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Caro(a) aluno(a),

Neste volume, vamos avançar na discussão sobre a desigualdade, agora refletindo sobre a im-
portância do trabalho na vida das pessoas. Com base em estudos realizados no âmbito da Sociologia 
do Trabalho, você poderá discutir questões como: O que é trabalho? Qual é o papel do trabalho na 
vida dos indivíduos? Qual é a diferença entre trabalho e emprego? Qual é a especificidade do trabalho na 
sociedade capitalista? Para tanto, iremos apresentar alguns conceitos fundamentais para que você 
entenda a sociedade, que se organiza com base no trabalho, e as relações que os seres humanos esta-
belecem como produtores de bens e serviços.

Propomos também uma reflexão sobre as transformações no mundo do trabalho e suas 
consequências para os trabalhadores, as novas formas de divisão e organização do trabalho, a 
ampliação das condições precárias de exercício do trabalho e a questão do desemprego.

Mais adiante, fechamos este volume tratando de um dos grandes temas da Sociologia contem-
porânea: a violência em suas múltiplas formas e dimensões. Mas essa temática, tão presente nos meios 
de comunicação, especialmente nos noticiários televisivos, na imprensa e na internet, será debatida 
de forma diferente neste Caderno. O objetivo desta Situação de Aprendizagem é falar da violência 
que está mais perto de nós, no nosso dia a dia, dentro de casa, no cotidiano da escola e, especialmente, 
daquela que afeta os jovens. Para isso, buscaremos compreender o que é a violência, seus significados, 
suas dimensões sociais e jurídicas, além de discutir as razões pelas quais ela ocorre e de que formas 
ela nos afeta, tanto do ponto de vista da esfera pública como da vida privada. 

Procuraremos desconstruir a concepção de violência e analisar suas formas e dimensões. O 
objetivo é compreender as diferenças entre violência física, psicológica e simbólica. A importância 
desse debate reside não apenas em situar os jovens em relação à condição de vítima e de agressor, 
mas, sobretudo, em conscientizá-los sobre a responsabilidade de cada um em relação ao outro, para 
que possa haver, efetivamente, o exercício da cidadania. 

O nosso objetivo é fazer com que você observe o mundo do trabalho e a temática da violência 
em suas mais diversas visões, levando sempre em consideração a perspectiva de um olhar sociológico. 
Mais uma vez, o princípio do estranhamento da realidade em que você vive deverá nortear as aulas 
e a sua compreensão a respeito dos temas.

Bons estudos!





O que é trabalho?

Na civilização ocidental, a percepção de que o trabalho é algo que traz sofrimento é reforçada por 
outras ideias influenciadas pelas tradições greco-romana e judaico-cristã. Para os gregos, de uma forma 
geral, o trabalho era visto como algo que “embrutecia os espíritos” e tornava o ser humano incapaz da 
prática da virtude; era um mal que a elite deveria evitar. Por isso, era executado por escravos, ficando 
a cargo dos cidadãos as atividades mais nobres, como a política. No cristianismo, o episódio bíblico da 
expulsão de Adão e Eva do Paraíso, como consequência do pecado original, condenando-os ao trabalho, 
a ganhar o “pão com o suor do rosto”, ampliou a conotação negativa do trabalho. Assim, ele apresenta, 
em nossa sociedade, também os sentidos de fadiga, luta, dificuldade e punição.

Mas existem outros sentidos para a palavra “trabalho”. Leia a definição a seguir:

Trabalho: conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce para 
atingir determinado fim.

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Nesta primeira Situação de Aprendizagem, discutiremos o trabalho como mediação entre o ser 
humano e a natureza.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1

O TRABALHO COMO MEDIAÇÃO

!
?

O trabalho na Antiguidade estava associado a esforço 
físico, cansaço e penalização. A origem da palavra, no latim 
vulgar, associa trabalho/tripalium a um instrumento de 
tortura feito de três varas cruzadas ao qual os réus eram 
presos. O trabalho representava uma atividade indigna, 
reservada aos escravos. Aos que viviam livremente, a sub-
sistência vinha da coleta de frutos, da caça e outras ativida-
des; o tempo do trabalho era o da natureza – dia ou noite, 
com sol ou chuva. [...] Na era moderna, o trabalho teve o 
seu significado transformado, passou de atividade despre-
zada à condição de expressão da própria humanidade, fonte 
de produtividade e riqueza. Com as mudanças sociais, 
econômicas, políticas e culturais, no século XX, a ideia do 
trabalho firmou-se como uma atividade valorizada.

ARAÚJO, Silvia Maria de; BRIDI, Maria Aparecida; MOTIM, Benilde Lenzi.  

Sociologia: um olhar crítico. São Paulo: Contexto, 2011. p. 51-52. <www.editoracontexto.com.br>.
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A definição enfatiza que trabalho é uma atividade humana, ou seja, só os seres humanos traba-
lham. Você conhece outros seres vivos que também empregam suas forças e faculdades para conseguir 
um objetivo?

Preste atenção nas imagens mostradas a seguir e apresente outros exemplos de animais que são 
considerados “trabalhadores”.

Formigas no exercício de sua atividade.
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João-de-barro (Furnarius rufus) ao lado de sua casa.
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Karl Marx nasceu na Alemanha, em 1818. Considerado um 
dos maiores filósofos alemães, realizou estudos importantes tam-
bém para a Economia e a Sociologia. Tendo como base a dialética1, 
desenvolveu o método que permite a explicação da história das 
sociedades humanas a partir das relações sociais de produção. 
Radical tanto na teoria como na militância, participou ativamente 
de diversas organizações operárias clandestinas, tendo sido expulso 
de alguns países. Exilado na Inglaterra, passou por muitas dificul-
dades financeiras, sendo socorrido por amigos, como Friedrich 
Engels. Morreu em Londres, em 1883.
1  Dialética é o método de explicação da realidade que tem por base o princípio lógico da 

contradição, ou seja, a contraposição de ideias ou situações leva a uma nova ideia ou situação.Karl Marx, 1818-1883.
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Os animais apresentados nas imagens são vistos, pelo senso comum, como animais trabalhadores. 
Mas, na perspectiva sociológica, os animais não trabalham, só o ser humano trabalha. O trabalho é 
visto como uma atividade que ajuda o ser humano a construir sua condição humana.

Para esclarecer a questão do trabalho como atividade do ser humano, recorreremos a Karl Marx 
e aos textos que seguem, um deles de sua autoria.

Sociologia – 2a série – Volume 2
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Com base na leitura dos textos e na explicação do professor, responda:

1. Quais são as diferenças essenciais que distinguem o trabalho humano do trabalho de outros 
animais?

2. A palavra “trabalho” tem sempre o mesmo significado?

Texto 1

O conceito é ambíguo e disputado, indicando diferentes atividades em diferentes so-
ciedades e contextos históricos. Em seu sentido mais amplo, trabalho é o esforço humano 
dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza através do dispêndio de 
capacidades mentais e físicas. Tal interpretação, contudo, conflita com o significado e a 
experiência mais limitados do trabalho nas atuais sociedades capitalistas. Para milhões de 
pessoas trabalho é sinônimo de emprego remunerado, e muitas atividades que se qualifica-
riam como trabalho na definição mais ampla são descritas e vivenciadas como ocupações 
em horas de lazer, como algo que não significa verdadeiramente trabalho.

OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento social do século XX.  

Rio de Janeiro: Zahar, 1996. p. 773.

Texto 2

Uma aranha executa operações que se assemelham às de um tecelão, e a abelha, na 
construção de suas colmeias, deixa envergonhado mais de um arquiteto. Mas o que distingue 
o pior arquiteto da melhor das abelhas é isso: o arquiteto projeta sua obra antes de construí-la 
na realidade. No final de todo processo de trabalho, temos um resultado que já existia na 
imaginação do trabalhador desde o seu começo.

MARX, Karl. Capital – A Critique of Political Economy. The labour-process and the process of producing surplus-value.  

Vol. 1, Part III, Section 1, cap. VII. Tradução Heloísa Helena Teixeira de Souza Martins.  

Disponível em: <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/index.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Leitura e análise de texto 
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Leia o texto e, em seguida, responda às questões.

1. Como era o trabalho em outros períodos da história?

Distinção entre trabalho e emprego

O que você entende por emprego? Você sabe que trabalho não é sinônimo de emprego? O que 
você acha que distingue trabalho de emprego?

Preste atenção na explicação do professor e anote:

1. O que é trabalho?

2. O que é emprego?

LIÇÃO DE CASA

O trabalho livre sucedeu historicamente a outras formas de trabalho, como a escravidão
e a servidão. Na Grécia Antiga, o trabalho era uma atividade exercida pelos escravos. Na 
Idade Média, as pessoas trabalhavam nos campos, ligadas a um senhor feudal, ou moravam 
nos burgos e eram artesãos. Em todos esses momentos da história, as pessoas executavam 
algum trabalho, mas não tinham emprego. O emprego só se disseminou com o capitalismo,
quando o trabalhador passou a vender sua força de trabalho (física ou mental) em troca de 
um salário. Ao conseguir o emprego, o trabalhador assina um contrato de trabalho que
especifica suas funções. Ao contrário do que ocorria na Antiguidade, em que os escravos 
eram uma propriedade, e na Idade Média, em que os trabalhadores eram servos presos à 
terra do senhor feudal, no capitalismo os trabalhadores são “livres” para procurar outras
condições de trabalho em um novo emprego. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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2.  Qual é a característica fundamental do trabalho no capitalismo?

Com base nos textos 1 e 2 da seção Leitura e análise de texto, apresente os principais argumentos 
da discussão sobre trabalho realizada nesta última etapa da Situação de Aprendizagem. Procure tam-
bém se lembrar da explicação do professor sobre o assunto.

VOCÊ APRENDEU?

Você viu, nesta Situação de Aprendizagem, que diferentes sentidos foram atribuídos ao 
trabalho ao longo da história. E hoje? Será que ele não pode ter diferentes sentidos para 
culturas diversas ou para diferentes religiões? 

