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Segundo a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), no mundo todo ainda existem 

cerca de 200 milhões de pessoas 

desempregadas e 1,4 bilhões de pessoas 

desempenhando formas vulneráveis de 

trabalho – como trabalhadores familiares não 

remunerados ou trabalhadores por conta 

própria. No Brasil, quase 19% dos jovens entre 

15 e 24 anos não estudam nem trabalham. O 

número é ainda mais expressivo entre as 

meninas, com 25%. 

 

 

 

Para ser sustentável, o crescimento 

econômico precisa também promover 

inclusão social. Diante desta realidade, 8º ODS 

propõe medidas para combater o 

desemprego e promover condições dignas de 

trabalho para todos, como remuneração justa 

e equitativa para homens e mulheres, jovens e 

pessoas com deficiência; proteção de direitos 

trabalhistas; incentivo ao empreendedorismo, 

criatividade e inovação. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
https://nacoesunidas.org/oit-estima-que-desemprego-global-tera-aumento-de-34-milhoes-em-2017/
https://nacoesunidas.org/oit-estima-que-desemprego-global-tera-aumento-de-34-milhoes-em-2017/
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Realizar uma inspiradora Feira de Profissões 

envolvendo profissionais de diferentes 

formações e áreas de atuação.  

 

O levantamento das profissões será feito por 

meio da aplicação, pelos alunos, de um 

questionário sobre as ocupações dos 

familiares e/ou funcionários da escola com o 

objetivo de conhecer a realidade profissional 

da comunidade. Nesse processo, você ajudará 

os estudantes a refletirem sobre questões 

como:  

• Como está a empregabilidade dos nossos 

familiares? 

• Quais são as profissões predominantes?  

• Quais são os anseios e expectativas dos 

nossos familiares em relação ao trabalho? 

• Que fatores contribuíram (ou não) para que os 

familiares se encontrassem nas atuais 

condições de trabalho? 

• O que estes dados revelam? 

 

Em seguida, alguns profissionais serão 

convidados a compartilhar suas experiências 

com os alunos, a fim de discutir e alargar as 

perspectivas, desafios e possibilidades do 

atual mercado de trabalho. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentar a proposta à 

escola. 

[                ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[                ] PASSO 3: Apresentar a proposta de 

pesquisa aos alunos e agendar a 

tabulação e análise dos resultados.  

[                ] PASSO OPCIONAL: Pesquisar e 

fazer um registro fotográfico. 

[                ] PASSO 4: Realizar a feira de 

profissões. 

[                ] PASSO 5: Realizar a divulgação. 

[                ] PASSO 6: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o 
facilitador  

 
Referências para o 
facilitador 

 
Referências bibliográficas 
para os estudantes 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

Estudantes do Ensino Médio, grupos de EJA e 

jovens profissionais. 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a instituição e agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta*. 

Possivelmente, a articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar 

professores, estudantes e turmas mais adequadas para a atividade.  

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito; 

 

• Salientar os objetivos da atividade, que são:  

o Conhecer, refletir e valorizar a realidade profissional da comunidade; 

o Discutir e alargar as perspectivas e possibilidades de atuação profissional dos estudantes. 

 

• Deixar claro que o propósito não é trazer profissionais que sirvam de modelo aos alunos, tampouco 

imprimir a urgência de se inserirem no mercado de trabalho, mas sim de inspirá-los; 

 

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

o A escola: garante o envolvimento de professores e apoia a realização do evento. 

o Os alunos: realizam a pesquisa e participam da organização. 

o A família/comunidade: participam da pesquisa e, eventualmente, das palestras. 

 

• Definir um cronograma e os recursos materiais necessários; 

 

• Checar se há professores que se identificam com o tema e que possam apoiar a ação; 

 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

* Caso não haja tempo para a realização da atividade completa (pesquisa seguida por debate + feira de 

Profissões), você poderá, em parceria com a escola, optar pela realização de apenas uma das etapas. 

