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Caro(a) aluno(a),

Apresentamos neste volume discussões que estão relacionadas aos seguintes temas: diversidade, 
cultura e identidade.

Neste momento, você será convidado a desenvolver um olhar crítico segundo a sua realidade 
cotidiana, apoiado em discussões conceituais e informações de pesquisas sobre a diversidade social 
brasileira, auxiliado por textos de diferentes sociólogos e pesquisadores que trabalham procurando 
compreender a cultura e suas relações, como o consumo, o consumismo e a construção de identidades.

Dando sequência aos temas centrais, você irá se deparar com os seguintes conceitos: 

•	 a população brasileira: diversidade nacional e regional;
•	 o estrangeiro do ponto de vista sociológico;
•	 a formação da diversidade;
•	 cultura;
•	 consumismo;
•	 comunicação de massa;
•	 a construção da identidade pelos jovens.

Com as atividades propostas – leitura, análise e interpretação de textos, imagens e dados oriundos 
de	questionários	e	pesquisas	–,	você	poderá	desenvolver	uma	reflexão	mais	crítica	sobre	a	construção	
da sua identidade, e, ainda, estabelecer relação com a formação da diversidade social brasileira, suas 
tensões, seus encontros e desencontros, em âmbito tanto regional como nacional.

Proceda à leitura dos textos e execute as atividades propostas neste material de apoio, atentando 
para as orientações de seu professor. Sinta-se à vontade para complementar seus estudos e suas pesqui-
sas com outros materiais, buscando o enriquecimento de sua formação. Lembramos que a Sociologia, 
como qualquer outra disciplina, exige dedicação e esforço cotidiano para seu aprendizado.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Sociologia
Área de Ciências Humanas

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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Neste primeiro momento, estudaremos a questão da diversidade sociocultural, que, como 
veremos, pode ser expressa de diferentes formas.

Iniciaremos nossa reflexão com a análise da música “Paratodos”, de Chico Buarque. Você 
conhece esse compositor? Muitas composições de Chico Buarque têm como tema questões típicas 
dos seres humanos, como o amor, as perdas, as paixões, a tristeza e a saudade, entre outras. Ele 
também escreveu muitas letras sobre o Brasil e a realidade brasileira, em que ora tece críticas, 
ora elogios ao país. Copie no espaço a seguir a letra da música “Paratodos” e perceba de que 
modo ela alude à diversidade musical de nosso país, ao expressar a diversidade de estilos e de 
pessoas ligadas à música brasileira, além daquela que pode existir em cada um de nós, por meio 
de nossa família, o que aparece na primeira estrofe.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1
A POPULAÇÃO BRASILEIRA:  
DIVERSIDADE NACIONAL E REGIONAL

!
?

Paratodos

Leitura e análise de texto e imagem 

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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A diversidade cultural brasileira também é representada nas imagens a seguir, que 
retratam festas regionais brasileiras.
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Festa típica do Rio de Janeiro (RJ).
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Festa típica de Parintins (AM).
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Festa típica de Olinda (PE).
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Festa típica de Belo Horizonte (MG).
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Agora que você conheceu um pouco mais sobre algumas regiões brasileiras, responda às 
questões a seguir.

 1. Com base na letra da música “Paratodos” e em seus conhecimentos, cite:

  a)  Os nomes dos cantores e compositores que você conhece e que são mencionados.

  b)  A cidade e o Estado de nascimento deles.

  c)  O estilo de música que esses músicos cantam ou compõem.

 2.  Com base nas imagens, escreva os nomes das festas regionais retratadas. 

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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Como afirmamos anteriormente, a diversidade sociocultural brasileira pode ser ex-
pressa de diferentes formas. Veja nas imagens a seguir como é grande a diversidade social, 
não só entre as regiões, mas inclusive em um mesmo município. Escreva um pequeno 
texto comentando as diferenças que você observou.

Leitura e análise de imagem 

Você sabe o nome do Estado e da cidade de nascimento de seus cantores prediletos? Faça uma 
breve pesquisa sobre eles e descubra um pouco mais a respeito da diversidade nacional.

PESQUISA INDIVIDUAL
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Avenida Brigadeiro Faria Lima com Avenida Cidade Jardim, São Paulo (SP), 2007.
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Vista panorâmica da cidade de Tiradentes (MG), 2004.
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Periferia da cidade de São Paulo (SP), 2006.
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Nossa proposta agora é discutir essa diversidade social a partir das informações apresentadas a seguir, 
que contém dados a respeito das condições de vida da população: rendimento, acesso à educação, ao 
saneamento e à luz elétrica, para o Brasil e para as Grandes Regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste). Anote as explicações do professor para cada um dos dados analisados.

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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 1. Rendimento – Famílias por classes de rendimento médio mensal familiar per capita (%)

Famílias residentes em domicílios particulares, por Grandes Regiões, segundo  
as classes de rendimento médio mensal familiar per capita (%) – 20111

Brasil e 
Grandes 
Regiões

Até 
1/4 de 
SM2

Mais de 
1/4 a 

1/2 SM

Mais 
de 1/2 
a 1 SM

Mais 
de 1 a 
2 SM

Mais 
de 2 a 
3 SM

Mais 
de 3 a 
5 SM

Mais 
de 5 
SM

Sem 
rendimento

Brasil 6,7 14,1 27 25,8 8,6 5,7 4,9 2,2

Norte 12,1 21 28,7 18,7 5,3 3,7 2,7 3,3

Nordeste 15,4 22,7 29,9 16 4 2,5 2,3 2,9

Sudeste 2,5 10 25,3 30 10,6 6,9 6,2 1,9

Sul 2,4 8,7 25,4 32,6 12,3 8,2 5,9 1,6

Centro-Oeste 2,8 11,6 28,6 29,3 9,2 6,7 7,2 2,2

1 As porcentagens apresentadas não somam 100% pois a coluna “sem declaração” não foi utilizada na análise. A tabela completa pode ser 
acessada na página do IBGE: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2012/pdf/padrao_vida_pdf.pdf>. 
Acesso em: 7 ago. 2013. 
2 SM: salários mínimos.

Fonte de dados: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento.
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 2. Educação – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo (%)

Fonte de dados: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 e Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2009/2011. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento.

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de  
idade por sexo (%) – De 1999 a 2011

Brasil e  
Grandes Regiões

Total Homens Mulheres 

1999 2011 1999 2011 1999 2011

Brasil 13,31 8,6 13,31 8,8 13,31 8,4

Norte 11,62 10,2 11,72 10,8 11,52 9,6

Nordeste 26,6 16,9 28,7 18,5 24,6 15,4

Sudeste 7,8 4,8 6,8 4,4 8,7 5,1

Sul 7,8 4,9 7,1 4,5 8,4 5,3

Centro-Oeste 10,8 6,3 10,5 6,4 11 6,3
1 Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
2 Exclusive a população rural.
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Domicílios por condição de saneamento e luz elétrica (%) – De 1999 a 2011

Brasil e 
Grandes 
Regiões

Água canalizada 
e rede geral de 
distribuição

Esgoto e fossa 
séptica Lixo coletado Luz elétrica 

1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011

Brasil 76,11 84,6 52,81 54,9 79,91 88,8 94,81 99,3

Norte 61,12 55,9 14,82 13 81,42 75,8 97,82 96,2

Nordeste 58,7 79,9 22,6 35,1 59,7 77,3 85,8 98,8

Sudeste 87,5 91,1 79,6 82,4 90,1 95,9 98,6 99,9

Sul 79,5 86,8 44,6 35,7 83,3 92,5 98 99,8

Centro-Oeste 70,4 86 34,7 43,1 82,1 91,8 95 99,7
1 Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
2 Exclusive a população rural.

 3. Saneamento e luz elétrica – Domicílios por condição de saneamento e luz elétrica (%)

Fonte de dados: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 e Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2009/2011. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento.
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Procure dados sobre os indicadores sociais analisados, ou quaisquer outros, relativos à sua 
cidade. Essas informações podem ser obtidas no site de sua prefeitura, no da Fundação Seade 
(<http://www.seade.gov.br>) ou no do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(<http://www.ibge.gov.br>). A Fundação Seade é o órgão do governo do Estado de São Paulo 
responsável por pesquisar e analisar os principais dados estatísticos do nosso Estado. Possui os 
dados mais abrangentes e diversificados sobre os municípios paulistas. Já o IBGE é responsável 
por realizar pesquisas sobre o Brasil. Caso você more perto da prefeitura de sua cidade, vale dar 
uma passadinha lá para conversar com os funcionários e conseguir os dados pessoalmente. (Acessos 
em: 20 maio 2013.) 

No espaço a seguir, você pode anotar os dados mais relevantes de sua pesquisa e fazer uma análise 
crítica. Uma dica é compará-los com os dados referentes ao Estado de São Paulo ou ao Brasil.

LIÇÃO DE CASA

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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Para verificar se realmente aprendeu o que seu professor trabalhou em sala, responda:

 1. Em termos de rendimento médio mensal familiar per capita, qual é a região que tem a maior 
porcentagem de famílias com menor rendimento médio mensal?

 2. Pelos dados das famílias cujos ganhos estão acima de 5 salários mínimos per capita, quais 
regiões estão abaixo da média nacional e quais estão acima da média nacional?