Uma forma interessante de saber mais é pesquisar na internet como a ideia de trabalho 
pode variar de uma cultura para outra, de um país para outro, de um momento histórico 
para outro ou entre diferentes religiões. Há religiões que enaltecem o trabalho e outras em 
que a visão sobre essa atividade não é tão positiva. Em muitas religiões de matriz cristã, por 
exemplo, ora ele foi visto como algo penoso, ora é uma forma de salvar o ser humano, como 
é o caso dos luteranos. 

APRENDENDO A APRENDER

Sociologia – 2a série – Volume 2
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O objetivo desta Situação de Aprendizagem é trazer elementos para pensar sobre as diferentes 
formas de trabalho na história da humanidade, com destaque para as características específicas do 
trabalho na sociedade capitalista. Nesse sentido, serão discutidos conceitos como divisão social e 
divisão manufatureira do trabalho, relações de trabalho e alienação.

Seu professor disponibilizará, para a leitura e análise, o poema “A trama da rede”, de Carlos 
Rodrigues Brandão.

O que você entendeu desse poema? Com a ajuda do professor, explique o que entendeu de cada 
canto.

Canto: cada uma das partes de um poema longo.

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

a) Canto I:

b) Canto III: 

c) Canto VII: 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO

!
?
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Etapa 1 – Divisão social do trabalho e divisão manufatureira do trabalho

A discussão sobre a divisão do trabalho vai retomar conteúdos que você provavelmente já estudou 
em aulas de História, com o objetivo de esclarecer o processo de transformação da sociedade feudal 
e a constituição da sociedade capitalista moderna.

A sociedade moderna teve início em meados do século XV, e sua constituição foi marcada pelos 
processos de urbanização, que se iniciaram no século XII, e de industrialização, que viriam a se in-
tensificar na Inglaterra, no século XVIII. Essa sociedade resultou de um processo de transformação, 
em que se constituíram um novo modo de trabalhar, relações sociais diferentes e um novo modo de 
vida marcado pelo desenvolvimento industrial.

d) Canto VIII: 

e) Canto IX:

f ) Canto XI: 

g) Canto XII: 

h) Canto XIV:

Sociologia – 2a série – Volume 2
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1. Anote o significado de manufatura:

2. Em seguida, preste atenção na explicação do professor e anote os dois fatores necessários para o 
desenvolvimento da manufatura: 

a) 1o fator: 

b) 2o fator: 

O esfacelamento do mundo feudal consistiu em um longo processo, no qual as velhas 
formas de trabalho artesanal foram sendo substituídas pelo trabalho em domicílio, a partir 
do campo, produzindo para as indústrias em desenvolvimento nas cidades. Assim, durante 
o século XIV, foram desenvolvidas as indústrias rurais em domicílio, como forma de 
aumentar a produção. Os comerciantes distribuíam a matéria-prima nas casas dos cam-
poneses e ali era executada uma parte ou a totalidade do trabalho. Essas indústrias repre-
sentaram uma forma de transição entre o artesanato e a manufatura e permitiram a 
acumulação de capital nas mãos desses comerciantes, além de formar mão de obra para 
o trabalho industrial nas cidades.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 

Sociologia – 2a série – Volume 2

12



1. Dê exemplos de trabalhos que antes eram executados só por homens e que hoje são executados 
também por mulheres.

2. Dê exemplos de trabalhos que antes eram executados só por mulheres e que hoje são executa-
dos também por homens.

A divisão do trabalho existiu em todas as sociedades, desde o momento em que os seres 
humanos começaram a trocar coisas e produtos, criando uma interdependência entre si. 
Assim, o artesão troca o produto de seu trabalho, o tecido, pelo algodão, cultivado pelo 
agricultor. A base da troca está na necessidade que o indivíduo tem de produtos que ele não 
produz. A divisão do trabalho deriva, portanto, do caráter específico do trabalho humano 
e ocorre quando os seres humanos, na vida em sociedade, dividem entre si as diferentes 
especialidades e ofícios. A divisão do trabalho em ofícios ou especialidades existiu em todas 
as sociedades conhecidas e um dos seus principais fatores é a divisão sexual do trabalho. Ou 
seja, havia uma divisão entre especialidades ou ofícios preferencialmente atribuídos às mu-
lheres e outros preferencialmente atribuídos aos homens.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 
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Retome o canto IX do poema “A trama da rede”, de Carlos Rodrigues Brandão, e, com a ajuda 
do texto, explique o que é a divisão manufatureira do trabalho e quais são as suas implicações para 
o trabalho e os trabalhadores.

A manufatura se estendeu de meados do século XVI ao último terço do século XVIII, 
sendo substituída pela grande indústria. Na manufatura, foram introduzidas algumas ino-
vações técnicas que modificaram a forma como o trabalho era organizado. Aos poucos, o 
trabalhador foi deixando de ser responsável pela produção integral de determinado objeto 
e passou a se dedicar unicamente a uma atividade. A divisão do trabalho foi acelerada, fa-
zendo que um produto deixasse de ser obra de um único trabalhador e se tornasse o resul-
tado da atividade de inúmeros trabalhadores. Dessa maneira, o produto passava por vários 
trabalhadores, cada um acrescentando alguma coisa a ele e, no final do processo, o produto 
era o resultado não de um trabalhador individual, mas de um trabalhador coletivo. Essa é 
a divisão do trabalho que persiste na sociedade capitalista, e que se caracteriza pela especia-
lização das funções, ou seja, pela especialização do trabalhador na execução de uma mesma 
e única tarefa, especializando também o seu corpo nessa operação.

Na divisão manufatureira do trabalho, o ser humano é levado a desenvolver apenas 
uma habilidade parcial, limitando o conjunto de habilidades e capacidades produtivas que 
possuía quando era artesão. É isso que torna o trabalhador dependente e o faz vender a 
sua força de trabalho; e esta só serve quando comprada pelo capital e posta a funcionar no 
interior da oficina. Segundo Karl Marx, essa divisão do trabalho tinha como objetivo o 
aumento da produtividade e o aperfeiçoamento do método do trabalho e teve como re-
sultado o que ele chama de “a virtuosidade do trabalhador mutilado”1, com a especialização 
dos ofícios. Na manufatura, portanto, a produtividade do trabalho dependia da habilidade 
(virtuosidade) do trabalhador e da perfeição de suas ferramentas, e já havia o uso esporádico 
de máquinas. Foi apenas com o surgimento da grande indústria que a máquina passou a 
desempenhar um papel fundamental, primeiro, com base na mecânica, depois, na eletrônica 
e, atualmente, na microeletrônica.
1  Marx utiliza o termo “mutilado” para enfatizar a limitação das habilidades do trabalhador, reduzido ao exercício de uma única e 

repetitiva atividade.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 
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Uma das características mais distintivas do sistema econômico das sociedades modernas 
é a existência de uma divisão do trabalho extremamente complexa: o trabalho passou a ser 
dividido em um número enorme de ocupações diferentes nas quais as pessoas se especializam. 
Nas sociedades tradicionais, o trabalho que não fosse agrário implicava o domínio de um 
ofício. As habilidades do ofício eram adquiridas em um período prolongado de aprendiza-
gem, e o trabalhador normalmente realizava todos os aspectos do processo de produção, do 
início ao fim. Por exemplo, quem trabalhasse com metal e tivesse que fazer um arado iria 
forjar o ferro, dar-lhe a forma e montar o próprio implemento. Com o progresso da pro-
dução industrial moderna, a maioria dos ofícios tradicionais desapareceu completamente, 
sendo substituída por habilidades que fazem parte de processos de produção de maior escala. 
Um eletricista que hoje trabalhe em um ambiente industrial, por exemplo, pode examinar 
e consertar alguns componentes de um tipo de máquina; diferentes pessoas lidarão com os 
demais componentes e com outras máquinas. A sociedade moderna testemunhou uma 
mudança na localização do trabalho. Antes da industrialização, a maior parte do trabalho 
ocorria em casa, sendo concluído coletivamente por todos os membros da família. Os 
avanços na tecnologia industrial, como o uso do carvão, contribuíram para a separação entre 
trabalho e casa. As fábricas de propriedade dos empresários tornaram-se foco de desenvol-
vimento industrial: maquinários e equipamentos concentraram-se dentro destas, e a pro-
dução em massa de mercadorias começou a ofuscar a habilidade artesanal em pequena 
escala, que tinha a casa como base. As pessoas que procurassem emprego em fábricas eram 
treinadas para se especializarem em uma tarefa, recebendo um ordenado por esse trabalho. 
O desempenho era supervisionado pelos gerentes, os quais se preocupavam em implementar 
técnicas para ampliar a produtividade e a disciplina dos trabalhadores.

O contraste que existe na divisão do trabalho entre as sociedades tradicionais e as modernas 
é verdadeiramente extraordinário. Mesmo nas maiores sociedades tradicionais, geralmente não 
havia mais do que 20 ou 30 ofícios, contando funções especializadas como as de mercador, 
soldado e padre. Em um sistema industrial moderno, existem literalmente milhares de ocupações 
distintas. O censo do RU [Reino Unido] lista cerca de 20 mil empregos diferentes na economia 
britânica. Nas comunidades tradicionais, a maior parte das pessoas trabalhava na agricultura, 
sendo economicamente autossuficiente. Produziam seus próprios alimentos, suas roupas, além 
de outros artigos que necessitassem. Um dos aspectos principais das sociedades modernas,  
em contraste, é uma enorme expansão da interdependência econômica. Para termos acesso aos 
produtos e aos serviços que nos mantêm vivos, todos nós dependemos de um número imenso 
de trabalhadores – que, hoje em dia, estão bem espalhados pelo mundo. Com raras exceções, a 
vasta maioria dos indivíduos nas sociedades modernas não produz o alimento que come, a casa 
onde mora ou os bens materiais que consome.

Os primeiros sociólogos escreveram extensivamente a respeito das consequências po-
tenciais da divisão do trabalho – tanto para os trabalhadores em termos individuais como 
para toda a sociedade. Para Marx, a mudança para a industrialização e a mão de obra assa-

Leitura e análise de texto 
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lariada certamente resultaria numa alienação entre os trabalhadores. Uma vez que estivessem 
empregados numa fábrica, os trabalhadores perderiam todo o controle do seu trabalho, sendo 
obrigados a desempenhar tarefas monótonas, de rotina, que despojariam seu trabalho do 
valor criativo intrínseco. Em um sistema capitalista, os trabalhadores acabam adotando uma 
orientação instrumental para o trabalho, afirmava ele, vendo-o como nada mais do que uma 
maneira de ganhar a vida.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 309.