 

 

  
 

 

Elaboração de questionário sobre as ocupações dos familiares:  

Estruture um questionário sucinto e claro para ser aplicado com os familiares dos alunos da escola. O objetivo 

é conhecer as profissões, ocupações e desejos/expectativas da comunidade em relação ao trabalho. O 

questionário deve ser facilmente preenchido e tabulado. Veja, na próxima página, um exemplo. 

  

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Engajar os professores e organizar a ação 
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Exemplo de questionário que os alunos poderão utilizar: 

 

Questionário para entrevista com familiares da escola (Nome da escola) 

Nome do aluno(a) 

entrevistador:  

Turma: 

  
Data:  ___/___/_____ 

Identificação do entrevistado 

1. Nome:  2. Idade:  3. Sexo:  

(   ) Masc.     

(   ) Fem. 

4. Tem filhos? 

(   ) Não    (   ) 1    (   ) 2     (   ) 3    (   ) 4 ou + 

5. É morador da comunidade? 

  

6. Grau de instrução 

(   ) Não alfabetizado                  (   ) Sabe ler e escrever                      (   ) Fundamental I                     

(   ) Fundamental II                     (   ) Ensino Médio                                (   ) Universitário 

Conhecendo um pouco mais sobre o entrevistado 

7. Trabalha? 

 

(   ) Sim     

 

(   ) Não 

8. Qual sua 

profissão/ocupação1? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

9. Quais seus sonhos e expectativas em relação ao 

trabalho?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Questão direcionada ao entrevistador (aluno)  

10. E você (aluno), qual profissão gostaria de conhecer um pouco mais ou até mesmo exercer futuramente?  

 

1 A distinção entre profissão e ocupação se deve ao fato de que no Brasil é recorrente pessoas terem uma 

determinada profissão mas desenvolverem trabalhos (ocupação) que nem sempre correspondem a ela. 
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Envolvimento do(s) professor(es) 

Esta é uma etapa preciosa da proposta, visto que é uma boa oportunidade de engajar o grupo de professores 

na atividade. Após a adesão do(s) professor(es), agende um bate-papo para discutir a proposta e o 

cronograma. Explique que a ação acontece em três momentos: 

 

• Momento 1 – Apresentação do questionário aos alunos e esclarecimento de dúvidas; 

• Momento 2 – Realização da pesquisa com familiares, tabulação e análise das entrevistas; 

• Momento 3 – Realização de uma feira de profissões com a presença de alguns dos entrevistados da 

comunidade escolar. 

 

Alguns pontos que podem ser abordados neste primeiro encontro são: 

• Explique a relevância da atividade, bem como as etapas de desenvolvimento. Busque ouvir e integrar 

suas sugestões.  

• Avalie a possibilidade de participação dos professores para que a atividade aconteça de maneira 

compartilhada. Eles poderiam apoiar as etapas de pesquisa e tabulação, por exemplo. 

• Apresente o questionário para que todos possam compreender, contribuir e orientar seus alunos 

quanto ao preenchimento.  

• Afine o cronograma com os professores estabelecendo os dias e horários da sua entrada nas salas de 

aula para a apresentação da atividade. 

 

 

 

  
 

 

Apresentação da proposta aos estudantes 

 

No encontro com os alunos, conte que, inspirados pelo 8o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, será 

realizada uma ação que visa ampliar suas perspectivas sobre as opções a avaliar e os caminhos a trilhar para 

construir sua futura atuação profissional. 

 

Comece lendo um resumo do 8o Objetivo e suas metas, articulando, se necessário, com os dados fornecidos 

no item 2 deste documento (Informações para o Facilitador). Depois, pergunte aos alunos se já refletiram 

