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Habilidade: 
Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana 
Material de Apoio 

1. 2º EM – São Paulo Faz Escola – vol. 3 (páginas 203 e 204) 

Conteúdo: 

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira. 

Atividade a ser realizada 
Retomando o assunto da semana AGOSTO LILÁS, leia o texto abaixo que registra alguns dos desafios 

das mulheres no mercado de trabalho e o seu papel no desenvolvimento das grandes indústrias. 

 

O capitalismo é anterior à indústria, mas está se 

alinhou perfeitamente a esse sistema, inclusive, 

introduzindo novas facetas nele. Até então, o 

trabalhador conhecia e dominava todas as etapas 

da produção. Na indústria, as etapas foram 

separadas em nome de, por exemplo, rapidez. 

Isso fez com que os trabalhadores se 

especializassem apenas naquilo que realizavam 

em seu posto de trabalho – não necessariamente 

uma especialização qualificada –; o que resultou 

na incapacidade de dominar todas as etapas da 

manufatura do que produziam. Isso soou tão 

eficiente na sociedade, que muitos lares 

contemporâneos adotaram essa divisão de 

trabalho: tarefas que cabem aos pais, às mães, 

aos filhos e às filhas. A divisão do trabalho é 

também sexual. As transformações engendradas 

pela revolução industrial envolveram 

fundamentalmente as mulheres, que tiveram 

uma ação protagonista nesse processo. Embora 

maioria nas fábricas, elas recebiam salários 

menores que os homens, sofriam 

frequentemente com agressões e assédio sexual 

de seus superiores, além de se exporem a riscos de acidentes de trabalho durante o manuseio das 



máquinas desse início de industrialização. Diante disso, nesse período, as mulheres participaram 

ativamente como novo ator social no espaço público, estando à frente dos movimentos operários por 

melhores condições de trabalho e conquistando, gradativamente, reconhecimento social e direitos. 

Porém, ainda falta muito para as mulheres desfrutarem dos mesmo direitos que os homens no mundo 

do trabalho 

Atividade 

Existe uma tendência em acreditar que a natureza feminina é mais propensa a determinados tipos de 

trabalho e a masculina a outros. Temos que desnaturalizar o olhar mais uma vez, problematizando: 

1) O que realmente diferencia os seres humanos no processo de trabalho? 

2) O que você pensa a respeito de trabalhos caracterizados como femininos e masculinos?  

3) Escreva uma redação em que sintetize suas ideias. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os alunos impedidos de 

participar, seja por quaisquer motivações, devem se dirigir à direção 

2. O aluno e estudo remoto deve encaminhar sua pesquisa pelo e-mail 

dami.petrucci@gmail.com 
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