Com base no texto e nas explicações do professor, responda:

1. Qual é a principal diferença entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas no que 
diz respeito à divisão do trabalho? Quais foram as consequências dessa mudança?

2. O texto afirma que a sociedade moderna testemunhou uma mudança na localização do traba-
lho. Quais alterações nas relações de trabalho essa mudança acarretou?

3. O que é a interdependência econômica que existe hoje nas sociedades modernas?

Sociologia – 2a série – Volume 2
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No texto anterior, o autor demonstra como, no capitalismo, com o aumento da divisão do 
trabalho, cada trabalhador passou a depender cada vez mais das atividades de outro trabalhador 
para conseguir viver. Com base no texto, faça uma lista das ocupações de outras pessoas que, de 
algum modo, ajudam você a se manter.

LIÇÃO DE CASA

4. Ao final do texto, há uma breve explicação das preocupações de Marx em relação às consequências 
da divisão do trabalho. Explique com suas palavras o que você entendeu desse ponto do texto.
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A produção capitalista pressupõe, como já vimos, a existência do trabalho livre, e não 
a servidão e a escravidão. O trabalhador é livre, porém não dispõe dos meios de trabalho e 
de vida. Portanto, para a sua sobrevivência, ele precisa vender a única propriedade de que 
dispõe: a sua força de trabalho. O trabalhador, por conseguinte, submete-se ao domínio do 
capital, aceitando suas imposições e determinações.

O objetivo maior que direciona todo o processo de produção capitalista é a maior 
produção de mais-valia1, e, portanto, a maior exploração possível da força de trabalho.

A dominação do capital sobre o trabalho tem o objetivo de garantir a exploração do 
processo de trabalho social. Com isso, a dominação tem como condição o antagonismo 
inevitável entre o capitalista e o trabalhador.

Para os trabalhadores, entretanto, a cooperação imposta pela divisão do trabalho não 
significa a percepção de sua força como grupo. A relação que estabelecem é com o capi-
tal, e não entre si. O trabalhador torna-se incapaz de perceber que a riqueza que ele de-
senvolve é produto de seu trabalho, como também não consegue se reconhecer no produto 
de seu trabalho. A consequência da divisão do trabalho é a separação, no processo de tra-
balho, entre concepção e execução do trabalho. A decisão sobre o que produzir e como 
produzir não é mais responsabilidade do trabalhador, mas, sim, do capital ou de seus re-
presentantes. Além disso, o produto, a mercadoria, não resulta de seu trabalho indivi dual, 
e sim do trabalho de todos. Ele realiza apenas uma parte dela e, assim, o produto do tra-
balho, a mercadoria, aparece ao trabalhador como algo alheio, estranho a ele. A relação 
do trabalhador com o produto de seu trabalho é, portanto, de alheamento, de estranha-
mento. O trabalhador, que colocou a sua vida no objeto, agora se defronta com ele, como 
se a coisa, a mercadoria, tivesse vida própria, independente, e fosse dotada de um poder 
diante dele. De fato, assim como o trabalho já não lhe pertence, mas a um outro homem 
(o proprietário dos meios de produção), o produto de seu trabalho igualmente não lhe 
pertence. Esse processo é o que Marx chama de relação alienada do homem com outro 
homem, com o produto de seu trabalho e com o trabalho. Para Marx, então, o trabalho 
livre, assalariado, é trabalho alienado.
1  O comprador da força de trabalho ou da capacidade de trabalho não se limita a usá-la somente durante o tempo necessário para 

repor o valor da força de trabalho, mas, sim, durante um tempo além dele, quando o trabalhador produzir, então, um valor 
excedente, ou uma mais-valia, da qual o capitalista se apropria.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 

Etapa 2 – Relação de trabalho e alienação

Com base no texto e nas explicações de seu professor, responda:
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1. Qual é o objetivo da dominação do capital sobre o trabalho?

2. O que Marx entende por trabalho alienado?

Releia o poema “A trama da rede”, de Carlos Brandão, escolha três cantos e faça uma análise dos 
cantos escolhidos, tendo como referência a discussão desenvolvida nesta Situação de Aprendizagem.

VOCÊ APRENDEU?
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Se perguntarmos à população brasileira quais são hoje os maiores problemas que perturbam a 
vida das pessoas em nossa sociedade, com certeza o desemprego vai ser uma das respostas, entre várias 
outras. O objetivo desta Situação de Aprendizagem, portanto, é discutir o desemprego como um 
fenômeno social, situando-o no contexto das transformações no mundo do trabalho.

De acordo com as orientações de seu professor, realize uma breve pesquisa sobre o desemprego, 
com o objetivo de encontrar explicações para essa situação. Para isso, procure uma pessoa conhecida 
e que esteja desempregada e faça uma entrevista com ela, perguntando:

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO:

EMPREGO E DESEMPREGO NA ATUALIDADE

!
?

PESQUISA INDIVIDUAL

Idade Sexo Profi ssão

1. Qual é a importância do trabalho na vida das pessoas?

2. Por que as pessoas trabalham?

3. O que signifi ca o desemprego na vida das pessoas?

4. Por que as pessoas fi cam desempregadas?
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Etapa 1 – Mercado de trabalho: emprego e desemprego

Mercado de trabalho: o estado da oferta e procura de empregos num país, numa região.

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Distribuição dos ocupados por posição na ocupação
Região Metropolitana de São Paulo, 2010

Posição na ocupação %

Total de assalariados do setor privado (1) 61,5

 Com carteira assinada 50,3

 Sem carteira assinada 11,2

Total de assalariados (2) 69,2

Autônomos 16,1

Empregador 3,6

Empregado doméstico 7,4

Empregado familiar sem remuneração salarial 0,7

Outras 3,1

Total 100,0

Notas: (1) Não incluídos os empregados domésticos.

           (2) Não incluídos os empregados domésticos. Inclui o setor público.

Obs.: Média anual. 

Fonte de dados: DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. Anuário dos trabalhadores 2010-2011. Disponível em: <http://

www.dieese.org.br/anuario/AnuTrab2010/Arquivos/indicadores_mercadotrabalho_ped_t63.html>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Leitura e análise de tabela 

1. Observe atentamente a tabela e responda:

a) Qual é a maior proporção de pessoas ocupadas?

b) Quais outras ocupações aparecem na tabela e quais são suas respectivas porcentagens?
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2. Em seguida, observe o total de assalariados do setor privado e responda: Qual grupo tem maior 
porcentagem de pessoas: os assalariados com carteira assinada ou sem carteira assinada?

3. Você considera importante ter um emprego com carteira assinada? Justifique.

4. Preste atenção na explicação do professor e anote os direitos trabalhistas dos:

a) trabalhadores com carteira assinada:

b) trabalhadores autônomos:
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1. Acompanhe a explicação do professor e observe as colunas amarelas que indicam as taxas de 
participação das pessoas nas várias regiões. Em seguida, responda:

a) Qual é a taxa global de participação para o Estado de São Paulo? 

b) Qual é a região que apresenta a taxa mais alta de participação? 

Taxas de desemprego e de participação – Estado de São Paulo, 2006
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Fonte de dados: CASA CIVIL; FUNDAÇÃO SEADE. Pesquisa de Condições de Vida – PCV. Disponível em: <http://www.seade.gov.

br/produtos/pcv/pdfs/mercado_de_trabalho.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Legenda: 

ESP – Estado de São Paulo.

Regiões metropolitanas: RMS – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS – Região Metropolitana da 
Baixada Santista; RMC – Região Metropolitana de Campinas. 

Demais regiões: RA – Regiões Administrativas de Campinas, Registro, Sorocaba e São José dos Campos.

Aglomerados urbanos: Central-Norte, formado pelas Regiões Administrativas Centrais de Bauru, Franca e 
Ribeirão Preto; e Noroeste, formado pelas Regiões Administrativas de Araçatuba, Barretos, Marília, Presidente 
Prudente e São José do Rio Preto. 

Taxa de participação: proporção de pessoas com 10 anos ou mais que estavam trabalhando ou procurando 
emprego. 

Taxa de desemprego: proporção de pessoas com 10 anos ou mais que não estavam trabalhando, mas 
procuravam emprego.

Leitura e análise de gráfico 
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Compare agora as porcentagens de desemprego para as crianças e os adolescentes e para os jovens 
com as taxas de desemprego nas regiões do Estado de São Paulo e registre a sua conclusão.

c) E qual é a região que apresenta a menor taxa? 

2. Observe as colunas azuis que indicam as taxas de desemprego e responda:

a) Qual é a região que apresenta a taxa mais alta de desemprego? 

b) E qual é a região que apresenta a taxa mais baixa? 

Jovem e trabalho

Apresentamos em seguida um conjunto de informações que introduzem uma nova questão: o de-
semprego atinge muito mais os jovens do que os adultos. O objetivo dessa discussão é permitir que você 
consiga refletir sobre a condição do jovem trabalhador com base no princípio do estranhamento.

O desemprego afeta com intensidade diferenciada os diversos segmentos populacionais. De 
modo geral, seu patamar é mais elevado entre crianças e adolescentes de 10 a 17 anos (43,9%)  
e jovens de 18 a 24 anos (24,9%). Coerentemente com essa condição, as maiores taxas também 
se observam entre os que não concluíram o Ensino Médio (20,5%) e os que ocupavam a posição  
de filhos no domicílio (24,3%). Tal quadro não apresenta diferenciações regionais relevantes.

