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>pais & mestres
Sugestãodeaula:ensinofundamental

OsjovenseoDiadoTrabalho
Um pouco de história
Vai Trabalhar Vagabundo
Chico Buarque

Vai trabalhar, vagabundo
Vai trabalhar, criatura
Deus permite a todo mundo
Uma loucura
Passa o domingo em familia
Segunda-feira beleza
Embarca com alegria
Na correnteza
Prepara o teu documento
Carimba o teu coração
Não perde nem um momento
Perde a razão
Pode esquecer a mulata
Pode esquecer o bilhar
Pode apertar a gravata
Vai te enforcar
Vai te entregar
Vai te estragar
Vai trabalhar
Vê se não dorme no ponto
Reúne as economias
Perde os três contos no conto
Da loteria
Passa o domingo no mangue
Segunda-feira vazia
Ganha no banco de sangue
Pra mais um dia
Cuidado com o viaduto
Cuidado com o avião
Não perde mais um minuto
Perde a questão
Tenta pensar no futuro
No escuro tenta pensar
Vai renovar teu seguro
Vai caducar
Vai te entregar
Vai te estragar
Vai trabalhar
Passa o domingo sozinho
Segunda-feira a desgraça
Sem pai nem mãe, sem vizinho
Em plena praça
Vai terminar moribundo
Com um pouco de paciência
No fim da fila do fundo
Da previdência
Parte tranqüilo, ó irmão
Descansa na paz de Deus
Deixaste casa e pensão
Só para os teus
A criançada chorando
Tua mulher vai suar
Pra botar outro malandro
No teu lugar
Vai te entregar
Vai te estragar
Vai te enforcar
Vai caducar
Vai trabalhar
Vai trabalhar
Vai trabalhar

Tudo começou em Chicago

CANADÁ

EUA

Chicago

MÉXICO

CUBA

N

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio na maioria dos países
industrializados. Celebrado desde o final do século 19, é uma homenagem a
8 líderes trabalhistas norte-americanos enforcados em Chicago (EUA), em
1886. Após greve operária ocorrida exatamente em 1o de maio desse ano,
eles foram presos, julgados e sentenciados à morte por dirigirem manifestações.
Tal fato chocou a sociedade da época. Vale a pena ressaltar Peter J. McGuire,
um dos líderes da Federação Americana do Trabalho, é considerado idealizador
da data comemorativa, pois ainda em 1882 solicitou que um dia do ano fosse
preservado como feriado nacional para trabalhadores de todas as classes e
a idéia começou a vingar a partir de 5 de setembro daquele ano.

No Brasil, tudo começou em
Santos

Trabalho infantil

Em julho de 1990, foi promulgada a Lei
8.069, criando o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA, que em seu
parágrafo 6º afirma: "É proibido
qualquer trabalho a menores de 14 anos
de idade, salvo na condição de
aprendiz". O ECA garante também em
seu artigo 66 que será assegurado
trabalho protegido
ao adolescente
portador de
necessidades
especiais.

Também no Brasil esse tema está
ligado à luta pela redução da jornada
de trabalho. A primeira manifestação
ocorreu em Santos por iniciativa de
militantes políticos como Silvério
Fontes e os irmãos Soter e Carlos
Araújo, do Centro Socialista, em 1895.
A consolidação da data se deu em 1925,
por meio de decreto baixado pelo
presidente Artur Bernardes, instituindo
1º de maio como feriado nacional.
MG
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Vargas e a CLT

SP
RJ

São Paulo
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Em 1943, Getúlio Vargas promulgou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
que garante aos trabalhadores o salário mínimo, o direito a férias e aposentadoria.
Em sua gestão, a data de 1º de maio ganhou status de "dia oficial" do trabalho
e era nesse dia que o presidente anunciava as principais leis e iniciativas do
governo que atendiam às reivindicações dos trabalhadores da época.
ARTEJT/TCHA-TCHO

Aatividadedehoje iniciaaparceria
entre o Jornal da Tarde e o Núcleo
de Comunicação e Educação da
Universidade de São Paulo (NCE
/USP) para a produção de planos
deaulasobumaabordagemeducomunicativa.
Aproveitando a comemoração
do Dia Internacional do Trabalho,
a aula foi preparada para auxiliar
os professores e pais a refletirem
comseusalunosefilhossobreopapel do trabalhador a partir de três
cenários.
Estasugestãodeaulafoielaborada pelo psicólogo social Joari Soares de Carvalho, com a assessoria
das educomunicadoras Ana Paula
Ignácio, Izabel Leão e Luci Ferraz,
sob orientação do professor Ismar
deOliveiraSoares,coordenadordo
NCE/USP.