 3. Em relação à taxa de analfabetismo, qual é a região que apresenta, em termos médios, as taxas 
mais altas para 2011? E qual apresenta as taxas mais baixas para o mesmo período? Qual região 
apresentou a maior variação no período observado (1999 a 2011)? 

 4. O que pode ser dito a respeito da taxa de analfabetismo segundo o sexo das pessoas?

VOCÊ APRENDEU?

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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 5. Segundo os indicadores das condições de saneamento (água canalizada e rede geral de distri-
buição, esgoto e fossa séptica e lixo coletado) e luz elétrica, quais regiões estavam, respectiva-
mente, em melhor e pior situação em 2011?

	 6.	Para	2011,	pode-se	afirmar	que	a	situação	brasileira	quanto	ao	acesso	a	saneamento	básico	é	a	
mesma para todas as regiões? Explique sua resposta.

Ter consciência da diversidade social brasileira é importante para todos. Muitas vezes, 
a grande diversidade que existe entre as regiões ou dentro de uma mesma região é encoberta 
pela média nacional. Uma forma de tomar consciência disso no dia a dia é prestar atenção 
aos quadros encontrados em jornais e revistas. Para esse propósito, selecionamos dois textos 
jornalísticos que tratam do assunto para leitura e reflexão com os colegas e o professor.

Salário de pobre sobe mais que o de rico, mas diferença ainda é de 87 vezes

Entre 2009 e 2011, o rendimento médio mensal do trabalho subiu em todos os níveis 
sociais do Brasil, e os pobres tiveram ganhos maiores. Os salários deles subiram 6,5 vezes 
mais que os dos ricos. Mesmo assim, a desigualdade continua grande: o salário médio dos 
ricos é 87 vezes maior que o dos pobres. 

O ganho médio dos 10% mais pobres era de R$ 144, em setembro de 2009, e subiu 
para R$ 186 em setembro de 2011, uma alta de 29%. A renda do 1% dos brasileiros mais 
ricos era de R$ 15.437 em 2009 e passou a R$ 16.121 em 2011 (elevação de 4,4%). 

APRENDENDO A APRENDER

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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A inflação entre setembro de 2009 e setembro de 2011 foi de 12,36%, pelo IPCA.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada [...] 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar de os mais pobres terem tido um aumento maior que o dos ricos (29% contra 
4,4%), a diferença de R$ 186 para R$ 16.121 é de 87 vezes. Em 2009, essa desigualdade 
era pior: 107 vezes (R$ 144 em relação a R$ 15.437). 

Segundo o IBGE, todas as regiões apresentaram aumento do rendimento médio 
mensal real de trabalho entre 2009 e 2011, mas nenhuma teve pelo menos a mesma 
variação da inflação (12,36%). 

A maior alta no salário ocorreu na região Nordeste, com 10,7%, seguida pelo Centro-
-Oeste, com 10,6%. A variação mais baixa foi no Sul (4%). No Sudeste, o salário subiu 
7,9%; no Norte, foi 7,7%.

Salário de pobre sobe mais que o de rico, mas diferença ainda é de 87 vezes. UOL, São Paulo, 29 out. 2012. Folhapress. Disponível em:  
<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/09/21/salario-de-pobre-sobe-mais-que-o-de-rico-mas- 

diferenca-ainda-e-de-87-vezes.jhtm>. Acesso em: 24 jun. 2013.

Pnad: Taxa de analfabetismo cai no país, mas atinge 9,1% da população com mais de 
18 anos

A pesquisa Pnad 2011 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) aponta para a 
queda de 1% na taxa de analfabetismo das pessoas com dez anos ou mais de idade em 
relação ao índice de 2009. O número agora é de 7,9% dessa população.

Em 2004, os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicavam 
que 10,5% da população com mais de dez anos de idade era analfabeta.

Os números [...] demonstram que entre os jovens de 10 a 14 anos, 1,9% é analfabeto. 
Com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo é de 8,6% – o que representa 12,9 milhões 
de brasileiros.

O Nordeste é a região com os piores resultados em todas as faixas etárias. Ali, 15,3% 
da população com mais de 10 anos não sabe ler nem escrever. Se considerados apenas 
aqueles com mais de 25 anos, o índice chega a 21,3%. Na região Norte, o analfabetismo 
entre os maiores de 10 anos é de 9,2%.

Na região Sudeste, a taxa de analfabetismo é de 4,4% entre a população com mais 
de dez anos de idade. Quando considerados, os jovens entre 15 e 17 anos, o índice chega 
a 0,8%.

Pnad: Taxa de analfabetismo cai no país, mas atinge 9,1% da população com mais de 18 anos. UOL, São Paulo, 29 out. 2012. Folhapress.  
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/21/taxa-de-analfabetismo-cai-no-pais-mas-ainda-atinge-91- 

da-populacao-com-mais-de-18-anos.htm>. Acesso em: 24 jun. 2013.

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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Música

•	 Gostou da música de Chico Buarque? Você encontrará mais informações sobre esse compositor 
em seu site. Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br>. Acesso em: 20 maio 2013.

Site

•	 Gostou de conhecer um pouquinho melhor o nosso país? Quer saber mais? Acesse o site da 
prefeitura de sua cidade, o da Fundação Seade: <http://www.seade.gov.br> ou ainda o do 
IBGE: <http://www.ibge.gov.br>. Neles você encontrará muitas informações. O site do IBGE 
tem uma seção dedicada aos jovens como você – o IBGE teen. Acessos em: 20 maio 2013.

PARA SABER MAIS

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2
A FORMAÇÃO DA DIVERSIDADE BRASILEIRA

Nesta Situação de Aprendizagem, o objetivo é estabelecer uma discussão sobre a migração no 
Brasil a partir de uma reflexão sobre a própria família. Quase todos nós somos descendentes de 
estrangeiros, sejam eles asiáticos, africanos ou europeus. Dificilmente um jovem tem apenas 
antepassados indígenas. O Brasil é um país de grande miscigenação. Para verificar isso, organizem-se 
em grupos e troquem informações a respeito das respectivas famílias no que se refere à migração. 

!
?

Eis um roteiro para a sua discussão em sala. Não se esqueça de anotar as respostas.

•	 A minha família já migrou, emigrou ou imigrou?

•	 Há quanto tempo ela está aqui (bairro, cidade, país)?

Emigrante: Que ou quem emigra; emigrado.

Emigrar: Deixar um país para estabelecer-se em outro. Sair (da pátria) para residir em 
outro país.

Imigrante: Que ou pessoa que imigra.

Imigrar: Entrar (num país estranho) para nele viver.

Migrante: Que ou quem migra.

Migrar: Mudar periodicamente ou passar de uma região para outra, de um país para outro.
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5. ed. Versão eletrônica. Curitiba: Positivo, 2010.

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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Sugerimos que você continue a discussão em grupo sobre a família. Mas agora vocês devem 
escolher uma única família, de um dos membros do grupo, para aprofundar o tema da migração, 
imigração e emigração. Faça com os demais elementos do grupo uma pesquisa de campo com a 
família do colega escolhido para compreender o tema da mudança. Juntos, entrevistem as pessoas 
que podem dar explicações sobre o passado da família: às vezes são os avós, os tios ou mesmo os pais. 
Enfim, construam uma narrativa da história de migração de uma família e apresentem para a classe.

A seguir estão algumas sugestões de perguntas que poderão nortear sua pesquisa.

 1. Você(s) sabe(m) como se deu a emigração, a imigração ou a migração da sua família?

 PESQUISA DE CAMPO

•	 O que eu sei sobre o passado da minha família?

Depois, conte para os colegas do seu grupo o que você sabe sobre sua família.

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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 2. O que você(s) sabia(m) da cidade/Estado/país de destino? 

 3. Há quanto tempo está(ão) no lugar (bairro, cidade, país)?

 4. Sentiu-se(sentiram-se) estrangeiro(s) ao chegar? Ainda se sente(m) estrangeiro(s)?

 5. Já pôde (puderam) voltar ao local de origem? Se sim, como foi essa volta?

Sociologia – 2ª série – Volume 1
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Se no seu grupo não houver nenhum jovem cuja família tenha mudado de país, Estado, 
cidade ou bairro, vocês podem fazer a pesquisa com alguma família da vizinhança que não 
esteja há muito tempo na região.

	 6.	Já	sentiu	(sentiram)	vontade	de	voltar	para	o	lugar	de	origem?	Se	sim,	por	que	ficou	(ficaram)?

 7. Por que voltou (voltaram) para o local de origem (caso seja emigração)?
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Georg Simmel.

Muitos são os autores que tratam o tema da migração, 
imigração e emigração. Um deles foi o sociólogo alemão 
Georg Simmel (1858-1918). Ele discutiu especificamente a 
figura do estrangeiro e sua relação com o novo grupo. Para 
Simmel, o estrangeiro não era o simples viajante, ou o turista. 
Ele procurou destacar a ambiguidade do estrangeiro em re-
lação ao grupo.
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No Brasil, até 1850, mais importante do que a imigração estrangeira espontânea  
na composição do povo brasileiro, foi a chegada forçada de milhões de africanos. O perfil da 
imigração no nosso país variou com o passar do tempo, mas a maioria dos imigrantes veio 
da Itália, da Espanha e de Portugal, portanto, do sul da Europa. Várias são as questões que 
vêm à nossa mente quando discutimos o tema da migração, como: Por que as pessoas migram? 
Entre tantas nações, por que muitos escolheram o Brasil? Será que aqui encontraram o que 
esperavam? O que eles pensavam sobre o Brasil? 