FUNDAÇÃO SEADE. Pesquisa de Condições de Vida – Mercado de Trabalho, 2006. p. 12. Disponível em:  

<http://www.seade.gov.br/produtos/pcv/pdfs/publicacao_completa_pcv_2006.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

Leitura e análise de texto 
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Ipea: jovens são 46,6% de desempregados no País

SÃO PAULO – Cerca da metade do total de desempregados no Brasil tem entre 15 e 
24 anos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), vinculado ao Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. De 
acordo com o estudo, a proporção entre o número de jovens desempregados e o total de 
pessoas sem emprego no País era de 46,6% em 2005, a maior taxa entre os dez países 
pesquisados. No mesmo período, no México, essa proporção era de 40,4%; na Argentina, 
de 39,6%; no Reino Unido, de 38,6%; e, nos Estados Unidos, de 33,2%.

Segundo o Ipea, o problema do desemprego tende a ser mais acentuado entre os jovens 
do que no restante da população em todo o mundo e o crescimento do desemprego entre 
os jovens reflete a expansão geral do problema em todas as faixas etárias. Entretanto, o 
instituto avalia que não há tendência de aproximação entre as taxas de desemprego de jovens 
e adultos. “Ao contrário, a taxa de desemprego dos jovens cresce proporcionalmente mais”, 
destaca o documento. 

O desemprego entre os jovens brasileiros de 15 a 24 anos é 3,5 vezes maior que entre os 
adultos com mais de 24 anos. O índice vem aumentando, uma vez que em 1995 era de 2,9 
vezes e em 1990, 2,8. A pesquisa mostra que, em 2006, a taxa de desemprego era de 5% entre 
os adultos de 30 a 59 anos, de 22,6% entre os jovens de 15 a 17 anos, de 16,7% entre 18 e 
24 anos, e de 9,5% entre 25 e 29 anos.

O Ipea atribui esse fenômeno à maior rotatividade entre os trabalhadores jovens do 
que entre os adultos, o que implica uma taxa de desemprego maior. O instituto ressalta que 
parte dessa rotatividade não é necessariamente problemática, já que está mais relacionada 
às decisões do jovem e ao processo de “experimentação” em várias ocupações. 

Entretanto, esta questão também é explicada pelo lado da demanda, uma vez que os 
postos de trabalho ocupados por pessoas de baixa qualificação e experiência são, em geral, 
os piores em termos de remuneração e condições de trabalho, além de terem os menores 
custos de demissão e contratação. Nesse contexto, os jovens encontram disponíveis apenas 
ocupações precárias e de curta duração, destaca o Ipea.

Escolaridade

A pesquisa chama atenção também para a defasagem escolar. De acordo com o estudo, 
cerca de 34% dos jovens entre 15 e 17 anos ainda estão no Ensino Fundamental, enquanto 
apenas 12,7% dos jovens de 18 e 24 anos frequentam o Ensino Superior. “Em suma, com 
o aumento da idade, diminui a frequência de jovens à educação escolar”, aponta o estudo.

Por outro lado, a proporção de jovens fora da escola é crescente, conforme a faixa etária: 
17% entre os com idade de 15 a 17 anos; 66% entre 18 e 24 anos e 83% entre 25 e 29 anos, 
sendo que muitos deles não chegaram a completar o Ensino Fundamental.

Leitura e análise de texto 
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Depois de ler o texto e ouvir a explicação do professor, responda às seguintes questões:

1. Qual é a taxa de jovens desempregados em relação ao total de pessoas desempregadas no Brasil?

2. Esse problema se refere só ao ano de 2005?

3. A alta porcentagem de jovens desempregados em comparação à de adultos é um problema que 
acontece só no Brasil?

Outro ponto destacado pelo estudo é o grau de analfabetismo no Brasil. A taxa de 
pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever um bilhete simples ainda se 
mantinha acima de 10% em 2006. “É uma taxa bastante elevada, sobretudo quando com-
parada às de outros países do próprio continente sul-americano, como Uruguai, Argentina 
e Chile, cujas taxas variam entre 2% e 4%”, aponta o documento.

De acordo com o estudo, o analfabetismo entre jovens de 15 a 24 anos tornou-se um 
“problema residual” nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, onde as taxas giram 
em torno de 1%. Já no Nordeste, o problema é maior, já que a região ainda registra taxa de 
5,3% de analfabetismo para os jovens entre 15 e 24 anos e de 11,6% para a faixa etária de 
25 a 29 anos.

Representatividade

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia 
em 2006 no País 51,1 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, o que correspondia 
a 27,4% da população total. O número é 48,5% maior do que o de 1980, quando havia 
no País 34,4 milhões de jovens.

RUHMAN, Carolina. Ipea: jovens são 46,6% de desempregados no País. O Estado de S. Paulo, 20 maio 2008.  

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/economia/not_eco175595,0.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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4. Com base no texto que você leu, “Ipea: jovens são 46,6% de desempregados no País”, anote na 
tabela a seguir as porcentagens de desemprego para cada faixa etária em 2006:

Faixa etária 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 59 anos

Taxa de
desemprego

5. Quais fatores são apontados pelo Ipea para explicar a maior taxa de desemprego entre os 
jovens?

6. Comente os fatores apontados pelo Ipea, tendo em vista a sua experiência pessoal ou a de seus 
amigos ou jovens que você conhece.

7. Com relação à questão da escolaridade, explique os aspectos destacados pela pesquisa.
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Taxas de desemprego, segundo tipo  
Região Metropolitana de São Paulo – 2003-2012 (em %)

Fonte de dados: SEADE, DIEESE; MTE/FAT. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego. Boletim anual, São Paulo, 2012. p. 2. 

Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/ped/pedmv98/estudo/ano12/ped_anual_2012.pdf>.  Acesso em:  11 dez. 2013.

Legenda: 

Desemprego aberto: pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da 

entrevista e não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias. 

Desemprego oculto:

Oculto pelo desalento: pessoas que não possuem trabalho nem procuraram nos últimos 30 dias 

anteriores ao da entrevista, por desestímulo do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, 

mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos últimos 12 meses.

Oculto pelo trabalho precário: pessoas que realizam trabalhos precários – algum trabalho re-

munerado ocasional de auto-ocupação (“bicos”) – ou pessoas que realizam trabalho não remu-

nerado em ajuda a negócios de parentes e que procuraram mudar de trabalho nos 30 dias 

anteriores ao da entrevista, ou que, não tendo procurado nesse período, fizeram-no sem êxito 

até 12 meses antes. 

Leitura e análise de gráfico 
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Observe as taxas totais de desemprego entre os anos de 2003 e 2012 na Região Metropolitana 
de São Pauloa e responda:

1. Em quais anos houve tendência de queda em relação ao ano anterior?

2. Em quais anos houve tendência de aumento do desemprego em relação ao ano anterior?

3. De modo geral, o que podemos concluir em relação à situação do desemprego analisada no 
período de 2003 a 2012 na Região Metropolitana de São Paulo?

a  A Região Metropolitana de São Paulo reúne 39 municípios do Estado de São Paulo, vizinhos da capital paulista. A região é dividida em seis 
regiões ou microrregiões: Capital, Grande ABC, Alto Tietê, Osasco, Itapecerica da Serra e Franco da Rocha.
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Leia o trecho do texto A máquina e a revolta, de Alba Zaluar, e escreva um texto com comentários 
sobre o significado desse diálogo entre três jovens. Escreva-o em folha avulsa.

Jovem 2: “Escuta bem, muita gente aí vira marginal por causa desse motivo. Tem uma 
família, os filhos tão passando fome, atordoado, ele mete a mão na máquina e vai”.

Jovem 1: “Eu acho que a mãe tem que ensinar os filhos como a minha mãe me ensinou.
Minha mãe nunca me ensinou a roubar. Eu não roubo. Não vou dizer que nunca passei
necessidade, já passei necessidade, mas nunca cheguei a isso de meter a mão”.

Jovem 4: “Todos os pobres têm um momento na sua vida que aperta de lá, aperta de cá,
mas se tiver cabeça fresca, vai em frente... Teve dia lá em casa de ter angu e dar pras crianças: 
‘Ah, eu não como angu’. ‘Que tu não come angu’. E na hora batia aquele prato de angu. 
Não é não, compadre. Meu pai desempregado, minha mãe desempregada. Agora, minha 
mãe trabalha em três serviços, meu pai trabalha de segunda a segunda, pode-se dizer. Meu 
irmão trabalha em obra, não tenho vergonha de dizer, não. Mais vale ele lá na obra que tá 
de revólver na mão, ganhando parte dos outros, do pobre coitado...”.

ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 121.

Etapa 2 – Transformações no mundo do trabalho

O objetivo dessa etapa é esclarecer as mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e que 
não só transformam o modo de trabalhar, como também levam ao surgimento de novas formas de 
trabalho e aumentam o desemprego. Para isso, vamos retomar os dados da pesquisa que você realizou 
no começo desta Situação de Aprendizagem com pessoas desempregadas. 

1. Acompanhe a apresentação dos dados encontrados pelos grupos e anote quantos homens, 
quantas mulheres e o total de pessoas entrevistadas em cada faixa etária:

a) 10 a 17 anos: 

b) 18 a 24 anos: 

c) 25 a 29 anos: 

d) 30 a 39 anos: 

e) 40 a 49 anos: 

f ) 50 a 59 anos: 

g) 60 anos ou mais: 

LIÇÃO DE CASA
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2. Em seguida, anote as respostas para cada uma das perguntas: 

a) Qual é a importância do trabalho na vida das pessoas?

b) Por que as pessoas trabalham?

c) O que significa o desemprego na vida das pessoas?

d) Por que as pessoas ficam desempregadas?

Escreva um comentário sobre as diferenças e semelhanças analisadas nas respostas das pessoas 
entrevistadas por você e por seus colegas, de acordo com a faixa etária e o sexo. Para ajudá-lo, 
apresentamos algumas sugestões de questões para reflexão: Em que as respostas dos adolescentes (10 
a 17 anos) e dos jovens (18 a 24 anos e 25 a 29 anos) são diferentes das respostas dos adultos (30 a 
49 anos) e dos mais velhos (de 50 a 60 anos ou mais)? Há diferenças entre as respostas dos homens 
e das mulheres? Se existem, quais são elas?