PASSO 3 Realização e análise da pesquisa 
 

ANTES DE FALAR COM O PROFESSOR, INSPIRE-SE 

Conheça o projeto “Criativos da Escola”, que encoraja crianças e jovens a usar seus talentos e habilidades para 

transformar suas realidades, colocando-os como protagonistas de suas próprias histórias de mudança e 

exercitando a atitude empreendedora. A iniciativa é inspirada no Design for Change, movimento global que 

surgiu na Índia e está presente em 45 países, inspirando mais de 2,2 milhões de crianças e jovens ao redor do 

mundo. VEJA A GALERIA DE VÍDEOS COM HISTÓRIAS DE MUDANÇAS. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
http://criativosdaescola.com.br/galeria_p/
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sobre as profissões que desejariam seguir no futuro. Depois de ouvir suas respostas, provoque-os a pensar 

sobre seus talentos, habilidades e interesses, com perguntas como:  

 

• O que significa talento? Alguma vez já pararam para pensar em seus talentos e como poderiam 

aplicá-los a sua futura profissão? 

• O que chama sua atenção? Quais são os temas e atividades que lhes interessam? 

• O que gostam de fazer, ler e aprender? 

• Existe algo que faça de forma tão natural que nem se dá conta do esforço ou tempo que leva? 

• Como você acha que poderia ajudar a sua comunidade? Em que situações você se sente útil ajudando 

outras pessoas? 

• Que pessoas e profissões servem de inspiração a você? Artistas, cantores, atores, empreendedores, 

executivos, comerciantes, advogados, médicos, engenheiros, youtubers, blogueiros, viajantes 

profissionais?  

 

E, para finalizar, pergunte: “Que tal conhecer um pouco mais sobre as profissões e ocupações das pessoas ao 

seu redor?”. Introduza a proposta aos estudantes destacando os objetivos da atividade e o importante papel 

que eles terão, sobretudo, na realização da pesquisa com familiares e funcionários da escola. Mostre o 

questionário, buscando sanar dúvidas sobre o preenchimento. Explique que eles devem se atentar aos 

seguintes pontos: 

 

• Abordagem: o entrevistado deve se sentir convidado a responder a pesquisa, portanto, a abordagem 

deve ser cuidadosa e respeitosa. 

 

• Clareza e coerência: as questões devem ser ditas para o entrevistado de maneira clara e ele precisa 

se sentir a vontade em respondê-las. O entrevistador não precisa antecipar as respostas do 

entrevistado. Ele deve apenas mediar e registrar de maneira coerente o que lhe foi dito. 

 

• Preenchimento: a folha não deve ser entregue para que o entrevistado preencha. O recomendável é 

que isso seja feito pelo próprio entrevistador para evitar constrangimentos ao entrevistado. 

 

Em seguida, escreva com os alunos um bilhete para que entreguem às suas famílias, explicando os propósitos 

da pesquisa. Para finalizar, estabeleça um prazo para que os alunos tragam de volta os questionários 

preenchidos. 

 

 

 
 

Na realização da pesquisa, os alunos vão a campo de posse de uma câmera fotográfica para registrar 

diferentes situações de trabalho. Oriente-os a pedir autorização sempre que forem fotografar alguém, 

explicando a finalidade as imagens. Selecione junto aos estudantes quais fotos irão compor a Feira das 

Profissões posteriormente. Caso julgue interessante, proponha que escrevam legendas para suas fotos. 

Levante recursos e/ou alguma parceria para viabilizar a impressão das fotos selecionadas. 

 

  

PASSO OPCIONAL Pesquisar e fotografar 
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Tabulação da entrevista 

Na data combinada, inicie a conversa pedindo para o grupo compartilhar as experiências com a pesquisa. 

Pergunte quais foram os desafios, dificuldades, descobertas e possíveis aprendizagens vivenciados durante o 

processo. Mencione que o próximo passo é tratar as informações coletadas e que, para isso, será feita a 

tabulação das respostas. 

 

Peça aos alunos que tenham em mãos o questionário e faça a tabulação junto com eles. Caso a escola 

disponha de telão e projetor, o trabalho poderá ser feito diretamente no computador, em uma planilha. 

Também podem ser usados um flipchart, a lousa da sala ou folhas de sulfite. Veja um exemplo de tabulação: 

 

8. Qual sua profissão/ocupação? 

Profissão Quantidade 

Professor  

Construção civil  

Médico  

Dona de casa  

...  