Os textos e as imagens a seguir nos ajudarão a refletir a esse respeito.

Leitura e análise de texto e imagem 

 1. Você pode explicar quem foi Simmel? Aproveite para anotar no espaço a seguir o que seu pro-
fessor disse sobre a vida desse pensador.

 2. Para Simmel, qual é a diferença entre o estrangeiro e o viajante?

 3. Segundo ele, os estrangeiros são sempre vistos como parte do grupo?
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Colonização alemã: colônia Santa Isabel (ES), atual município de 
Domingos Martins, c. 1870.

Italianos recém-chegados à Hospedaria dos Imigrantes, São Paulo (SP), c. 1900.

Imagem de passaporte de família de imigrantes.
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Texto 1

Por que as pessoas migram? Eis uma pergunta tradicional que nunca recebeu  
uma resposta completa, mas que deu ensejo a muitas publicações e debates. A questão básica 
envolve o peso dos fatores de expulsão ou de atração e a maneira como se equilibram. Para 
começar, deve-se dizer que a maioria dos migrantes não deseja abandonar suas casas  
nem suas comunidades. Se pudessem escolher, todos – com exceção dos poucos que anseiam 
por mudanças e aventuras – permaneceriam em seus locais de origem. A migração, portanto, 
não começa até que as pessoas descobrem que não conseguirão sobreviver com seus meios 
tradicionais em suas comunidades de origem. Na grande maioria dos casos, não logram 
permanecer no local porque não têm como alimentar-se nem a si próprias nem a seus filhos. 
Num número menor de casos, dá-se a migração ou porque as pessoas são perseguidas por 
sua nacionalidade – como as minorias dentro de uma cultura nacional maior – ou seu credo 
religioso minoritário (dos judeus aos menonitas e aos dissidentes da Igreja russa ortodoxa) 
é atacado pelo grupo religioso dominante.

Uma vez que as condições econômicas constituem o fator de expulsão mais importante, 
é essencial saber por que mudam as condições e quais são os fatores responsáveis  
pelo agravamento da situação crítica que afeta a capacidade potencial dos emigrantes de 
enfrentá-la. Nessa fórmula, três fatores são dominantes: o primeiro é o acesso à terra e, 
portanto, ao alimento; o segundo, a variação da produtividade da terra; e o terceiro, o 
número de membros da família que precisam ser mantidos. Na primeira categoria estão as 
questões que envolvem a mudança dos direitos sobre a terra, suscitada via de regra pela 
variação da produtividade das colheitas, causada, por sua vez, pela modernização agrícola 
em resposta ao crescimento populacional. Nas grandes migrações dos séculos XIX e XX – 
época em que chegaram à América mais de dois terços dos migrantes –, o que de fato contava 
era uma combinação desses três fatores.

KLEIN, Herbert S. Migração internacional na história das Américas. In: FAUSTO, Boris (Org.). Fazer a América:  
a imigração em massa para a América Latina. São Paulo: Edusp, 2000. p. 13-14.

Vamos para a América
Naquele belo Brasil
Aqui ficam os nossos ricos senhores
A trabalhar a terra com a enxada [...].

Música italiana tirada de La Grande Emigrazione, de Emilio 
Franzina. Veneza: Marsílio Editori, 1976. p. 204. 

O carro já está em frente à porta, 
Partimos com a mulher e filharada,
Emigramos para a terra prometida,
Ali se encontra ouro como areia.
Logo, logo estaremos no Brasil.

Música alemã tirada do livro O imigrante alemão, de Carlos 
Fouquet. São Paulo: Instituto Hans Staden, 1974. p. 82. 

Na Europa, era muito comum cantar músicas que enalteciam as virtudes do Brasil, como 
os dois pequenos trechos a seguir.
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Texto 2

Esse era o imaginário a respeito da América que prevalecia na Europa desde o século 
XVI e que, a partir de meados do século XIX, serviu de atrativo para grande parcela da 
população camponesa de vários países europeus. É preciso, contudo, entender as condições 
de vida dessa população em um continente que passava por muitas transformações 
decorrentes da transição da economia feudal para a economia capitalista, e do desenvolvimento 
da industrialização. Segundo Zuleika Alvim [Imigrantes: a vida privada dos pobres do campo. 
In: NOVAIS, Fernando A. (Org.). História da vida privada no Brasil – República: da Belle 
Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 219-220], em linhas 
gerais, podemos apontar os seguintes fatores para esse processo histórico:
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Essa alegoria de 1606 mostra o imaginário europeu sobre a América. Ela retrata o 
paraíso das delícias. Os rios são de vinho, as montanhas, de ouro, as chuvas são pérolas e 
diamantes. Nesse lugar, quem mais ganha é quem menos trabalha.

IL REMONDINI. Descrição da terra de Cocanha [Discritione del paese di cucugna]. 1606. Gravura em água-forte, aquarela, 40,1 x 
53,5 cm.
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•	  concentração da terra nas mãos de poucos proprietários, expulsando os trabalhadores 
rurais do campo;

•	  endividamento dos pequenos proprietários rurais devido às altas taxas de impostos sobre 
a propriedade, o que levava à solicitação de empréstimos;

•	  dificuldade do pequeno proprietário de enfrentar a concorrência da oferta de produtos 
a preços inferiores por parte dos grandes proprietários;

•	  grande concentração dessa população expulsa do campo nas cidades, criando uma reserva 
de mão de obra para a indústria nascente;

•	  impossibilidade de absorção, sobretudo na Itália e na Alemanha, de todos esses trabalha-
dores pela indústria;

•	  acentuado crescimento demográfico, com a população europeia aumentando duas vezes 
e meia;

•	 desenvolvimento tecnológico, com a máquina substituindo o trabalho do homem.

Entretanto, o sonho de “fazer a América” não era tão facilmente realizado. A vida desses 
imigrantes foi marcada, especialmente no início, por muito trabalho, dificuldades de adaptação 
à língua, costumes e hábitos diferentes. E, além do preconceito que sofriam no país de origem, 
foram vítimas de preconceito no Brasil, reproduzindo aqui as visões negativas que opunham 
alemães do norte ao sul, italianos setentrionais a italianos meridionais, alemães a poloneses, 
italianos a japoneses (ALVIM, 1998, p. 269).

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Com base na aula, na leitura dos textos e na observação das imagens, responda às questões.
 1. Por que as pessoas migram? 

Sociologia – 2ª série – Volume 1

29

SOCIO_CA_2s_ Vol1_2014_P11.indd   29 01/11/13   15:04



	 2.	Por	que	muitos	ficam	e	não	voltam?	

 3. O autor do Texto 1 aponta a perseguição como uma possível razão para a migração. Mas per-
seguição do quê? De quem? Você pode dar outros exemplos, além dos mencionados no texto, 
considerando o contexto dos séculos XIX e XX? 
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VOCÊ APRENDEU?

 1. A partir da leitura dos textos sobre migração europeia, explique por que muitas pessoas deixa-
ram os campos e foram morar nas cidades.

 2. Com base nas músicas cantadas na época da imigração, nas fotos de imigrantes e na discus-
são em sala, explique se a imagem idealizada pelos europeus estava de acordo com a realidade 
aqui encontrada.

APRENDENDO A APRENDER

Uma forma muito gostosa de saber mais é ir a um museu. Em muitas cidades do Estado 
de São Paulo há museus que contam a história da migração no Brasil, como em Jundiaí, 
Holambra, Santa Bárbara D’Oeste, entre outras. Na sua própria cidade, ou numa cidade vizinha, 
também pode existir um museu que trate desses deslocamentos populacionais. Vale a pena visitá-
-lo. A cidade de São Paulo tem um muito importante, o Memorial do Imigrante, localizado na 
antiga Hospedaria dos Imigrantes, e também há o Centro de Tradições Nordestinas (CTN). 
Além de ser um passeio agradável, você aprende mais sobre a sua história.
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Sites

•	 Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Disponível em: <http://www.ctn.org.br>. Acesso 
em: 20 maio 2013. Possui muitas informações interessantes sobre os nordestinos em  
São Paulo.

•	 Memorial do Imigrante. Disponível em: <http://www.memorialdoimigrante.org.br>. Acesso 
em: 20 maio 2013. Pode ajudar muitos descendentes de imigrantes a descobrir um pouco 
mais sobre sua origem.

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3
TENSÕES NA FORMAÇÃO DA DIVERSIDADE

!
?

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos refletir sobre as tensões que podem ser geradas entre os 
novos e os velhos habitantes de uma localidade na composição da diversidade. A ideia é aprofundar 
o tema da diversidade a partir de uma reflexão sobre os conceitos de aculturação e assimilação e sobre 
a relação entre estabelecidos e outsiders.