LIÇÃO DE CASA
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Ao lado do término da escolaridade formal e da constituição de uma nova família, o 
ingresso no mercado de trabalho constituía-se tradicionalmente como um marco importante 
da transição dos jovens para a vida adulta. E, para boa parte dos jovens dos chamados países 
desenvolvidos, esse ingresso ocorria apenas após o término da educação formal. No Brasil, 
esta realidade nunca foi predominante para a maioria dos jovens, sendo mais evidentes o 
início da vida ativa antes mesmo da conclusão da escolaridade e a combinação entre trabalho 
e estudo. Mas, tanto nos países desenvolvidos como aqui, muitos estudos passaram a reco-
nhecer a diversificação e complexidade dos caminhos das jovens gerações em direção à vida 
adulta. Nesse processo, as transformações na instituição escolar e no mundo do trabalho 
têm um lugar importante, parecendo significativo aprofundar a observação dos percursos 
juvenis nas duas esferas.

Primeiramente, considerando o mundo do trabalho, ainda se encontra em curso um 
intenso processo de crise e transformação que, há pelo menos mais de 30 anos, vem atin-
gindo de modo diferenciado as mais diversas regiões, setores e perfis dos trabalhadores.

A partir dos anos 1970, nos países desenvolvidos, e do final dos anos 1980, no Brasil, 
os mercados de trabalho tornaram-se cada vez mais heterogêneos e fragmentados, obser-
vando-se um grupo de trabalhadores com alta qualificação, atividades em período integral 
e direitos trabalhistas assegurados convivendo ao lado de uma grande massa de trabalhadores 
pouco qualificados, ocupando postos de trabalho precários, mal remunerados, muitas vezes 
sem quaisquer direitos trabalhistas, e junto ainda a um número cada vez maior de desem-
pregados. Sendo assim, as transformações no mundo do trabalho e o aumento dos ganhos 
de produtividade não significam aumento do nível de emprego, tornando o desemprego 
um problema estrutural no cenário global. O período mais recente mostra um contexto de 
maior crescimento da atividade econômica e das oportunidades de empregos e ocupações 
que, embora ainda insuficientes, podem ser indicativos de relevantes mudanças socioeco-
nômicas em curso.

CORROCHANO, Maria Carla. Jovens e trabalho no Brasil: desigualdades e  

desafios para as políticas públicas. São Paulo: Ação Educativa, Instituto ibi, 2008. p. 9.

Leitura e análise de texto 

1.  Segundo o texto, quais marcos costumam indicar a passagem da juventude para a idade adulta? 
Ela ocorre da mesma forma em todos os lugares?
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Introdução de inovações tecnológicas e o trabalho

As transformações ocorridas no 
mundo do trabalho são resultado, prin-
cipalmente, da automação ou introdu-
ção de inovações tecnológicas. Essas 
máquinas modernas que revoluciona-
ram os modos de se comunicar, se rela-
cionar e trabalhar, por um lado, 
facilitaram a vida das pessoas, e, por 
outro, quando aplicadas ao processo de 
trabalho, implicaram a utilização cada 
vez menor de mão de obra para obter 
cada vez mais bens e serviços. Hoje, é 
possível produzir mais riqueza com um 
número menor de trabalhadores. A 
grande indústria moderna é o ápice do 
processo de substituição do homem 
pela máquina, discutido por Karl Marx.

2.  Tendo em vista o que se observa entre os seus amigos, vizinhos ou parentes, você acha que esse 
caminho apontado no texto é o mesmo que os jovens percorrem hoje em dia? 

3. Quais mudanças no mercado de trabalho são destacadas no texto?
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Braços robóticos trabalhando em linha automatizada 

de montagem de automóveis.
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2. Preste atenção na explicação do seu professor e anote as principais características do fordismo.

Etapa 3 – O sistema taylorista-fordista de produção e a acumulação flexível 

Frederick W. Taylor, 1856-1915. 
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o esforço de introduzir mudanças no processo de produção e na 
organização do trabalho. O objetivo era aumentar a produtividade 
do trabalho, ou seja, fazer com que o trabalhador produzisse mais 
em menor tempo.

1. Preste atenção na explicação de seu professor e anote as prin-
cipais características do taylorismo.

Henry Ford, 1863-1947.
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Charles Chaplin em cena do filme Tempos modernos, de 1936, em 

que faz a crítica do fordismo e da linha de produção com esteira.
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A junção do controle de tempo com a esteira na linha de produção recebeu o nome de 
taylorismo-fordismo. Esse foi o sistema de produção predominante até a década de 1960. Ele se 
caracteriza pela produção em massa e altamente homogeneizada, pela utilização do trabalho 
parcelar, o operário visto como um apêndice da máquina, executando atividade repetitiva. Tal 
sistema conseguiu reduzir o tempo de produção e aumentar o ritmo. Era a mescla da produção 
em série fordista com o cronômetro taylorista. A dimensão intelectual do trabalho ficava a cargo 
de bem poucos, pois usava-se uma grande massa de trabalhadores semiqualificados.

O regime de acumulação flexível é caracterizado por uma intensa racionalização, com 
a introdução da microeletrônica, e, principalmente, pela flexibilidade de tudo que se 
refere à produção, ou seja, mercados de trabalho, processos de trabalho, produtos e pa-
drões de consumo1. Define-se um novo padrão para a produção, alterando não só as 
condições técnicas em que o trabalho é realizado, mas também os padrões de relaciona-
mento dos trabalhadores entre si, as suas formas de organização, mobilização e reivindi-
cação. Novos termos passam a ser usados para explicar o que está acontecendo. Fala-se 
hoje em um processo de produção “enxuto”, em que os desperdícios de materiais e mão 
de obra, irracionalidades e grandes estoques devem ser evitados; o trabalhador agora não 
é mais especializado, é polivalente, ou seja, realiza mais de uma tarefa, operando mais 
de uma máquina; o trabalhador não fica mais fixo a um posto de trabalho na linha de 
produção, mas trabalha em grupos ou equipes; o trabalhador não é mais visto como mero 
executor das determinações vindas da gerência, mas espera-se que ele participe das de-
cisões, fornecendo sugestões para melhorar a produção e aumentar a produtividade. 
Diminui, assim, a distância entre os gerentes e os trabalhadores, referidos como parceiros 
envolvidos nos interesses comuns de aumento da produtividade e da qualidade do pro-
duto. Diante de todas essas mudanças, o trabalhador tem, de um lado, as suas antigas 
habilidades destruídas, mas, de outro, enfrenta a necessidade de reconstruir habilidades 
e se requalificar para o trabalho nessas novas condições, ampliando a sua escolaridade e 
formação profissional. Como se vê, os novos processos de trabalho, aliados à introdução 
de novas tecnologias, mudaram não só o modo de trabalhar, mas provocaram alterações 
na exigência de qualificação dos trabalhadores, nas condições de trabalho, nas relações 
existentes no local de trabalho.

Uma das principais consequências da flexibilização na produção diz respeito ao mercado 
de trabalho, com a imposição de regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. O traba-
lhador com emprego regular, diante do risco da demissão, submete-se às exigências especí-
ficas de cada empresa, o que pode significar: baixos salários, longas jornadas de trabalho 
com o aumento das horas extras, intensificação do ritmo do trabalho. 

Leitura e análise de texto 

1 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
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Mas, além dessas consequências para aqueles que têm um emprego, ocorre aumento 
do trabalho em tempo parcial, do trabalho por tempo determinado ou temporário, do 
trabalho em domicílio ou do trabalho autônomo. As formas estáveis de trabalho estão 
sendo substituídas pelas formas precárias, geralmente acompanhadas por uma redução 
nos salários, sem garantias ou benefícios sociais e em condições inferiores quanto à segu-
rança e às instalações. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1. O que é o “regime de acumulação flexível”?

2. Quais são as principais mudanças nas exigências para o trabalhador?

3. Quais são as consequências da flexibilização da produção apontadas no texto?
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Escreva um texto dissertativo tendo como referência a exposição do professor sobre as transfor-
mações no mundo do trabalho e o texto apresentado a seguir. Escreva-o em uma página separada. 
Procure no dicionário o significado de palavras que você não entender.

VOCÊ APRENDEU?

Os sinais de que a crise econômica resultante da especulação financeira está chegando 
aqui nos vêm através do desemprego anunciado, uma relativa novidade no funciona-
mento do mercado de trabalho. Relativa novidade se comparada com o modo como, há 
meio século, o desemprego alcançava os trabalhadores. Ontem, havia uma cultura do
trabalho, de que a perda do emprego, e não propriamente o desemprego, era um capítulo
menor. O trabalhador chegava à empresa de manhã cedo e não encontrava na chapeira 
o seu cartão de ponto. Ficava amarelo, pois já sabia que ia receber o bilhete azul, a de-
missão. Ser demitido era um drama, pois era como receber uma marca depreciativa na 
biografia profissional, demissão que tinha que ser explicada ao novo potencial empre-
gador. O desemprego aparecia como questão pessoal e não como questão social, que é
o que ocorre hoje.

[...]

Terminado o período de euforia econômica dos anos 1970, disseminou-se o desem-
prego como estado permanente e problema social, como novo conceito no lugar do mero
conceito de desempregado, os custos das oscilações da economia transferidos para os
trabalhadores bem como a responsabilidade pelo problema. No fundo, a nova mentali-
dade laboral diz a todos que o trabalhador é o responsável pela falta de trabalho. O
desempregado individual passou a ser a vítima do desemprego social, cabendo-lhe definir
as estratégias para superar ou contornar essa interiorização de um problema coletivo,
que não causou. Hoje, um número extenso de famílias da classe trabalhadora e da classe
média já experimentou ou tem experimentado continuamente a presença de ao menos
um membro desempregado, subempregado, empregado precariamente ou à procura de
emprego. 

[...]

De fato, o desemprego secundariza as pessoas, não só o desempregado, e dissemina a 
cultura dessa secundarização, que é uma cultura de medo, incerteza e conformismo. Mesmo 
que a perda do emprego não se confirme para a maioria, a cultura do desemprego anunciado 
chega a todos. Uma cultura que afeta todas as instituições, da família à religião, muda pa-
drões de comportamento, reforça a dependência material de uns em relação aos outros, 
fragiliza a coesão social, promove o descrédito dos valores de referência da conduta de cada 
um e de todos.