Não responderam  

 

 

Análise das entrevistas 

Em seguida, proponha uma roda de conversa sobre os dados da pesquisa. Algumas questões que podem 

favorecer reflexões com o grupo são: 

• Como está a empregabilidade dos nossos familiares (Quantos trabalham? Quantos não trabalham?) 

• Quais são as profissões predominantes? Eles estão atuando nelas? 

• Quais são os anseios e expectativas dos nossos familiares em relação ao trabalho? 

• Os dados sobre grau de instrução têm alguma relação com as condições de empregabilidade e 

profissão?  

• Que fatores contribuíram (ou não) para que nossos familiares se encontrassem nas atuais condições 

de trabalho? 

• Porque esta realidade se constitui desta maneira? O que estes dados revelam? 

 

Cuidado para não tratar os dados de maneira simplista, fazendo correlações de causas e efeitos (por exemplo: 

“baixa escolaridade significa baixa empregabilidade”). Olhar um dado dessa maneira exclui reflexões sobre as 

razões que levaram, por exemplo, seus familiares a abandonarem a escola precocemente ou que reduziram 

suas oportunidades de profissionalização. Busque, junto aos professores e alunos, desvendar a realidade por 

trás desses dados. 
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Convite aos profissionais de diferentes áreas de atuação 

A sugestão é que sejam convidados tanto familiares dos alunos quanto pessoas externas. O mais importante 

não é prever uma grande quantidade de profissionais, mas sim a diversidade dos campos de atuação.  

Com base na tabulação da pesquisa, verifique as respostas à questão de número 8 e determine a gama de 

profissionais que tornaria a Feira mais interessante.  Faça o convite a eles e solicite que confirmem presença 

com antecedência. Veja se um estudante pode ajudar na elaboração de um breve currículo desses 

profissionais.  

O voluntário também poderá envolver os professores e/ou alunos na seleção de pelo menos dois familiares 

que foram entrevistados durante a pesquisa para integrar a Feira de Profissões. Nela, esses familiares poderão 

contar sua história de vida a partir de sua trajetória de trabalho. Poderá ser combinado previamente um 

roteiro de perguntas, tais como: 

 

• Com que idade começou a trabalhar? 

• Como você começou a trabalhar nesta função?  

• Houve uma escolha?  

• Como isso se deu? 

• Quais outros trabalhos já fez? 

• Quais são suas atribuições neste trabalho? 

• Quais são os talentos e habilidades que ajudam você a realizar seu trabalho? 

• Quais são os maiores desafios que você encontra no trabalho que realiza? 

• Quais são os frutos mais gratificantes que você encontra no trabalho que realiza? 

 

Outra opção é deixar que eles discorram sobre a temática do “trabalho em sua vida” livremente, sem que haja 

questões prévias.  

PASSO 4 

TEMPO NECESSÁRIO: uma manhã ou uma tarde 

 

FICA A DICA: COMPARE OS RESULTADOS DAS SALAS  

Se esta atividade for realizada em mais de uma sala, a comparação dos dados por classe pode ser bem 

interessante. Nela, os alunos poderão conhecer o processo de pesquisa, de coleta e de análise dos dados 

obtidos por outro grupo sobre uma mesma comunidade. 

Realização da Feira de Profissões 
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Organização da programação 

 

Elabore a programação a partir da confirmação dos convidados e do tempo previsto para a realização da 

Feira. Caso a quantidade de convidados seja grande, organize as palestras em duas salas ao mesmo tempo.  

 

A feira poderá ter diferentes formatos. Elabore uma proposta e leve para discussão com o grupo de 

professores e alunos (veja abaixo uma sugestão). Com o formato definido, reflitam sobre a organização do 

espaço físico, os materiais e equipamentos necessários e a ambientação.  

 

O voluntário também poderá incentivar que professores e alunos a assumam algumas responsabilidades 

(quem receberá os convidados? quem fará a fala de abertura? quem apresentará os convidados?). 