Esta atividade procura dar continuidade à pesquisa realizada na Situação de Aprendizagem 2 sobre 
a história de migração de uma família. O objetivo agora é trabalhar a questão da adaptação e do 
estranhamento diante de uma nova realidade e explorar as possíveis tensões que podem se desenvolver 
a partir da migração. Uma mudança, seja de bairro, de cidade, de Estado ou de país, nem sempre é 
fácil. E, na maioria das vezes, ela envolve adaptação e concessões. Isso se reflete na vida cotidiana das 
pessoas, nos seus hábitos, nas maneiras de ser e de agir. Você pode manter o mesmo grupo e a mesma 
família com que trabalhou na pesquisa anterior para descobrir as tensões provocadas pela migração 
vivenciadas por esta família. 

Sugerimos os seguintes pontos a ser abordados: 

 1. Religião: o grupo poderia perguntar como foi possível a manutenção de determinada religião 
ou se houve conversão de várias pessoas da família a outra religião.

 PESQUISA DE CAMPO
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 2. Língua (gírias): a língua também é um elemento importante no momento da migração, seja 
como facilitador, ou não, da integração. O grupo poderia fazer uma lista de palavras que até 
hoje são usadas pela família e/ou de palavras novas, desconhecidas ou conhecidas por outro 
nome por seus membros. Por exemplo: mandioca/aipim, abóbora/jerimum etc.

 3. Alimentação: às vezes ela pode ser um dos elementos mais complicados em qualquer adap-
tação. O grupo pode solicitar às pessoas entrevistadas que falem sobre: 

  a)  Os tipos de alimentos: você pode perguntar, entre outras coisas, sobre o consumo de carne. Por 
exemplo: os coreanos podem ser questionados sobre a carne de cachorro; os franceses, sobre carne 
de cavalo; os chineses, de ratos, escorpiões e certos tipos de barata. Os próprios brasileiros, 
dependendo da região, consomem carnes de diferentes animais: bode, em muitas localidades do 
Nordeste; jacaré mato-grossense e içá (a fêmea da formiga saúva) nas regiões Norte e Centro-
Oeste etc. Também pode-se questionar sobre outros tipos de alimento.
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  b)  A origem dos alimentos: o grupo poderia perguntar se eles ainda consomem produtos ou 
alimentos de seu lugar de origem e como fazem para adquiri-los.

  c)  As adaptações de antigas receitas e a incorporação de novas: o grupo poderia listar os alimen-
tos e pratos que hoje comem e que não comiam ou nem conheciam, ou ainda as novas recei-
tas que foram introduzidas na alimentação da família.

 4. Costumes: o grupo poderia fazer perguntas sobre: vestuário, casamento, brincadeiras, festas 
típicas, danças, maneiras de se cumprimentar etc.
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 5. Histórias de família: o grupo poderia perguntar ainda a respeito das histórias de família. 
Histórias pitorescas, engraçadas ou tristes da adaptação ao novo lugar.

Deixamos um espaço para outros temas que o grupo queira abordar e que não foram aqui 
sugeridos.
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Grupo de adolescentes de diversas etnias.

 1. Escreva um breve texto que discuta o uso do jeans pelos jovens e os processos de aculturação e 
assimilação, tomando como base as explicações de seu professor. 

A imagem mostra jovens de diversas etnias usando jeans, que é uma roupa tipicamente ocidental.
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 2. Descreva brevemente a vida de Norbert Elias e relacione-a a sua análise sobre os estabelecidos 
e os outsiders. 

    O termo outsider não tem uma tradução muito fácil para a língua portuguesa. Literalmente, 
significa “de fora”, ou seja, alguém que veio de outro lugar e não é membro original de um 
grupo, não se encaixa muito bem nele. Mas dizer em português que alguém é um “de fora” soa 
um tanto estranho aos nossos ouvidos. É por isso que o termo não é traduzido e usa-se a ex-
pressão em inglês. Na obra Os estabelecidos e os outsiders, Norbert Elias aplica a categoria 
“outsider” para referir-se aos habitantes mais novos de Winston Parva. No entanto, utiliza 
também para designar de forma geral os grupos que detêm menos poder. Em contraposição à 
categoria de “outsider”, Elias denomina os antigos moradores da cidade de “estabelecidos”, que 
também aplica para designar os grupos que detêm mais poder.
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VOCÊ APRENDEU?

 1. Aculturação é sinônimo de assimilação? Por quê?

 2. Explique a relação entre mudança cultural e aculturação.

 3. Por que os estabelecidos se viam como melhores do que os outsiders em Winston Parva?
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Site

•	 Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP. Disponível em: <http://www.diversitas.fflch.usp.br>. Acesso 
em: 20 maio 2013. Contém textos e vídeos, além de links para outros sites.  

Filmes

•	 Daqui nóis não arreda o pé. Direção: Jairo Teixeira dos Santos. Brasil, 2005. 15 min. As 
irmãs Tonha e Aparecida são alvo da zombaria da molecada e da ira de alguns moradores 
de Santana do Jacaré, que querem expulsá-las da cidade.

•	 O homem que virou suco. Direção: João Batista de Andrade. Brasil, 1979. 95 min. 16 anos. 
Deraldo, poeta nordestino que tenta sobreviver de suas poesias e folhetos, é confundido 
com o operário de uma multinacional que assassinou o próprio patrão quando ia receber 
o título de operário símbolo. O filme aborda a resistência de um poeta e cidadão nordes-
tino, oprimido em seu dia a dia por uma sociedade que tenta eliminar suas raízes.

PARA SABER MAIS

APRENDENDO A APRENDER

Muitas vezes, as discussões em sala de aula parecem distantes de nossa realidade. E 
às vezes até são. Entretanto, há discussões que nos motivam a refletir sobre questões mais 
amplas. Tal é o caso, por exemplo, da proposta desta Situação de Aprendizagem, ao 
estimulá-lo a aprender por meio da história de sua família. Conversar com pais, parentes 
e avós sobre a história da família pode ajudá-lo a compreender acontecimentos mais gerais  
‒	por	exemplo,	perceber	que	o	desemprego	de	 seu	pai	coincidiu	com	um	período	de	
recessão da economia. Tal compreensão permite ver o mesmo fato sob outro ângulo. E 
esse tipo de conversa pode levá-lo a entender diversas situações que marcaram ou marcam 
a história de nosso país. Além de ser muito interessante, claro! Afinal, trata-se de uma 
oportunidade para aproximar-se de pais, parentes e/ou avós.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4
A NOÇÃO DE CULTURA E A IDEIA DE CULTURA DE MASSA

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos retomar a noção de cultura, apresentada ao longo da 1a 
série, e a ideia de que a transmissão cultural se dá por meio da linguagem. Vamos também discutir a 
importância da cultura na vida social e a definição de cultura de massa.

 1. Faça um breve resumo da discussão realizada em sala de aula a respeito da ideia de cultura.

!
?
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Ao contrário do que ocorre com os outros animais, praticamente tudo pode ser ensinado para o ser humano na primeira infância.

	 2.	Utilize	estas	imagens	para	refletir	sobre	as	distinções	entre	homens	e	animais	no	que	se	refere	à	cultura.
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 1. Qual seria a ideia principal do texto? 

 2. O que as abelhas e outros animais têm em comum?

 3. E o que você acha que os animais não têm em comum com o ser humano?

Independentemente da espécie a que pertencem, as abelhas organizam-se em grupos. Nestes, 
cada abelha possui regras e atividades específicas. Abelhas de uma mesma espécie, contudo, rela-
cionam-se sempre da mesma maneira com o meio ambiente. Seu comportamento se altera apenas 
quando há alterações no ambiente que a cerca. Caso não haja alterações neste, tampouco há al-
terações no comportamento das abelhas.

Desta forma, pode-se dizer que elas se adaptam ao meio ambiente, ou às alterações que nele 
ocorrem, mas não o transformam. A capacidade de transformar o próprio comportamento e a 
natureza é própria do ser humano.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 
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Como lição de casa desta Situação de Aprendizagem, elabore um breve resumo da discussão 
apresentada sobre cultura e sociedade.

LIÇÃO DE CASA
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O papel da linguagem na transmissão cultural e os meios de comunicação 
de massa

O comportamento do homem é regido por padrões culturalmente transmitidos pela linguagem.

Logo, para os seres humanos, a linguagem tem papel importantíssimo na apreensão dos conteú-
dos simbólicos, pois é por meio dela que nos tornamos seres humanos. É por intermédio dela que 
os padrões culturais são transmitidos por meio de símbolos e sinais. E na nossa sociedade existem 
vários mecanismos de transmissão cultural. 

©
	R

ya
n	

M
cV

ay
/P

ho
to

di
sc

/Th
in

ks
to

ck
/G

et
ty

	Im
ag

es

©
	A

ve
su

n/
iS

to
ck

ph
ot

o/
Th

in
ks

to
ck

/G
et

ty
	Im

ag
es

©
 V

lad
 K

oc
he

lae
vs

ki
y/

iS
to

ck
ph

ot
o/

Th
in

ks
to

ck
/G

et
ty

	Im
ag

es

©
 P

at
ríc

ia
 P

au
lo

zi/
M

ap
s W

or
ld

As imagens apresentam alguns dos mecanismos de transmissão cultural da sociedade. 

  Com base nas explicações dadas em aula, faça uma lista de outros mecanismos.

Sociologia – 2ª série – Volume 1

46

SOCIO_CA_2s_ Vol1_2014_P11.indd   46 01/11/13   15:05



Se a linguagem é essencial na transmissão cultural, cada vez mais na nossa sociedade essa 
transmissão é feita pelos meios de comunicação de massa. Por meio deles podemos compreender o 
que se passa na sociedade e como devemos agir socialmente. 