MARTINS, José de Souza. A cultura do desemprego anunciado. O Estado de S. Paulo, Caderno Aliás, 1o fev. 2009. p. J3. Disponível

em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-cultura-do-desemprego-anunciado,316239,0.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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Livro

CARMO, Paulo Sérgio do. A ideologia do trabalho. 5 ed. São Paulo: Moderna, 2005.  
(Coleção Polêmica). O livro é especialmente escrito para o público jovem e pode ajudá-
-lo a aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. 

Filmes

Chapeleiros. Direção: Adrian Cooper. Brasil, 1983. 24 min. Documentário rodado em 
uma fábrica de chapéus do início do século XX, registra as condições de trabalho no 
princípio da industrialização.

Garotas do ABC: Aurélia Schwarzenega. Direção: Carlos Reichenbach. Brasil, 2003. 124 
min. 16 anos. Mostra o cotidiano de um grupo de mulheres em uma metalúrgica do 
ABC. Discute também o tema do racismo e da intolerância.

Germinal (Germinal). Direção: Claude Berri. Bélgica-França-Itália. 1993. 170 min. 10 
anos. Baseado no romance de Émile Zola, retrata as condições de vida e de trabalho 
nas minas de carvão da França, no século XIX, e a resistência dos trabalhadores no 
movimento grevista.

Tempos modernos (Modern times). Direção: Charles Chaplin. EUA, 1936. 87 min. Neste 
filme, Chaplin faz uma crítica à inovação introduzida no processo de trabalho por Henry 
Ford, a linha de montagem, que impõe um ritmo de trabalho que condiciona os gestos 
e os movimentos do trabalhador. 

PARA SABER MAIS
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O objetivo desta Situação de Aprendizagem é chegar a uma concepção geral de violência e de 

suas principais formas e dimensões. Serão discutidos também seus desdobramentos sociais e jurídicos, 

para chegar a um consenso sobre em que consiste a violação de direitos e o que efetivamente acarreta 

sanções do ponto de vista da lei.

A violência é, hoje, parte do nosso cotidiano. De maneira direta ou indireta, somos diariamente 

expostos a todo tipo de informação alusiva a atos de violação da integridade física, psicológica e 

moral de outros seres humanos. Isso ocorre por meio dos noticiários televisivos, da mídia impressa, 

do cinema, das séries policiais e da própria realidade à nossa volta. Somos testemunhas de atos 

violentos, conhecemos pessoas que foram vítimas e também agressores, ou somos nós mesmos vítimas 

ou responsáveis por ações que deixam sequelas físicas e psicológicas. Por essa razão, tratar do tema 

“violência” envolve sempre o risco da banalização e do senso comum. Pensar o problema de maneira 

sociológica requer, antes de tudo, adotar um distanciamento apropriado, procurando analisá-lo sob 

um enfoque objetivo. Mais uma vez, vamos recorrer ao exercício do estranhamento para tratar do 

assunto “violência” como se estivesse sendo discutido pela primeira vez.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4

O QUE É VIOLÊNCIA?

!
?

Leitura e análise de imagem 
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39

Sociologia – 2a série – Volume 2



Texto 1

Homem é baleado durante tentativa de assalto em shopping na Zona Oeste de 
São Paulo

Um homem ainda não identificado foi atingido por cinco tiros no início da tarde 
desta quinta-feira, no estacionamento de um shopping localizado no bairro Continente, 
Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi vítima 
de uma tentativa de assalto, por volta das 12 horas, após deixar um caixa eletrônico no 

Leitura e análise de texto 

1. O que as imagens representam?

a) Imagem 1: 

b) Imagem 2: 

c) Imagem 3: 

2. Pense a respeito das situações mostradas nas imagens e descreva o que você acha que aconteceu 
em cada caso.
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interior do shopping. Ainda de acordo com a polícia, a vítima reagiu ao assalto e foi 
atingida pelos tiros na região do abdômen. O homem foi socorrido por guardas que 
passavam pelo local e encaminhado ao pronto-socorro mais próximo, onde passou por 
uma cirurgia para a retirada das balas. Segundo os médicos, seu estado de saúde é grave. 
O suspeito de realizar a tentativa de assalto fugiu em uma moto. Não há informações 
se algo foi roubado da vítima.

Texto 2

Pais de estudante agridem diretor de escola e ameaçam crianças e professores em 
Minas Gerais

Os pais de um estudante de uma escola estadual em Jurisprunópolis, interior de Minas 
Gerais, estão deixando alunos e professores amedrontados. Os dois têm ameaçado de agres-
são outros pais e também alunos e professores. O diretor da unidade chegou a ser agredido. 
O estudante tem 13 anos e seus pais vão constantemente à escola fazer ameaças a crianças 
de 5a a 8a séries (6o ao 9o anos). Um professor, que não quis ser identificado, contou como 
ocorre a intimidação. 

– Ele (pai) me chamou de palhaço e perguntou se eu achava que o filho dele não tinha 
pai. Ele disse que eu bati no filho dele, mas eu não fiz isso, afirmou. 

O caso mais grave, porém, aconteceu com o diretor da escola. Ele levou um soco do 
pai da criança e denunciou o caso à polícia. 

– De repente, senti apenas o impacto do golpe. Em comum acordo, decidimos entregar 
à família do menino o documento de transferência dele para outra escola. A decisão é co-
letiva, lembrou a vítima, ainda com os lábios inchados. 

De acordo com a coordenadora pedagógica, uma equipe multidisciplinar será formada 
para tentar resolver a situação.

Texto 3

Família é mantida refém por duas horas na Zona Norte de São Paulo

Quatro pessoas da mesma família foram mantidas reféns por três homens, durante 
aproximadamente duas horas, dentro de casa na Zona Norte de São Paulo, na manhã 
desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 8 horas, o trio invadiu 
a residência com a intenção de praticar um assalto. Os vizinhos perceberam a ação dos 
suspeitos e chamaram a polícia. 

Com a chegada dos PMs, os três tomaram a família como refém, que ficou sob a 
mira de três revólveres. Após quase duas horas de negociação com a PM, os ladrões 
renderam-se e libertaram as vítimas. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e o 
helicóptero Águia da PM também foram acionados para o local. Não houve troca de 
tiros e ninguém se feriu.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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LIÇÃO DE CASA

Depois de ler os textos, relacione cada um deles à imagem correspondente.

1. Em relação aos textos apresentados na seção Leitura e análise de texto, identifique as ações prati-
cadas em cada caso que podem ser consideradas violentas e quais foram suas consequências. Você 
pode apontar também quais consequências você acha que poderiam ocorrer nesses casos.
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2. Qual das situações analisadas você considera mais violenta? Por quê?

3. Na sua opinião, em qual dos casos foram deixadas sequelas mais sérias nas vítimas? Por quê?

Etapa 1 – O que é violência?

Nesta etapa, vamos discutir a questão central da Situação de Aprendizagem, ou seja, a 
concepção do que é violência. É importante ter em mente que, tal como diversos outros conceitos 
da Sociologia, não há uma definição única sobre o que seja a violência, aceita de forma unânime 
pelos sociólogos. Diferentes autores a abordam sob enfoques diversos. Por essa razão, vamos 
começar por uma concepção geral, embasada na literatura sociológica. Essa noção, entretanto, 
não deve ser entendida como um conceito fechado e acabado, mas, sim, aberto ao debate e à re-
flexão crítica. 
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Releia os textos apresentados anteriormente na seção Leitura e análise de texto e anote a seguir 
ou grife nos textos as expressões que indicam ações relacionadas à violência.

A violência pode ser entendida como a ação ou ameaça de um indivíduo ou grupo contra 
uma ou mais pessoas a fim de causar danos. Essa violência pode ser direta, quando atinge 
imediatamente o corpo da pessoa que a sofre, ou indireta, quando se dá por meio da alteração 
do ambiente no qual ela se encontra ou quando se retiram, destroem ou danificam os seus 
recursos materiais. Tanto a forma direta como a forma indireta prejudicam a pessoa ou o 
grupo alvo da violência. Além disso, existe violência quando a ação causa constrangimentos não 
apenas físicos, mas também psicológicos e morais. Finalmente, é preciso incluir a violência sim-
bólica, que não causa a morte física, mas atenta contra as crenças, a cultura e a própria identidade 
dos indivíduos que dela são vítimas. Concluindo, entende-se como violência tudo aquilo que 
não é desejado pelo outro e que lhe é imposto pela força concreta ou simbólica.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 

Associe as imagens a seguir aos exemplos de violência dados pelo professor, enumerados como 
I, II e III. Escreva cada algarismo no quadrado ao lado da imagem correspondente:

Você sabia?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Relatório Mundial sobre a 
Violência e Saúde (2002), a violência pode ser definida como o uso intencional de força física 
ou do poder contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade.

O uso da força ou do poder pode ser:

a)  real, ou seja, quando chega às vias de fato e resulta em dano;

b)  em forma de ameaça, isto é, quando representa alta probabilidade de causar dano 
psicológico, lesão, deficiência de desenvolvimento, privação1 ou morte.

1 A falta do necessário à vida; necessidade, fome, miséria.

44

Sociologia – 2a série – Volume 2



   I.  Violência contra a cultura e a religião de um povo.

  II.  Violência de grupo.

 III.  Violência organizada.

Bamiyan, Afeganistão. Nicho do 

século V onde fi cava uma escultura 

de Buda gigante, destruída pelos 

talibãs em março de 2001.
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Você deverá pesquisar, seguindo as orientações de seu professor, em revistas, jornais e na internet, 
reportagens e matérias que relatem episódios de violência variados. O objetivo da pesquisa é obter 
um caso de violência física, um de violência psicológica e outro de violência simbólica. O trabalho 
deve contemplar os seguintes aspectos: assunto da reportagem; breve descrição dos fatos ocorridos; 
identificação das vítimas e dos agressores; identificação do(s) tipo(s) de violência abordado(s) na 
reportagem; justificativa do item anterior.

Etapa 2 – Dimensões e formas da violência

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir:

VOCÊ APRENDEU?