 

 

Sugestões Momento 1 Momento 2 

Opção 1 Relato dos familiares convidados 

• Todos os participantes na sala, 

organizados em roda. 

Relato dos convidados externos 

• Os participantes se dividem em grupos 

menores, de acordo com suas áreas de 

interesse. Todas as palestras acontecem ao 

mesmo tempo. 

Opção 2 Caso a quantidade de convidados seja pequena, eles podem ser chamados um a um para dar 

seus depoimentos. Todos os participantes permanecem na sala, organizados em roda. 

Opção 3 O relato dos familiares pode ser gravado 

em vídeo e projetado no dia da Feira.  

 

Os convidados externos podem ficar em mesas 

para que os participantes circulem e façam 

perguntas, conforme suas áreas de interesse.  

 

  

FICA A DICA: FUJA DO ÓBVIO NA ESCOLHA DAS PROFISSÕES  

Dentre os palestrantes, procure algum cuja profissão e/ou ocupação seja socialmente compreendida a 

partir das relações de gênero. Por exemplo: uma mulher motorista de ônibus ou trabalhadora na 

construção civil; um homem enfermeiro ou professor de educação infantil, etc. Isso pode desmistificar 

possíveis estereótipos que limitam as possibilidades de escolha dos jovens. Também pode ser 

interessante convidar profissionais envolvidos com economia solidária, economia criativa, 

empreendedorismo e turismo sustentável, que é um setor especialmente recomendado pela ONU dentro 

do escopo do ODS 8. 
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Organização da Feira 

No dia da feira, chegue mais cedo para organizar o espaço. Os currículos dos profissionais convidados 

poderão ficar expostos junto com as fotografias que retratam situações de trabalho (caso a atividade opcional 

tenha sido realizada). 

 

No dia, acolha os convidados e faça uma breve introdução no início da atividade, explicando os objetivos e 

agradecendo a participação de todos. Atente ao cumprimento da programação, para que não se estenda além 

do planejado. 

 

Terminado o evento, peça a ajuda do grupo para a organização do espaço utilizado. 

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

 

 

 

No momento do engajamento do professor (Passo 2), sugira que ele faça um “aquecimento” com os alunos 

antes da realização da atividade. Há diversas fontes de informações interessantes nas referências do item 2 

deste documento (Informações para facilitador), incluindo livros, músicas e vídeos.  

 

  

PASSO 5 Divulgação 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PREPARAÇÃO EM SALA DE AULA 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios dos jovens diante do 
mercado de trabalho 

Reduzir substancialmente a proporção de jovens 

sem emprego, educação ou formação, e alcançar 

emprego pleno, produtivo e decente até 2030 são 

algumas das metas do 8º ODS. 

Trata-se de um enorme desafio quando olhamos 

para os dados de realidade. No mundo, existem 

mais de 1,8 bilhão de jovens, dos quais 160 

milhões se encontram na América Latina e Caribe. 

A forma como esses meninos e meninas formulam 

seus planos de vida não só determinará seu 

próprio futuro, como o de suas famílias, suas 

comunidades e países.  

Segundo dados oficiais, há 23 milhões de 

brasileiros com idade entre 18 e 24 anos. Eles 

vivem um momento-chave, em que devem dar os 

primeiros passos na construção de uma trajetória 

profissional que os ajudem a realizar suas 

aspirações e, ao mesmo tempo, contribuir com a 

sociedade.  

Entretanto, um quarto da população nessa faixa 

etária está desempregada, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

São 5,6 milhões de pessoas desocupadas, numa 

fase em que poderiam estar acumulando 

experiências e aprendizados práticos para o 

mundo do trabalho.  

Outro dado estarrecedor: no Brasil, quase 19% dos 

jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem 

trabalham. O número é ainda mais expressivo 

entre as meninas, com 25% (dados de 2012).  

 

Investir no jovem pode 
transformar o futuro da nação 

Os países em desenvolvimento com uma 

numerosa população de jovens podem ter um 

grande impulso em suas economias se fizerem 

investimentos na juventude, com ênfase em saúde, 

na proteção dos direitos e em educação. 