O objetivo desta atividade é permitir que você desenvolva uma análise crítica das mensagens 
veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Vale destacar que eles nos transmitem valores e 
ideias, não só informações.

As orientações a seguir podem ajudá-lo a entender o que deve ser pesquisado.
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PESQUISA EM GRUPO

Organizem-se em grupos e tragam para a sala de aula exemplares de revistas e/ou jornais. 
Em seguida, selecionem e recortem todos os artigos que procurem de alguma forma mostrar 
como devemos agir. Para organizar os recortes, procure identificar quais temas aparecem 
recorrentemente nesses veículos de comunicação e de que forma eles procuram incentivar 
as pessoas a agir de determinada maneira. As imagens apresentadas anteriormente, por 
exemplo, têm em comum o tema da beleza voltada para o público feminino, já que estão 
representadas dicas de corte de cabelo e maquiagem.

Outros exemplos de temas relacionados ao comportamento: como agir com a casa, com 
o animal de estimação, com a carreira e/ou os estudos, com a alimentação, com o dinheiro 
etc. A partir dessa organização temática, elaborem uma lista dos artigos escolhidos, expli-
cando sucintamente seu conteúdo. Vocês podem usar o espaço a seguir para anotar suas 
conclusões e, depois, apresentar o resultado para a sala.

Sociologia – 2ª série – Volume 1

47

SOCIO_CA_2s_ Vol1_2014_P11.indd   47 01/11/13   15:05



Sociologia – 2ª série – Volume 1

48

SOCIO_CA_2s_ Vol1_2014_P11.indd   48 01/11/13   15:05



Explique, com base nas orientações do professor e na discussão realizada em sala de aula, o que 
você entende por “massa”.

Cultura versus cultura de massa

Leitura e análise de texto 

Hoje, o telefone é um importante meio de comunicação. Ele sofisticou-se e transformou-
-se no telefone celular. Milhões de equipamentos são fabricados e vendidos, todos os anos, 
para os mais diferentes países. Além disso, são muito cobiçados, pois novos modelos surgem 
diariamente. Entretanto, sua história não foi sempre assim, repleta de triunfos e aceitação. 
Quando o telefone surgiu, não foi bem-aceito em muitos lugares. Ao que parece, era visto 
como um intruso no espaço privado. Numa época marcada pela formalidade, em que era in-
concebível que as pessoas se visitassem sem convite ou agendamento prévio, esse aparelho que 
toca sem hora marcada incomodava porque invadia a privacidade. Afinal, podia tocar nos mo-
mentos mais improváveis.

Como nas casas abastadas quem atendia a campainha eram os empregados, até o ato de se 
levantar para atendê-lo não era bem-visto pelos membros da elite, pois parecia um gesto servil. 
Logo, para que essa invenção se tornasse um meio de comunicação de massa aceito por todos, 
foram necessárias várias décadas.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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 1. É possível falar em cultura de massa? Exponha o que você entendeu do tema.

 2. Explique a relação entre cultura e linguagem.

VOCÊ APRENDEU?

Com base na leitura do texto apresentado e nas explicações de seu professor, faça um resumo da 
discussão sobre produção em larga escala e consumo de massa.
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Nesta Situação de Aprendizagem, vamos discutir a relação entre consumo e consumismo, para 
entender que há uma diferença entre os dois termos. Como veremos, utilizá-los como sinônimos, 
como faz o senso comum, é uma maneira inadequada de compreender a questão.

Como forma de sensibilizá-lo para esta Situação de Aprendizagem, sugerimos que você e seus 
colegas de sala façam uma análise do que dizem as propagandas. É importante que vocês percebam 
que os discursos usados nas propagandas muitas vezes vendem muito mais do que objetos;  
vendem ideias, sentimentos e aspirações. Na maioria das vezes, elas estimulam o consumismo, e não 
o consumo.

Preparação da atividade

Para a realização desta atividade é importante que o grupo se organize previamente e observe com 
atenção as indicações a seguir: 

a) escolham dois produtos que recorrentemente aparecem em propagandas nos meios de 
comunicação;

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5
CONSUMO VERSUS CONSUMISMO

!
?

PESQUISA EM GRUPO

Há propagandas dos mais diversos tipos e veiculadas pelos mais diferentes meios de 
comunicação! Elas podem ser coletadas em revistas ou jornais, em sites da internet, em ca-
tálogos; quando veiculadas em outros suportes que não os impressos, como a televisão, por 
exemplo, podem ser transcritas e/ou anotadas. 

b) tragam o maior número de propagandas que encontrarem sobre os produtos escolhidos; 

c) a propaganda deve sempre conter um texto (mesmo que pequeno, restrito a uma frase) e ima-
gem do produto. No caso daquelas veiculadas pela televisão, a fala equivale ao texto do 
produto;

d) depois de compreender o que deve fazer, o grupo precisa escolher um dos produtos para, então, 
realizar a análise de suas respectivas propagandas. 

Primeiro, analise as propagandas isoladamente e, em um segundo momento, o con-
junto por elas formado.
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Como fazer a análise

A análise pode ser dividida em dois tipos: do texto e da imagem do produto. Ao analisar esses 
elementos, os grupos precisam procurar entender e escrever em seus Cadernos:

  a)  Como um produto pode ser mostrado em texto e imagem de diferentes formas. Dependendo do 
produto a ser analisado, você e seus colegas podem encontrar duas situações: propagandas 
sobre um mesmo produto que pouco diferem entre si (seja porque o ângulo de exposição 
do produto nas fotos é sempre muito parecido, seja porque os textos não são muito diferen-
tes, como é o caso das propagandas de cerveja no verão que, independentemente da marca, 
mostram jovens em bares e praias em roupas descontraídas); ou propagandas sobre um 
mesmo produto que apresentam grande diferenciação na forma de expô-lo. Use essa parte 
como rascunho para enumerar e explicar como o produto foi apresentado nas diferentes 
propagandas escolhidas pelo grupo. Você pode escrever a análise de cada propaganda.
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  b)  Se a propaganda trata das qualidades reais do produto ou se ela “vende” algo que não está ligado 
diretamente a ele, como status, relacionamentos ou mesmo sentimentos (alegria, felicidade e 
bem-estar, por exemplo). Use as linhas a seguir como rascunho para analisar quais são as 
qualidades reais ou imaginárias do produto em questão. Você pode escrever a análise de 
cada propaganda. 
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 4. Explicar os resultados das análises dos itens a e b. Para isso, organize a seguir o rascunho das 
páginas anteriores, sintetizando em um parágrafo a análise de todas as propagandas.

  a) 

  b) 

Como expor os resultados da pesquisa

Ao mostrar para os colegas o resultado de sua análise, cada grupo pode estabelecer a seguinte 
ordem de exposição:

 1. Explicar o tipo de produto escolhido. 

 2. Dizer quantas propagandas foram analisadas. 

 3. Diferenciar o(s) tipo(s) de suporte midiático em que as propagandas foram coletadas (televisão, 
jornal, revista, internet etc.).
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	 5.	Agora	que	você	já	respondeu	às	questões	propostas,	crie	uma	redação	unificando	as	informações.
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Muitas vezes as propagandas usam frases como: “Esse produto trará uma satisfação que você não 
espera”, ou algo similar. Ou seja, ela não vende a satisfação de uma necessidade existente, mas a 
criação de uma nova necessidade que o consumidor nem sabia que existia, mas que aquele produto 
irá suprir. Não é raro que a propaganda, transmitida pelos meios de comunicação, trabalhe a ideia 
de que o produto pode mudar a vida de uma pessoa ou de que esta não tem consciência de como 
isso poderia ser bom para ela. 

Escreva ao menos um exemplo de propaganda com a qual você teve algum contato (seja porque 
leu em um jornal, uma revista ou um catálogo, seja porque viu na televisão ou no cinema) que 
mostre um produto que satisfaz um desejo que o consumidor nem sabia que tinha. Você pode citar 
como exemplo uma das propagandas apresentadas no trabalho anterior, por seu grupo ou por 
outros grupos da classe.

Consumo versus consumismo

Na economia consumista, a regra é que primeiro os produtos apareçam (sendo 
inventados, descobertos por acaso ou planejados pelas agências de pesquisa e desenvolvimento), 
para só depois encontrar suas aplicações. Muitos deles, talvez a maioria, viajam com  
rapidez para o depósito de lixo, não conseguindo encontrar clientes interessados, ou até 
antes de começarem a tentar. Mas mesmo os poucos felizardos que conseguem encontrar 
ou invocar uma necessidade, desejo ou vontade, cuja satisfação possam demonstrar ser 
relevante (ou ter a possibilidade de), logo tendem a sucumbir às pressões de outros produtos 
“novos e aperfeiçoados” (ou seja, que prometem fazer tudo o que os outros podiam fazer, 
só que melhor e mais rápido – com o bônus extra de fazer algumas coisas que nenhum 
consumidor havia até então imaginado necessitar ou adquirir) muito antes de sua capacidade 
de funcionamento ter chegado ao seu predeterminado fim.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 53-54.

Leitura e análise de texto 
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 1. Com base na leitura e nas considerações do professor, explique do que trata o texto apresentado.

