

te o funcionamento das relações de trabalho em nossa sociedade. Na segunda aula, pode-se obser-

var o envolvimento dos alunos na produção dos cartazes, levando em consideração o entendimento 

deles sobre a importância da luta por direitos. Ao final, é importante considerar também como o 

aluno apresenta seu trabalho e justifica suas escolhas.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Complete com a alternativa correta. 

Muitos dos direitos que os trabalhadores têm atualmente não existiam no passado. Isso mudou 
porque: 

a) os patrões deram esses direitos a eles.  

b) os trabalhadores puderam comprar os direitos após o aumento dos salários. 

c) os trabalhadores se esforçaram mais em seus serviços. 

d) os trabalhadores se organizaram e lutaram pelos seus direitos.  

2. Os direitos conquistados pelos trabalhadores garantiram melhorias em suas condições de 
trabalho? Cite um exemplo desses direitos e comente por que ele é importante.  

 

Gabarito das questões 

1. d) os trabalhadores se organizaram e lutaram pelos seus direitos. 

2. Sim. Os alunos podem citar, por exemplo, o direito ao descanso como importante para a saúde, 
e o direito a salário mínimo, necessário para que os trabalhadores tenham condições mínimas 
de sobrevivência com o salário que recebem.  