Os investimentos corretos nessa população são 

decisivos para promover uma adolescência e 

juventude livre de coerções e mais participativa, 

bem como uma vida adulta com um verdadeiro 

sentido de empoderamento.  

Dificilmente progressos sociais e econômicos 

poderão ser alcançados nos próximos anos sem os 

investimentos certos na maior população de 

adolescentes e jovens da história. Quanto melhor 

nível educacional deles, melhores as chances de 

terem as condições físicas e intelectuais 

necessárias para exercerem seus direitos e 

cidadania e de se tornarem adultos autônomos e 

produtivos, capazes de transformar suas realidades 

e do país onde vivem.  

Subiu a construção como se fosse sólido 

Ergueu no patamar quatro paredes mágicas 

Tijolo com tijolo num desenho lógico 

Seus olhos embotados de cimento e tráfego 

Construção, de Chico Buarque 



 
 

 12 

 

O sentido do trabalho 

A ideia de trabalho tem uma relação intrínseca 

com a atividade humana de sempre buscar suprir 

suas necessidades. É com o trabalho que o homem 

se torna capaz de transformar a natureza, construir 

ferramentas, elaborar ideias e transformar-se. 

Ao colocar suas forças espirituais, intelectuais e 

corporais com o objetivo de criar ou construir algo 

que provoque mudanças no ambiente, o homem 

pretende melhorar sua própria condição, por 

exemplo, produzindo energia elétrica, 

computadores, meios de transportes, livros, 

músicas, danças etc.  

No entanto, o trabalho assume, particularmente a 

partir da era industrial, outras conotações. Muitas 

vezes remete a sensações de dor, exaustão, 

sofrimento, insalubridade, exploração, fardo, 

desapropriação daquilo que se produz. Tudo isso 

acaba não contribuindo para o desenvolvimento 

de potencialidades e não atende às necessidades 

humanas materiais ou subjetivas. 

Na sociedade contemporânea, as riquezas 

materiais e culturais produzidas pelo trabalho não 

estão acessíveis a todas as pessoas, o que 

retroalimenta as relações de desigualdade social e 

a má distribuição de renda. 

 

A busca por melhores 

condições de trabalho  

As condições de trabalho ratificadas nas 

convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) foram conquistadas graças à luta 

histórica das classes trabalhadoras por relações 

laborais mais humanas.  

O tema ainda hoje é bastante presente em debates 

no mundo inteiro, onde crescem as discussões 

sobre o sentido do trabalho, sobre a relação entre 

dinheiro e felicidade e os persistentes casos de 

trabalho infantil, exploração e escravidão, 

especialmente nos países menos desenvolvidos. 

Uma das metas do 8º ODS propõe tomar medidas 

imediatas e eficazes para erradicar o trabalho 

forçado, acabar com a escravidão moderna e 

assegurar a proibição e eliminação do trabalho 

infantil em todas as suas formas.  

No Brasil, o governo federal assumiu a existência 

do trabalho escravo contemporâneo em 1995. 

Assim, o país se tornou uma das primeiras nações 

do mundo a reconhecer oficialmente a persistência 

do problema em seu território. De 1995 até 2013, 

mais de 45 mil trabalhadores foram libertados de 

situações análogas à de escravidão. 
Em geral, trabalhadores escravos são migrantes 

que deixaram suas casas em busca de melhores 

condições de vida e de sustento para as suas 

famílias. Saem de suas cidades atraídos por falsas 

promessas de aliciadores ou levados forçadamente 

devido à situação de penúria em que vivem. 

Podem se destinar à região de expansão agrícola 

ou aos centros urbanos à procura de 

oportunidades de trabalho. 

Há grandes esforços governamentais, de 

organizações da sociedade civil e da OIT para 

combater esse crime, especialmente por meio de 

denúncias e fiscalizações de propriedades. Há 

ainda a pressão por meio da punição 

administrativa e econômica de empregadores 

flagrados utilizando mão de obra escrava, 

responsabilizando inclusive as empresas que não 

foram capazes de fiscalizar esse tipo de problema 

em sua cadeia produtiva. 