 2.  Cite exemplos de produtos incessantemente aperfeiçoados em nossa sociedade.
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Com base na aula de seu professor e na leitura do texto apresentado, explique com suas palavras 
do que ele trata.

Que os seres humanos preferiram a felicidade à infelicidade é uma observação banal, 
um pleonasmo, já que o conceito de “felicidade” em seu uso mais comum diz respeito a 
estados ou eventos que as pessoas desejam que aconteçam, enquanto a “infelicidade” 
representa estados ou eventos que elas querem evitar. Os dois conceitos assinalam a distância 
entre a realidade tal como ela é e uma realidade desejada. Por essa razão, quaisquer tentativas 
de comparar graus de felicidade experimentados por pessoas que adotam modos de  
vida distintos em relação ao ponto de vista espacial ou temporal só podem ser mal-interpretadas 
e, em última análise, inúteis.

Na verdade, se o povo A passou sua vida em um ambiente sociocultural diferente daquele 
em que viveu o povo B, seria inútil ou arrogante afirmar que A ou B era “mais feliz”. Os 
sentimentos de felicidade ou sua ausência derivam de esperanças e expectativas, assim como 
de hábitos aprendidos, e tudo isso tende a diferir de um ambiente social para outro. Assim,  
uma comida saborosa apreciada pelo povo A pode ser considerada repulsiva e venenosa pelo  
povo B. Da mesma maneira, as condições reconhecidamente capazes de tornar feliz o povo  
A poderiam deixar o povo B bastante infeliz e vice-versa.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 58-59.

Leitura e análise de texto 
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Faça uma pesquisa de letras de música que tratam dos temas consumo e/ou consumismo e 
transcreva-as aqui. A seguir, relacione-as com os conteúdos desenvolvidos nesta Situação de 
Aprendizagem.

LIÇÃO DE CASA
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Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre a relação entre consumo, consumismo e  
felicidade.

VOCÊ APRENDEU?
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Gostou de analisar propagandas? Sempre que achar interessante, você pode conversar 
sobre elas com amigos e familiares, independentemente de discuti-las ou não em sala de 
aula, tornando esse tipo de discussão um hábito. Essa pode ser uma forma de estabelecer 
uma relação crítica com o consumismo e de promover o consumo de forma equilibrada.

APRENDENDO A APRENDER
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1. Embora a indústria de consumo de massa produza artigos em série para serem consumidos 
igualmente por um grande número de pessoas, a forma como nos apropriamos desses objetos 
varia em função do contexto social, econômico, histórico, regional e cultural em que nos encon-
tramos. Pensando nisso, observe as imagens e responda ao questionário a seguir.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6
JOVENS, CULTURA E CONSUMO
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Nesta Situação de Aprendizagem, vamos discutir de que maneiras jovens, como você e seus 
colegas, se inserem na cultura de consumo, como consumidores e produtores de cultura e identidades 
a partir daquilo que consomem. A ideia é compreender que o universo das práticas juvenis de 
consumo é plural e multifacetado.
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1. Quais destes produtos você possui em casa? 

(   ) Calça jeans       (   ) Camiseta
(   ) Celular       (   ) Tênis
(   ) Tablet

2. Quantos destes produtos você possui em casa?

 a) Calça jeans (   ) Nenhuma 
(   ) 1 a 2   
(   ) 2 a 4
(   ) Mais de 4
(   ) Não sei

 b) Celular (   ) Nenhum   
(   ) 1      
(   ) 2
(   ) 3 ou mais (inclusive fora de uso)

 c) Tablet (   ) Nenhum   
(   ) 1      
(   ) 2
(   ) 3 ou mais

 d) Camiseta (   ) Nenhuma    (   ) Mais de 10
(   ) Até 5     (   ) Não sei
(   ) 5 a 10

 e) Tênis (   ) Nenhum 
(   ) 1 par    
(   ) 2 pares
(   ) Mais de 2 pares

3. Olhe à sua volta e responda: Quantos dos seus colegas estão com:

 a) Calça jeans (   ) Nenhum
(   ) Menos de metade da classe
(   ) Metade da classe
(   ) Mais da metade da classe
(   ) Todos
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	 	 Após	completar	o	questionário,	reflita	sobre	a	seguinte	questão:

 2. Apesar de tanta gente usar os mesmos produtos, você acha que todo mundo aqui se veste igual, 
usa o mesmo modelo de telefone celular ou de tablet? Por quê?

 b) Celular (   ) Nenhum
(   ) Menos de metade da classe
(   ) Metade da classe
(   ) Mais da metade da classe
(   ) Todos

 c) Tablet (   ) Nenhum
(   ) Menos de metade da classe
(   ) Metade da classe
(   ) Mais da metade da classe
(   ) Todos

 d) Camiseta (   ) Nenhum
(   ) Menos de metade da classe
(   ) Metade da classe
(   ) Mais da metade da classe
(   ) Todos

 e) Tênis (   ) Nenhum
(   ) Menos de metade da classe
(   ) Metade da classe
(   ) Mais da metade da classe
(   ) Todos
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Etapa 1 – Jovens e cultura

Embora os interesses, os hábitos de lazer e o comportamento das pessoas mais novas, em geral, 
tendam a ser diferentes daqueles das pessoas de mais idade, até a década de 1950, aproximadamente, 
não se podia dizer que os jovens se destacavam como possuidores de uma “cultura própria”,  
ou como consumidores de produtos específicos para sua faixa etária e praticantes de atividades de 
lazer circunscritas a eles. Ser jovem era mais uma fase da vida antes de se tornar adulto, com suas 
fragilidades e especificidades. O jovem precisava ser “preparado” para se tornar um cidadão, segundo 
determinados padrões considerados adequados, dependendo da sociedade em que estava inserido. 

Esse quadro começou a mudar com o surgimento da cultura e da comunicação de massa, após  
a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram o primeiro país a se beneficiar do novo ciclo de 
desenvolvimento industrial que deslanchou com o final da guerra, quando houve grande diversificação 
da produção e o aumento significativo dos níveis de emprego e dos benefícios do Estado de  
Bem-Estar Social. Esse período também foi caracterizado pelo crescimento do consumo, ampliado pela 
criação de novos bens e a crescente importância dos meios de comunicação. Nessa época, a escolarida-
de obrigatória foi estendida e houve significativa expansão da oferta de empregos para os jovens recém-
-saídos do sistema educacional.

Tais condições sociais e econômicas proporcionaram a emergência de novos estilos juvenis  
de vida.

Leitura e análise de texto 

O aumento da disponibilidade e da procura por diversão e por elementos diferenciados 
de consumo provoca rápida resposta por parte da indústria, do comércio e da publicidade, 
que passa a produzir bens específicos para esse público, alimentando o espraiamento dos 
novos hábitos. Está montado, assim, o cenário de uma juventude fundamentalmente liga-
da ao seu tempo de lazer; em lanchonetes ouve rock-’n’-roll em jukebox (máquina parcial-
mente automatizada capaz de selecionar discos ou faixas de discos inserindo-se moedas e 
selecionando-se as músicas que se deseja ouvir) ou programas de auditório; consome no-
vas mercadorias, de guloseimas (refrigerantes, chicletes etc.) a roupas (jeans, jaqueta de 
couro) e meios de locomoção (a motocicleta), todos marcada e distintivamente juvenis. 
Esses elementos aparecem como característicos de um novo padrão de comportamento 
– que inclui maior liberdade e autonomia para os jovens – interpretado como uma dimi-
nuição geral da autoridade e controle paternos, paralelamente a uma valorização do pra-
zer e do consumo como fontes de gratificação imediata.

ABRAMO, Helena Wendel. Cenas juvenis: punks e darks no cenário urbano. São Paulo: Página Aberta, 1994. p. 29.

Como os diferentes grupos de jovens buscam se diferenciar entre si? Qual é a lógica que explica 
a formação de movimentos, tipos, estilos e tendências tão diversos entre os jovens? Preste atenção às 
explicações do professor e complete o quadro a seguir.
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A música punk aparece como uma reação ao estrelismo do rock progressivo imperante nos 
anos 70, que necessitava de um enorme esquema empresarial e envolvia muito dinheiro; aparece 
como busca de uma música simples e rudimentar, sem necessidade de grandes aparatos e 
virtuosismo, que qualquer garoto com vontade de divertir-se e expressar-se pudesse fazer: o 
“lema” da proposta musical é justamente o do it yourself (faça você mesmo), com os recursos 
disponíveis, por mais rudimentares que sejam. O punk aparece então como uma música ágil 
e “autêntica”, ligada às experiências dos jovens no cotidiano das ruas: uma música que faz 
sentido de novo para os jovens e suas experiências reais. [...] Em torno dessa proposta musical, 
articula-se toda uma estética baseada nos mesmos princípios, isto é, a utilização de materiais 
rudimentares, desvalorizados, provenientes do lixo urbano e industrial: tecidos de plástico, 
calças rasgadas, meias furadas, camisetas semidestruídas, peças de roupa fora de moda. O estilo 
compõe uma aparência estranha e agressiva, de jovens “podres” e “mal-intencionados”. Punk 
é um termo da língua inglesa que quer dizer madeira podre, mas que também serve para de-
signar coisas sem valor ou pessoas desqualificadas.