Introdução
No Brasil, embora tenha
havido avanço na erradicação do trabalho infantil,depoisdacriaçãodoEstatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), ainda persistem vários tipos
deexploraçãodecriançaseadolescentes,algunsmuitopróximosàescravidão.
Movimentossociais,igrejas,ONGs, institutos e o poder público começaram recentemente a olhar
mais atenta e perplexamente para
osegmentodajuventudecomoobjetivoderefletireentenderasquestõeseconômicas,políticasesociais
que o afetam.
Entreosproblemasrelacionados
a tais mudanças está, por um lado,
a crise econômica e, por outro, o
próprio avanço das tecnologias
que, por sua eficiência, acabam reduzindo a perspectiva do uso de
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mão-de-obra e a conseqüente tendência de se reduzir as obrigações
trabalhistas,flexibilizandoasgarantiaslegaisconquistadasdesdede1º
de maio de 1895, a duras penas.
Atividade
Noespaçodasaladeaula,
o tema do trabalho pode
sertratadosobinúmeros
aspectos: econômico
(questãosalarial), gênero (trabalho
masculinoetrabalhofeminino),legal (direitos trabalhistas, exploração e trabalho infantil), entre outros. Estamos propondo que seja
discutido a partir do aspecto da comunicação. Apresentamos esta
perspectiva levando em conta que:
1) É do universo da comunicação (novelas, noticiários, etc.) que
ascriançasejovensidentificamcomo a sociedade pensa e propõe as
relações trabalhistas;
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Anote
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2)Quetodotrabalhoérealizadoa
partir das relações que se estabelecem entre pessoas;
3) Que é pela capacidade de expressão que as pessoas podem externarseuspontosdevistasarespeitodaprópriaposiçãonomundodo
trabalho.
Quetalcomeçarmoscomamúsica Vai Trabalhar Vagabundo, de
Chico Buarque?
Desenvolvimento
Coma letra egravação da
músicaVaitrabalharvagabundo, cartolina, jornais e revistas sobre o tema, lápis de cor, caneta hidrocor,
colaetesoura jáépossívelcomeçar
a etapa prática.
Façaumgrandecírculocomseus
alunos.Distribua a letra impressa e
toqueamúsica.Pergunteaseusalunos se já ouviram essa canção ou
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mesmooutramúsicasobreoassunto. Em seguida, separe a turma em
grupos pedindo que a) identifiquem como o trabalho é retratado
pelo autor da música; b) verifiquem, a partir das experiência de
seus pais, como eles entendem o
mundo do trabalho; c) levantem
suasexpectativassobreasuainserção no universo do trabalho.
Produzaumcartazcomumtexto
oupoema,umamúsicaouumspot
radiofônico que sintetizem as
idéias identificadas na discussão,
para posterior apresentação à comunidade escolar. Para concluir,
promova uma avaliação com a turma sobre a atividade que realizou.
O papel do professor
Oeducadornestaatividadeassumepapeldefacilitadordaexpressãodosestudantes no processo de
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aprendizagem do tema proposto.
Paraotrabalho,porexemplo,dificilmente um professor tem alguma
respostaexataedefinitivasobre todas as dúvidas, pois a diversidade
de idéias que emergem nessas discussões pode ser enorme. Essa diversidade precisa ser reconhecida
parafortaleceraconfiançadoestudantenodebatedoassuntoenaformulação de propostas, para dar
conta de problemas da comunidade.
Bibliografia
SOARES,Ismarde Oliveira. Gestão comunicativa
e educação: caminhos da
educomunicação. Comunicação e Educação, São Paulo, v.
23, p.16-25, jan./abr. 2002.
POCHMANN, Márcio. A batalha
pelo primeiro emprego. São Paulo:
Publisher Brasil, 2000.
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O site da Organização Internacional do Trabalho(www.oitbrasil.org.br) é uma sugestão para
professores que queiram ampliar a pesquisa sobre as relações de trabalho no País e no mundo
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Useemsaladeaulao
conteúdodaViração

Filmeespanholtrata
desafiosdotrabalho

AlunosdoABC
sãopremiadoshoje

AViraçãoéumarevistaque
temdedicadoseuespaço
parapublicarváriosdebatespromovidospelosprópriosjovens.Em
2004,aquestãodoPrimeiroEmpregofoiabordadaemseunúmero
9,ano2.Voltadaparaaáreade
educaçãoecomunicação,aViraçãonasceuparaunirosjovense
adolescentesdetodooBrasil.
Paraobteroconteúdopublicado
nasediçõesanterioresacesseo
site:www.revistaviracao.com.br.

Paraquemquiserrefletir
sobreascondiçõesdetrabalhonomundoumaboadicaéofilme
espanholSegunda-feiraaoSol,
dirigidoporFernandoLeóndeAranoa,quecontacomaparticipação
deJavierBardem.Ofilme,quetambémpodeserusadoporeducadoresemsaladeaula,tratadodrama
detrabalhadoresespanhóisnadécadade90diantedasmudanças
dasrelaçõestrabalhopromovidas
pelaglobalizaçãoetecnologia.

OSindicatodosMetalúrgicosdoABCdivulgahojeo
resultadodoIConcursodeDesenhoeRedaçãoparaoDiadoTrabalho.Entreoscontempladosestão
RenandePauladaSilva(2ªsérie)
LucasdaSilvaJesus(2ªsérie),ThiagoLustosaBarros
Pimentel(7ªsérie),
MarlenedeMelo
(MOVAABC)eJosé
Bispo(EJA).

JovensdeEmbusepreparamparaemprego
OProgramaGeraçãoCidadã,patrocinadopeloMinistériodoTrabalhoeEmprego,confiou
aoNCE-USPodesenvolvimento
deumanovaexperiência:2mil
jovens,61portadoresdenecessida-

desespeciais(visão,audição,etc.),
produziram20blogse300programasderádio.Osresultadosforam:
aumentodaauto-estimaedacapacidadedeexpressãoediálogocom
asempresaseempregadores.

Diantedopanoramadomundodotrabalhoaescolapodeedevediscutireimplementaraspropostasparanovasformasdetrabalho”
JoariCarvalho,psicólogosocial/NCE-USP
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