 

Dicas para a condução da 
atividade 

Ao entrevistar pessoas sobre os dilemas, desafios e 

realizações ligados às diferentes trajetórias 

profissionais, os jovens se apropriam do que já 

sabem, ampliam suas perspectivas e reúnem 

ferramentas para garantir uma escolha mais 

assertiva no futuro.  

Nesse sentido, a etapa de entrevistas pode ser 

uma chance para que os jovens alinhem suas 

expectativas, desmisitifiquem pressupostos e 

considerem novas e diversas possibilidades de 

trabalho. O exercício também poderá estimular o 

jovem a elaborar perguntas abertas, pesquisar, 

praticar a escuta, confirmar ou refutar hipóteses 

iniciais e exercitar o raciocínio crítico. É, enfim, um 

aprendizado que serve para a vida.  
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Mas, para que a atividade tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre as profissões que 

serão apresentadas na atividade. Lembre-se: a 

atividade será mais rica quanto maior a 

diversidade de ocupações e tipos de 

remuneração existentes na feira. Se possível, 

procure representantes da economia formal e 

informal, empreendedores, profissionais da 

economia criativa, cooperados, entre outros. 

• Incentive os alunos a prepararem uma lista 

prévia de perguntas ao(s) entrevistado(s), a fim 

de extrair o máximo do encontro.  

• Se possível, antes do encontro, faça o exercício 

de selecionar, junto com os jovens, as 

perguntas mais interessantes. Prepare sua 

própria lista também. Lembre-se: perguntas 

poderosas são aquelas que abrem espaço para 

respostas mais longas e reflexivas.  

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras e/ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que não 

estão na sala de aula e que no diálogo há uma 

troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Providencie os recursos materiais e 

audiovisuais solicitados pelo(s) convidado(s). 

• Conforme os participantes e convidados forem 

chegando, é importante que sejam bem-

recebidos.  

• Indique a localização do banheiro, sala de 

professores e outras dependências que 

poderão ser utilizadas pelos convidados para 

sua preparação e conforto. 

• Mantenha uma jarra de água disponível para 

os convidados ao longo de todo o encontro.  

• Peça sempre autorização para filmar ou 

fotografar (sem flash). 

• Sinalize previamente (com cores ou números) 

os locais indicados para o segundo momento 

do encontro, caso a sua opção tenha sido 

compor pequenos grupos organizados por 

área de interesse. 

 

3. Contextualize e abra espaço 

• Relembre a todos o objetivo da atividade de 

forma breve. Faça uma introdução com esse 

contexto, agradeça a presença do(s) 

convidado(s) e apresente-o(s) ao grupo. 

• Abra espaço para perguntas, trocas e 

observações. Se necessário, recorra à sua lista 

de perguntas para ampliar o debate. 

• Gerencie o tempo, garantindo que todos os 

convidados tenham as mesmas oportunidades 

de apresentar seus depoimentos e que os 

estudantes possam aprofundar suas questões. 

Sinalize 5 minutos antes do final do tempo 

previsto para a apresentação de cada 

convidado. 

 

4. Saiba ouvir e respeitar 

• Na hora do diálogo, o fundamental é que 

todos saibam ouvir. Você pode estabelecer 

previamente algumas regras com o grupo, 

como evitar julgamentos, preconceitos e a 

repetição de perguntas ou ideias já defendidas 

pelos colegas.  

• Como mediador, o voluntário deve ser um 

ouvinte atento e aberto às percepções trazidas 

pelo grupo. Se necessário, registre as 

contribuições em um flipchart.  