ABRAMO, Helena Wendel. Cenas juvenis: punks e darks no cenário urbano. São Paulo: Página Aberta, 1994. p. 44.

Por meio do lazer

Por meio da contestação

Por meio da música

Um dos exemplos mais expressivos da combinação da música com ideologias políticas e filosofias 
de vida foi o aparecimento dos grupos de jovens punks, na Inglaterra, entre 1976 e 1977. Para en-
tender as origens e o significado de punk, leia o texto a seguir.
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Os punks são apenas um dos diversos grupos de jovens que emergiram na segunda metade do 
século XX como forma de contestação à indústria de consumo de massa e ao estilo musical dominante 
do rock-’n’-roll estadunidense. Desde então, inúmeras formas de manifestação e expressão, baseadas 
em práticas de lazer, estilos visuais, filosofias de vida, gostos musicais, dança, grafite, performance 
e outros, surgem e desaparecem no espaço da escola, da comunidade, do bairro e da cidade. 

No Brasil, existem diversos grupos de jovens espalhados por todas as cidades que se identificam 
das mais variadas maneiras e podem ser encontrados em comunidades que atravessam fronteiras, 
por meio da internet, como em sites de relacionamento, blogs, comunidades virtuais, entre outros. 
Veja se você reconhece alguns deles nos trechos a seguir.

•	 	 Hip-hop: cultura inventada por jovens afro-americanos a partir de influência  
afro-jamaicana, hoje difundida no mundo todo. Os vértices da cultura hip-hop são o 
break	(dança),	o	grafite	(pintura)	ou	a	prática	de	DJ (música). E seus elementos cons-
titutivos, o DJ (instrumentista), o MC (mestre de cerimônia ou rap-rapper), o B-boy 
(dançarino	de	rua)	e	o	grafiteiro	(interessado	na	expressão	gráfica	da	cultura	urbana).	
Essa associação ocorreu por causa do interesse dos jovens pela música mais falada que 
cantada (rappers e também cantores de R&B	‒	rhythm and blues), pela discotecagem e 
produção de música a partir de fragmentos ou samples (DJs), por estilos de street dance 
(B-boys), pela organização e produção de eventos (MCs)	e	pela	expressão	gráfica	com	
um	sentido	estético	diferenciado	(grafite).	Criado	como	manifestação	de	um	estilo	de	
vida que confronta certos valores tradicionais, o hip-hop	também	abrange	a	reflexão	e	
a discussão sobre questões raciais, sociais e políticas.

•	 	 Gótico:	o	termo	foi	usado	no	final	dos	anos	1970,	na	Inglaterra,	para	definir	um	estilo	
musical. Posteriormente, já na metade dos anos 1980, era associado à música pós-punk. 
Chegou ao Brasil em 1985, ainda chamado de dark, do qual se distinguiu no início 
dos anos 1990. 

“A identidade gótica se constitui em torno de um núcleo: a morte. A morte permeia 
toda a produção artística do grupo; é a razão do horror, do sobrenatural e do obscuro. 
A marca da morte está nos rostos pintados de branco com olhos e bocas ressaltados, na 
cor preta das roupas, nos símbolos religiosos utilizados como acessórios, e é a inscrição 
do grupo no corpo do indivíduo, e o símbolo que o identifica diante de outros grupos. 
[...] Símbolos religiosos e esotéricos (como a cruz cristã, o ankh egípcio e o pentagrama) 
formam outro conjunto importante de elementos constituintes da identidade do grupo 
gótico. Esses símbolos são usados como adornos – colares, brincos, tatuagens etc. – e 
permeiam a produção artística dos góticos. [...] Outras características marcantes do 

Leitura e análise de texto 
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grupo gótico são sua relação com a arte e com a sexualidade e sua postura não agressiva. 
[...] O grupo se orgulha de ser pacífico e de não brigar com outros grupos.”

BOURDOUKAN, Adla. Carpe Noctem: góticos na internet. In: MAGNANI, J. G. C.; SOUZA, B. M. de (Orgs.). Jovens na 
metrópole:	etnografias	de	circuitos	de	lazer,	encontro	e	sociabilidade.	São	Paulo:	Terceiro	Nome,	2007.	p.	71-73.

•	 	 Straight edge: o termo não tem tradução precisa, mas numa tradução livre para o 
português quer dizer “caminho correto”. Trata-se de um movimento descendente do 
punk e do hardcore estadunidenses, cujos preceitos se estruturam a partir da música, 
mas vão muito além dela. Uma das principais características dos straight edges era a 
recusa do comportamento considerado destrutivo dos punks, especialmente o consu-
mo de álcool e drogas. 

“Assim, manter-se ‘sóbrio’ era fundamental para a tarefa de propor alternativas de 
mudanças, algo que é classificado como uma atitude mais positiva frente à situação. 
Logo, aqueles que faziam a opção por não consumir tais substâncias em função desse 
julgamento passaram a utilizar o termo straight edge, para designar a si próprios, e 
marcar as costas das mãos com ‘X’ – código utilizado em alguns bares norte-ameri-
canos para distinguir quem não pode consumir bebidas alcoólicas por ser menor de 
idade. [...] A oposição ao uso de drogas ainda é representada por meio das expressões 
“drug free” (livre de drogas) e ‘drugs are for losers’ (drogas são para perdedores) fre-
quentemente estampadas em camisetas. Aos poucos outros elementos foram sendo 
incorporados e passaram a fazer parte do comportamento dos straight edges, entre 
eles o vegetarianismo, num primeiro momento, e, posteriormente, o ‘veganismo’, 
segundo o qual nenhum alimento ou produto que contenha qualquer substância 
derivada de animais é passível de consumo.”

SOUZA, Bruna Mantese de. Straight edges e suas relações na cidade. In: MAGNANI, J. G. C.; SOUZA, B. M. de (Org.). Jovens na 
metrópole:	etnografias	de	circuitos	de	lazer,	encontro	e	sociabilidade.	São	Paulo:	Terceiro	Nome,	2007.	p.	25-26.

•	 	 Forrozeiro:	prática	de	lazer	tradicional	da	cultura	nordestina,	virou	moda	entre	estudan-
tes universitários paulistanos, que passaram a frequentar bailes de forró, criando novos 
estilos musicais e de dança diferentes dos forrós existentes. 

“É possível reconhecer facilmente uma forrozeira pela sua vestimenta. Ela geralmente 
usa saia, rodada e solta, curta ou longa. O importante é permitir a liberdade de 
movimento das pernas, para não atrapalhar na hora de dançar. São vários os tipos 
de tecidos, predominando os de cores fortes e quentes, como o vermelho, amarelo 
e laranja, além do uso constante de estampas florais. [...] Como a principal atividade 
do forró é a dança, a sapatilha indica quem é que sabe ou não dançar. A pessoa nem 
precisa saber todos os passos de dança, mas o uso da sapatilha demonstra que ela 
conhece as regras do lugar. [...] Para os homens, bermudas largas ou calças largas e 
confortáveis e camisetas leves de algodão, que costumam ser estampadas com nomes 
de bandas e de eventos ligados ao forró. [...] O estilo das bandas que se apresentam 
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no forró universitário, segundo os forrozeiros, é o chamado ‘pé de serra’. Esse é um 
dado importante, ressaltado por seus usuários e produtores, que serve para diferenciá-
-lo dos forrós ‘risca-faca’.” 

ALFONSI, Daniela do Amaral. O forró universitário em São Paulo. In: MAGNANI, J. G. C.; SOUZA, B. M. (Orgs.).  
Jovens na metrópole:	etnografias	de	circuitos	de	lazer,	encontro	e	sociabilidade.	São	Paulo:	Terceiro	Nome,	2007.	p.	47-48.

LIÇÃO DE CASA

  Com base nos textos lidos em sala de aula, responda:

 1. Você conhece algum dos grupos/movimentos mencionados? Quais?

 2. Quais são as atividades desenvolvidas pelos jovens que atuam no hip-hop? Qual é o principal 
tipo de música difundido por esse movimento?
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	 3.	Com	quais	elementos	e	objetos	os	jovens	que	se	identificam	como	góticos	constroem	sua	
identidade?

 4. Analise as opções de consumo dos straight edges e explique como, por meio de suas escolhas de 
consumo, eles conseguem expressar sua ideologia.
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Parte 1 – Identificação

Nome:
Idade:         Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Escola onde estuda:
Série em que está:   Classe:   
Período em que estuda: ( ) manhã ( ) tarde ( ) noite

Parte 2 – Uso do tempo

1. Por dia, quanto tempo você dedica às seguintes atividades:

 a) Estar na escola? ( ) Até 3 horas   ( ) De 4 a 6 horas
( ) De 3 a 4 horas    ( ) Mais de 6 horas

 b)  Fazer a lição de casa/estudar? ( ) Menos de meia hora
( ) Entre 30 minutos e 1 hora
( ) De 1 a 2 horas
( ) Mais de 2 horas

 c) Trabalhar? ( ) Não trabalho   
( ) Até 3 horas   
( ) De 3 a 4 horas    
( ) De 4 a 6 horas
( ) Mais de 6 horas

 d) Atividades domésticas? ( ) Não realizo atividades domésticas
( ) Até 3 horas   
( ) De 3 a 4 horas    
( ) De 4 a 6 horas
( ) Mais de 6 horas

 e) Dormir? ( ) Até 4 horas
( ) De 4 a 6 horas
( ) De 6 a 7 horas
( ) 7 horas ou mais

Etapa 2 – Jovens e consumo

Caro aluno,

O objetivo deste questionário é traçar um perfil dos seus hábitos e costumes em relação ao lazer, 
ao consumo e às práticas culturais. Procure responder às perguntas a seguir com as alternativas que 
mais se aproximam da sua realidade. Não existem respostas certas ou erradas. Afinal, quem mais tem 
conhecimento sobre você é você mesmo. Quando terminar, procure descobrir o quanto você é parecido 
com seus colegas, ou se você é mesmo muito diferente da sua turma. Então, qual é a “sua praia”?
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Parte 3 – Tempo livre

2.  Durante a semana, quando você  
tem tempo livre para desenvolver 
atividades de lazer, descansar ou sim-
plesmente não fazer nada?