Nesta Situação de Aprendizagem, você aprendeu que podem existir várias formas de 
violência. Uma maneira de continuar a refletir sobre isso é olhar para você mesmo, para a 
sua família, seus amigos, sua vizinhança e até para o país e se perguntar: Eu costumo sofrer 
violência em casa, na escola, na vizinhança ou no trabalho? Eu contribuo para a violência? 
Bato, ameaço ou faço quaisquer dos atos explicados nesta Situação de Aprendizagem? 
Aproveite para se perguntar: O que eu posso mudar no meu comportamento e como posso 
ajudar outras pessoas a mudarem o comportamento delas? Afinal, é importante refletir tanto 
sobre as ações dos outros quanto sobre nossas próprias ações.

APRENDENDO A APRENDER

Violência física

Violência psicológica

Violência simbólica
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Nesta Situação de Aprendizagem, passaremos a discutir os fenômenos sociais da violência que 
atingem especificamente adolescentes e jovens de 15 a 24 anos.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5

VIOLÊNCIA CONTRA O JOVEM

!
?

Observe as imagens a seguir e, depois, responda às questões.
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Leitura e análise de imagem 
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1. O que essas imagens retratam?

2. O que elas têm em comum?

3. Que idade tinha a pessoa mais nova quando faleceu? E a mais velha?

4. Qual era a média de idade desses jovens quando faleceram?

Etapa 1 – A violência contra o jovem

No Brasil, mesmo considerando o impacto positivo das políticas de desarmamento imple-
mentadas em 2004, a mortalidade por causas externas – representada, sobretudo, pelas estatísticas 
de homicídios – continua extremamente alta. Os dados divulgados no Mapa da violência 2011 
– referentes ao período de 1998 a 2008 – revelam que o número total de homicídios aumentou 
de 41 950 para 50 113, o que representa um incremento de 17,8%, levemente superior ao incre-
mento populacional do período que, segundo estimativas oficiais, foi de 17,2%. 

Mapa da violência

Em 1980 as causas externas já eram responsáveis por pouco mais da metade – 52,9% – do 
total de mortes dos jovens do país. Já em 2011, dos 46.920 óbitos juvenis registrados pelo 
SIM, 34.336 tiveram sua origem nas causas externas, fazendo esse percentual se elevar drasti-
camente: em 2011 quase 3/4 de nossos jovens – 73,2% – morreram por causas externas.

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2013: Homicídios e juventude no Brasil. Rio de Janeiro: Cebela, 2013. p. 13. 

Disponível em: <http://www.cebela.org.br/site/common/pdf/Mapa_2013_Jovens.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2014.   
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Compare os percentuais de mortalidade por causas naturais e externas entre a população jovem 
e a população não jovem de cada região. Analise também as diferenças entre os percentuais das 
regiões brasileiras.

LIÇÃO DE CASA

Estrutura da mortalidade: participação (%) das diversas causas
por UF e região – População jovem e não jovem – Brasil, 2008

Causas: população jovem Causas: população não jovem
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Norte 30,4 69,6 100 41,5 4,9 14,7 86,5 13,5 100 3,2 0,4 1,1

Nordeste 26 74 100 45,7 3,2 14,5 89,2 10,8 100 2,6 0,2 0,8

Centro-Oeste 22,7 77,3 100 40,4 5,5 23,7 86,5 13,5 100 2,3 0,3 1,4

Sudeste 28,2 71,8 100 34,5 3,2 20,9 91,4 8,6 100 1,2 0,1 0,7

Sul 21,9 78,1 100 38,2 5,7 26,3 90,4 9,6 100 1,5 0,2 1,0

Brasil 26,4 73,6 100 39,7 3,9 19,3 90,1 9,9 100 1,8 0,2 0,9

Fonte de dados: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari; Brasília: Ministério

da Justiça, 2011. p. 20. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Analise a tabela e responda à questão.

Etapa 2 – Taxas de mortalidade

A principal estatística utilizada nos estudos sobre violência envolvendo morte por causas externas 
é a taxa por 100 mil habitantes. Esse número é calculado ponderando-se o total  de óbitos (mortes) 
observado em uma dada população, em um dado período, sobre o total da população. Em seguida, 
calcula-se a proporção de óbitos para uma população hipotética de 100 mil habitantes. 

49

Sociologia – 2a série – Volume 2



Por exemplo: em 2008, foram contabilizadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saúde, 18 321 mortes por agressão (homicídios) a jovens de 15 a 24 anos no 
Brasil. Considerando-se que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a popu-
lação de jovens brasileiros, nessa faixa etária, era de aproximadamente 34,6 milhões de habitantes, a 
taxa de mortes por homicídio, para jovens de 15 a 24 anos, em 2008 foi de:

X =   18 321 × 100 000   ≈ 52,95
             34 600 000

Isso significa que, em média, de cada 100 mil jovens, aproximadamente 52,95 morreram por 
homicídio em 2008, no Brasil. Porém, essa situação varia enormemente entre os Estados, as regiões 
metropolitanas e os municípios, de tal modo que se pode dizer que a violência é mais concentrada em 
determinados locais do que em outros. Além disso, há variações importantes no que diz respeito à causa 
da morte e a outras características da pessoa. 

Na pesquisa intitulada Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil, foram comparadas as taxas 
de mortalidade por homicídio, suicídios e armas de fogo e observou-se que há variações importantes, 
dependendo da idade do jovem, do sexo e da cor da pele.

Observação: dados do Mapa da violência 2013 mostram que essa situação se mantém. 
Ver documento disponível em: <http://www.cebela.org.br/site/common/pdf/Mapa_2013_
Jovens.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Taxas de óbitos por homicídios por faixas etárias – Brasil – 1998-2008 (em %)

Fonte de dados: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari; Brasília: Ministério 
da Justiça, 2011. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013; 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência II: Os jovens do Brasil. Brasília: Unesco, 2000. p. 54. Disponível em: <http://www.
mapadaviolencia.org.br/mapa2013_armas.php>. Acesso em: 19 dez. 2013.

Leitura e análise de gráfico 
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Analisando o gráfico, responda:

1. Quais são as faixas etárias em que se observaram as maiores taxas de óbitos por homicídio em 
1998 e 2008?

2. Pode-se dizer que houve um aumento das taxas de óbitos por homicídio entre 1998 e 2008? 
Quais foram as faixas etárias em que houve maior diferença?

Você sabia?

No estudo realizado em 2011, considerou-se como negra a população que, segundo o 
IBGE, autoidentifica-se como preta ou parda. As duas categorias, brancos e negros, abran-
gem 99,5% da população.

Analise a tabela a seguir e, com base nas explicações do professor, responda às questões:

Taxas de óbitos (por 100 mil habitantes) por homicídios, por regiões,  
segundo raça e cor – População jovem – Brasil, 2008

Região
Taxa de óbitos por homicídios

Brancos Negros

Norte 20 67,9

Nordeste 15,2 79,2

Centro-Oeste 32,9 77,1

Sudeste 26,5 61,5

Sul 50,3 58

Brasil 30,2 70,6

Fonte de dados: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari; Brasília: Ministério 
da Justiça, 2011. p. 62. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Leitura e análise de tabela 
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1. Analisando os dados da tabela, que diferenças você observa entre as taxas de óbito por homicí-
dios de jovens brancos e negros?

2. Compare as taxas de óbito por homicídios entre as regiões e responda:

a) Em que região a diferença entre jovens brancos e negros é maior?

b) Em que região morrem mais jovens negros?

Analise a tabela a seguir e, com base nas explicações do professor, responda às questões:

Taxas de óbitos (por 100 mil habitantes) por homicídios, por regiões,  
segundo o sexo – População jovem – Brasil, 2008

Região
Taxa de óbitos por homicídios

Homens Mulheres

Norte 95,2 4,8
Nordeste 94,8 5,2
Centro-Oeste 92,5 7,5
Sudeste 93,3 6,7
Sul 93,1 6,9
Brasil 93,9 6,1

Fonte de dados: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari; Brasília: Ministério 
da Justiça, 2011. p. 66. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Leitura e análise de tabela 

Comparando-se a taxa de óbito por homicídios entre jovens do sexo masculino e jovens do sexo femi-
nino, em média, quem tem a maior chance de morrer vítima de homicídio: um jovem ou uma jovem?
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Analise os dados da tabela a seguir e depois responda às questões.

Mortalidade por arma de fogo, segundo a causa básica, 
por regiões – População jovem – Brasil, 2010

Região
Taxas (por 100 mil habitantes)

Acidentes Homicídios Suicídios Indeterminado Total

Norte 0,5 24,1 0,4 0,3 25,3
Nordeste 0,3 26,7 0,4 0,6 28
Centro-Oeste 0,2 20 0,6 0,2 21
Sudeste 0,1 14,1 0,5 0,3 15
Sul 0,1 16,9 1 0,4 18,4
Brasil 0,2 19,3 0,5 0,4 20,4

Fonte de dados: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2013: Mortes matadas por armas de fogo. Rio de Janeiro: Cebela, 
2013. p. 22. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2013_armas.php>. Acesso em: 19 dez. 2013.

LIÇÃO DE CASA

1. O que os dados da tabela representam?

2. Segundo a tabela, qual foi a principal causa de morte por arma de fogo entre a população jo-
vem, no Brasil, em 2010?

3. Qual é a taxa nacional de óbito por homicídio por arma de fogo entre a população jovem? Há 
alguma região que supere essa marca? Se há, qual?
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Etapa 3 – Por que os jovens se envolvem com a violência?

Com base em seus conhecimentos e nas explicações do professor, responda:

1. Você acha que os jovens são apenas vítimas da violência? O que dizer daqueles que se envolvem 
em acidentes de trânsito, muitas vezes resultando em ferimentos graves ou até mesmo em 
morte?