• Ao final, faça uma amarração sobre as 

principais contribuições, agradeça a presença e 

convide o grupo a saudar os convidados com 

palmas.  
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Referências para o facilitador 
 

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento 

econômico: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil:  

https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc

2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17

&v=RRiJtLkqzCM  

 

Coletivos são novo modelo de mobilização 

entre os jovens:  

https://goo.gl/GCREmP  

 

O que é economia criativa (SEBRAE) 

https://goo.gl/wXUTBU  

 

Portal do Trabalho e Emprego. Disponível em: 

https://maisemprego.mte.gov.br  

 

ONG Repórter Brasil. Disponível em: 

http://reporterbrasil.org.br/  

 

Secretaria Nacional da Juventude: 

http://juventude.gov.br/  

 

Programa Aprendiz Legal:  

http://site.aprendizlegal.org.br/  

 

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego:  

http://portal.mec.gov.br/pronatec  

 

Referências para os professores e 
estudantes 
 

 

Filmes e vídeos 

 

 Filme: “Tempos Modernos”. Produção: Charlie 

Chaplin. Duração: 89 min. 

 

Filme: “Domésticas”. Direção: Fernando Meirelles, 

2001. 

 

Vídeo: “E se o dinheiro não existisse”. Original 

em inglês disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=a0FUsy5pqa4 

Também há versões legendadas em português, 

uma delas aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xfrxuYvzcU  

 

Animação: “Maio nosso Maio”. Produção e 

direção: Farid Abdeunour; Direção de arte: Nara 

Oliveira e João Gabriel de Oliveira Cipriano; 

Animação: Farid Abdeunour, Nara Oliveira e João 

Gabriel de Oliveira Cipriano e Ricardo Roehe. 

Disponível em http://vimeo.com/23105830 

 

Campanhas publicitárias que rompem com 

padrões sociais que podem influenciar a 

escolha profissional. Para incluir a legenda, clique 

no ícone “configurações” disponível pelo Youtube 

no próprio vídeo. 

 

Campanha #LikeaGirl, da marca Always 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
https://goo.gl/GCREmP
https://goo.gl/wXUTBU
https://maisemprego.mte.gov.br/
http://reporterbrasil.org.br/
http://juventude.gov.br/
http://site.aprendizlegal.org.br/
http://portal.mec.gov.br/pronatec
https://www.youtube.com/watch?v=a0FUsy5pqa4
https://www.youtube.com/watch?v=9xfrxuYvzcU
http://vimeo.com/23105830
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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Propaganda da Goldie&Blox sobre brinquedos 

para futuras engenheiras 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw  

 

Músicas e Poesias 

 

Música: Felicidade, de O Teatro Mágico 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmtX7Ru3WA

0  

 

Música: Construção, de Chico Buarque 

https://www.vagalume.com.br/chico-

buarque/construcao.html  

 

Poesia: Operário em construção, de Vinícius de 

Moraes. Rio de Janeiro, 1959 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-

br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-

construcao 

 

Livros 

 

Diário de uma garota nada popular v.3: 

Histórias de uma pop star nem um pouco 

talentosa 

Nikki Maxwell sabe que sua reputação será 

destruída se alguém descobrir que seu pai trabalha 

como dedetizador da escola em troca de uma 

bolsa de estudos para a filha. Então, quando 

parece que seu segredo pode ser descoberto, 

Nikki vai longe em sua excentricidade para 

proteger a verdade, participando de um concurso 

de talentos cujo prêmio é uma bolsa escolar. Nikki 

adora cantar e dançar, mas é claro que confusões 

e mal-entendidos passam a acontecer.  

Russell, Rachel Renee. Diário de uma garota 

nada popular v.3. Campinas: Verus Editora, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

Vale a pena conhecer 

 

WorldSkills Competition  

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills 

Competition é a maior competição de educação 

profissional do mundo. Competidores de mais de 

60 países simulam desafios das profissões que 

devem ser cumpridos dentro de padrões 

internacionais de qualidade. Em 2017, o desafio 

será nos Emirados Árabes.  

https://worldskillsabudhabi2017.com/en/ 

 

Complete esta lista com outras sugestões! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmtX7Ru3WA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZmtX7Ru3WA0
https://www.vagalume.com.br/chico-buarque/construcao.html
https://www.vagalume.com.br/chico-buarque/construcao.html
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/
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