( ) Todos os dias
( ) Apenas nos dias úteis
(	 )	Somente	nos	fins	de	semana
( ) Nunca tenho tempo livre

3.  De quanto tempo livre você dispõe 
durante a semana para desenvolver 
atividades de lazer, descansar ou sim-
plesmente não fazer nada?

( ) Nenhum
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) Até 4 horas
( ) Mais de 4 horas

4.  De quanto tempo livre você dispõe 
no	fim	de	semana	para	desenvolver	
atividades de lazer, descansar ou sim-
plesmente não fazer nada?

( ) Nenhum
( ) Só o domingo
( ) Parte do sábado e o domingo
(	 )	Todo	o	fim	de	semana
( ) Somente à noite

Parte 4 – Atividades de lazer

5.  Quando você não está estudando, 
trabalhando ou ajudando no serviço 
de casa, o que você gosta de fazer ou  
consegue fazer no seu tempo livre? 
Pode marcar mais de uma resposta.

( ) Nada
( ) Assistir à TV
( ) Ouvir música
( ) Sair
( ) Estar com os amigos
( ) Navegar na internet
( ) Praticar esportes
( ) Namorar
( ) Outras. Quais?

6.  Que tipo de lugar você costuma fre-
quentar no seu tempo livre? Pode 
marcar mais de uma resposta.

( ) Fico na rua
( ) Quadra esportiva/campo de futebol
( ) Praça/parque
( ) Cinema
( ) Teatro
( ) Shopping
( ) Igreja/templo
( ) Museu
( ) Danceteria
( ) Outros. Quais?
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Parte 5 – Consumo e produção de cultura

7.  Qual é o seu tipo de música pre-
ferido? Pode marcar mais de uma 
resposta.

( ) Rock
( ) Heavy metal
( ) Samba
( ) Axé
( ) Pagode
( ) Sertanejo
( ) Jazz
( ) Reggae
( ) Forró
( ) Rap
( ) Outros. Quais?

8.		Você	toca	em	alguma	banda	ou	grupo	musical?	Em	caso	de	resposta	afirmativa,	que	ins-
trumento você toca e qual é o estilo de música do seu grupo?

9.  Qual é o seu tipo de programa de TV 
favorito? Pode marcar mais de uma 
resposta.

( ) Não costumo assistir à TV
( ) Noticiário
( ) Novela
( ) Entrevista
( ) Programa de auditório
( ) Reality show
( ) Videoclipe
( ) Filme
( ) Série
( ) Desenho animado
( ) Documentário
( ) Programa esportivo
( ) Outros. Quais?
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10.		Qual	é	o	seu	tipo	de	filme	favorito?	
Pode marcar mais de uma resposta.

( ) Não tenho um tipo favorito
( ) Suspense
( ) Ação
( ) Drama
( ) Romance
( ) Aventura
( ) Terror
( ) Comédia
( ) Infantil
( ) Outros. Quais?

11.  O que você gosta de ler? Pode 
marcar mais de uma resposta.

( ) Não tenho o hábito de ler
( ) Jornal
( ) Revista
( ) Fanzine
( ) História em quadrinhos
( ) Mangá
( ) Livro
( ) Outros. Quais?

12.  O que você gosta de fazer na in-
ternet? Pode marcar mais de uma 
resposta.

( ) Não costumo acessar a internet
( ) Ver e-mails
( )  Conversar com os amigos por meio das 

ferramentas de bate-papo
( ) Acessar redes sociais
( ) Entrar em salas de chat
( ) Fazer pesquisa
( ) Baixar músicas
(	 )	Baixar	filmes
( ) Jogar on-line
( ) Outros. Quais?
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13.  Você desenvolve ou pratica alguma atividade cultural, por exemplo, faz parte de um 
grupo	de	teatro,	joga	capoeira,	dança	ou	canta?	Em	caso	de	resposta	afirmativa,	descreva	
quais são as atividades que você pratica e por quê.

Parte 6 – Estilo pessoal

14.  Descreva o seu jeito básico de se vestir (inclua roupas, acessórios e maquiagem, se for o 
caso) quando você:

      a) Vem para a escola:

      b) Sai com seus amigos:

      c) Sai com seu(sua) namorado(a) ou sua família:
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Depois de preencher o questionário, sugerimos que você elabore um trabalho que expresse de 
maneira criativa o seu modo de ser e de pensar. Esse trabalho pode resultar em qualquer forma  
de expressão artística, desde um texto em prosa, como uma narrativa, por exemplo, até uma poesia, 
uma letra de música, um desenho, uma pintura, uma colagem, um painel, uma obra artística, um 
curta-metragem em DVD, uma composição, ou, no caso de você tocar em uma banda, em uma 
apresentação musical, a ser combinada previamente com a direção da escola. 

Neste trabalho, você deve refletir e identificar os elementos que utiliza para criar seu próprio 
estilo, para distinguir-se dos outros e, principalmente, para expressar seu jeito de ser e de pensar. Sua 
reflexão deve incluir tudo: desde o que você usa no seu dia a dia (roupas, acessórios, objetos pessoais)  
até a sua postura corporal; o que você costuma comprar, fazer, dizer e praticar. O resultado deve 
proporcionar não apenas a apreciação estética, como também um meio de expressar as razões (o 
porquê) de você se identificar dessa forma.

Livros

•	 ABRAMO, Helena Wendel. Mudanças no cenário juvenil. In: Cenas juvenis: punks e 
darks no cenário urbano. São Paulo: Página Aberta, 1994. p. 55-79. Nesse capítulo, a 
autora trata de alguns temas trabalhados na Situação de Aprendizagem, como a 
relação dos jovens brasileiros com o mercado de trabalho e a importância do lazer,  
da música, da dança, das roupas e dos adereços como alguns de seus principais itens de 
consumo. 

•	 BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. Nesse livro da 
coleção Ciências Sociais – Passo a Passo, a autora mostra como diferentes estudiosos das 
áreas de Ciências Humanas, como a Antropologia e a Sociologia, abordam de maneira 
distinta a questão do consumo.

•	 CAFFÉ, Carolina; HIKIJI, Rose Gitirana. Lá do leste: uma etnografia audiovisual com-
partilhada. São Paulo: Humanitas, 2013. Apresenta o registro do mapeamento das artes 
locais do distrito Cidade Tiradentes, em São Paulo (SP), realizado por três anos, que re-
sultou em um projeto de Antropologia Compartilhada. Neste, pensa-se a etnografia como 
forma de contribuição para a participação mais efetiva dos artistas e moradores de distritos 
periféricos nos processos de reflexão sobre a cidade. Disponível em: <http://ladoleste.org>. 
Acesso em: 23 out. 2013.

PARA SABER MAIS

VOCÊ APRENDEU?
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•	 MAGNANI, J. G. C.; SOUZA, B. M. (Orgs.). Jovens na metrópole: etnografias de cir-
cuitos de lazer, encontro e sociabilidade. São Paulo: Terceiro Nome, 2007. Resultado de 
pesquisas produzidas pelo Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo 
(NAU/USP) sobre circuitos jovens na cidade de São Paulo, o livro apresenta um conjunto 
de capítulos temáticos que procuram descrever, analisar e entender formas de sociabili-
dade, modalidades de apropriação do espaço urbano, trajetos, relações de troca e conflitos 
com outros grupos. Recomendamos especialmente os capítulos sobre os grupos abordados 
na Situação de Aprendizagem. 

Site

•	 Manos e Minas. Disponível em: <http://tvcultura.cmais.com.br/manoseminas>. Acesso em: 
20 maio 2013. Neste site é possível acessar vídeos, reportagens e imagens sobre o hip-hop e 
seus elementos constitutivos.

Em muitos sites é possível encontrar textos que refletem sobre o tema cultura, consu-
mismo e comunicação de massa. Como saber quais são os que valem a pena ser lidos? 
Recomendamos, de modo geral, aqueles relacionados a alguma universidade ou faculdade, 
como a Pontifícia Universidade Católica (PUC), a Universidade Mackenzie, a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de 
de Campinas  (Unicamp), entre outras. Evite extrair informações de sites que são bibliotecas 
virtuais abertas, nas quais qualquer um pode escrever um conteúdo. No caso dos sites das 
universidades ou dos trabalhos dos professores ligados a elas, os textos são normalmente 
fruto de pesquisas aprofundadas sobre o tema.

APRENDENDO A APRENDER
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Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Plural Indústria Gráfica Ltda.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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