2. Por que alguns jovens adotam comportamentos considerados de “risco” ou colocam em “risco” 
sua saúde ou sua vida?
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Nesse universo, todos são vítimas, não apenas porque provenham do mesmo “meio
social” e estejam igualmente submetidos às desfavoráveis condições sociais de vida, mas na 
condição de vítimas de um mundo social opressivo e despótico, como é o mundo do crime 
entre classes populares. Pode-se, portanto, argumentar que todos, indistintamente, são
vítimas da pobreza de direitos, grosso modo entendida como conjunto de obstáculos en-
frentados no acesso à justiça social, inclusive precária proteção social contra a derivação para 
a violência e para o crime. Se a derivação para a violência e para o crime configura-se como
uma espécie de opção, escolha ou vontade de alguns, o que resulta na construção de carreiras
criminais, é justamente porque, em algum momento, as leis deixaram de ser aplicadas.

ADORNO, Sérgio. [Trecho citado]. In: PERES, Maria F.; CARDIA, Nancy; SANTOS, Patrícia C. Homicídios de crianças e 
jovens no Brasil: 1980-2002. São Paulo: Núcleo de Estudos da Violência/Universidade de São Paulo, 2006. p. 31.ll

Uma das particularidades mais relevantes dos jovens cujos estilos de vida são mais marcados 
pelo risco é a sua recorrente subestimação e o reforço da sua atração. Sistematicamente
verificamos que os jovens mais envolvidos nos comportamentos de risco tendem a não
reconhecer ou a subestimar a sua periculosidade e as suas implicações em termos de saúde. O
risco apresenta-se muitas vezes como atrativo e as possíveis consequências negativas, que a 
surgirem apenas se manifestarão, em muitos casos, muito mais tarde, são ignoradas. Por isso 
se verificou uma relação negativa entre os comportamentos de risco e a preocupação e o
empenho face ao futuro. Subjacente à postura de risco perfilha-se muitas vezes uma atitude 
hedonista voltada para as gratificações que a ação no presente pode proporcionar.

FERREIRA, Pedro M. Comportamentos de risco dos jovens. In: PAIS, José M. et al. Condutas de risco, práticas culturais e

atitudes perante o corpo: resultados de um inquérito aos jovens portugueses. Oeiras: Celta, 2003. p. 166.

VOCÊ APRENDEU?

De acordo com as orientações passadas pelo seu professor, você deve realizar uma atividade de 
reflexão sobre o que foi discutido em sala de aula e também com base nos textos a seguir. O objetivo 
é produzir um texto dissertativo sobre a questão: Que fatores contribuem para as altas taxas de 
mortalidade por causas externas entre jovens? Justifique sua resposta.

Aqui estão algumas dicas para a realização desse trabalho:

faça uma leitura dos textos;

sublinhe as palavras das quais você não sabe o significado e procure no dicionário;

reescreva os textos conforme a sua compreensão, procurando responder à questão 
proposta.
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Nesta Situação de Aprendizagem, abordaremos, em linhas gerais, a problemática da violência 
contra a mulher, tomando como base o conceito de violência de gênero.

A ocorrência de atos violentos entre homens e mulheres é um fato em nossa sociedade. E a 
maioria desses atos é cometida por homens contra mulheres.

Após a leitura do texto, responda às questões.

1. Por que o texto se refere ao Brasil?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

!
?

Brasil está entre os 25 países com mais feminicídios

Quatorze países da América Latina – incluindo o Brasil – e Caribe estão entre os 25 
Estados com maior taxa de feminicídios, segundo um relatório da organização Small Arms 
Survey que aponta El Salvador como o país com mais homicídios de mulheres.

Entre as regiões com um índice de feminicídios de mais de seis por cada 100 mil 
mulheres – considerado muito alto – estão El Salvador, Jamaica, Guatemala, África do Sul, 
Rússia, Guiana, Honduras, Azerbaijão, Antilhas, Colômbia, Bolívia e Bahamas.

Por outro lado, Brasil, Lituânia, Belarus, Venezuela, Letônia, Belize, Cazaquistão, Moldávia, 
Quirguistão, Ucrânia, Equador, República Dominicana e Estônia estão no grupo dos países com 
uma alta taxa de homicídios de mulheres, de entre três e seis para cada 100 mil mulheres.

Segundo o estudo da Small Arms Survey, em torno de 66 mil mulheres são assassinadas 
a cada ano, 17% das quais são vítimas de homicídios intencionais.

Fonte: BRASIL está entre os 25 países com mais feminicídios. © Agência EFE.

Leitura e análise de texto  
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PESQUISA EM GRUPO

A proposta desta atividade é que você e seus colegas pesquisem sobre a violência contra a mulher, 
de acordo com temas pré-selecionados. Vocês devem escolher uma das sugestões de pesquisa elencadas 
a seguir, de acordo com as orientações de seu professor. Caso tenham interesse, perguntem ao pro-
fessor se vocês também podem sugerir temas.

O resultado do trabalho deverá ser apresentado em painéis que, conforme orientação do professor, 
vocês poderão discutir com a turma.

A seguir, elencamos algumas sugestões de pesquisa: 

Delegacia da Mulher: o grupo responsável por esse tema deve fazer uma pesquisa sobre  
as Delegacias da Mulher: quando surgiram, quantas existem, qual é a mais próxima do bairro 
etc. Caso isto seja viável, o grupo poderá ir até uma dessas delegacias para conhecê-la pes-
soalmente, saber mais sobre seus problemas cotidianos e poder, assim, contar em detalhes 
aos colegas.

Música de protesto: o grupo responsável por esse tema deve procurar e/ou escrever uma 
música de protesto sobre essa questão.

Depoimentos: este grupo é responsável por pesquisar depoimentos sobre o tema entre os 
moradores do bairro, na internet, em jornais ou em revistas.

Estudos: este grupo deve apresentar um estudo publicado sobre essa questão.

Dados estatísticos: este grupo deve pesquisar dados estatísticos sobre o tema. Não se esque-
çam de indicar as fontes de dados a que recorrerem.

Livros: este grupo fica responsável por apresentar a sinopse de dois ou três livros sobre o tema. 
Essa busca pode ser feita tanto na biblioteca mais próxima como em uma loja virtual de qualquer 
grande rede de livrarias, na qual normalmente são apresentadas as sinopses dos livros.

Outras formas de arte: este grupo deve apresentar outras formas de arte em que essa temática 
é abordada, como fotografia, literatura, quadrinhos, grafite, escultura etc. 

2. O texto mostra o Brasil como um exemplo de país em que as mulheres não sofrem violência? 
Justifique.
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Etapa 1 – O que é violência de gênero

Do ponto de vista da Sociologia, ser homem ou ser mulher envolve muito mais do que ter 
um sexo biologicamente definido e distinto do outro: significa ter sentimentos, atitudes e 
comportamentos associados ao “gênero”, termo utilizado para distinguir homens e mulheres. 

Por essa razão, em Sociologia, a distinção homem/mulher não se limita ao sexo. O gênero 
(masculino ou feminino) não é determinado apenas pelas características genéticas ou biológicas. 

Quando você se comporta de acordo com as expectativas amplamente compartilhadas 
acerca de como homens e mulheres devem agir, você está adotando um papel de gênero. 

BRYM, Robert J. et al. Sexualidade e gênero. In: ______. Sociologia:  
sua bússola para um novo mundo. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 250.

Quando os homens têm muito mais poder social 
do que as mulheres – isto é, quando ocupam a maioria 
das funções de comando, ganham mais do que as 
mulheres nas mesmas ocupações, são preferidos para 
ocupar posições de autoridade, entre outros exemplos 
– isso contribui para uma estrutura social na qual 
haverá uma maior vulnerabilidade para a mulher. Por 
outro lado, em sociedades em que homens e mulheres 
são socialmente mais iguais e as normas justificam a 
igualdade de gênero, a proporção de agressão mascu-
lina é mais baixa. 

A violência do homem contra a mulher emerge 
em contextos sociais em que os papéis de gênero 
reforçam a ideia de que é “natural” e “correto” que 
os homens dominem as mulheres. Esses papéis são 
aprendidos nas famílias, na escola e por intermédio 
dos meios de comunicação de massa, que ajudam 
a ditar as formas de interação social. Nas sociedades 
que se desenvolveram como patriarcais – ou seja, 
em que a figura de maior autoridade era o patriarca 
ou o chefe da família, clã ou tribo –, os homens eram considerados os indivíduos de maior valor 
e, por conseguinte, seu comportamento e modo de ser foram qualificados como modelo a ser 
seguido na vida social.

Essa representação de masculinidade enfatiza que os homens seriam mais racionais e menos 
emotivos e apresentariam características marcadas pela virilidade, força ou destreza física, agres-
sividade, ambição, competitividade etc. Esses padrões de comportamento geraram estereótipos 
que se tornaram referências e modelos dominantes em nossa sociedade, formando uma concepção 
de masculinidade idealizada.
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Mulher espancada.
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Etapa 2 – Lei Maria da Penha

Maria da Penha Maia Fernandes é líder de movimentos de defesa dos direitos das 
mulheres. Vítima de violência doméstica, por mais de 20 anos vem lutando pelo aumento 
no rigor às punições contra agressores de mulheres. Em 1983, seu então marido, o professor 
universitário colombiano, Marco António Heredia Viveiros, depois de agressões e ameaças, 
tentou assassiná-la, atirando nela pelas costas enquanto dormia. Maria ficou internada 
durante quatro meses e voltou para casa paraplégica. Na ocasião, o agressor tentou eximir-se 
de culpa alegando para a polícia que se tratava de um caso de assalto. Pouco depois, Maria 
sofreu nova tentativa de assassinato por parte de Marco Antônio, que a empurrou da cadeira 
de rodas e tentou eletrocutá-la embaixo do chuveiro. Depois desse episódio, ela decidiu se 
separar e, desde então, deu início a uma longa história de lutas na Justiça brasileira para 
obter a punição de seu agressor.

Depois de sete anos de batalha na Justiça, o ex-marido de Maria da Penha foi a júri 
em 1991. Condenado a 15 anos de prisão, a defesa apelou da sentença e, no ano seguinte, 
a condenação foi anulada. Então, os advogados de Maria da Penha conseguiram abrir um 

Leitura e análise de texto  

LIÇÃO DE CASA

Com base no que foi discutido em sala de aula, responda: De que forma(s) o ideal de masculi-
nidade está relacionado à violência?
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Como a Lei Maria da Penha ajuda a proteger os direitos das mulheres? De que maneira ela 
garante isso?

novo processo de julgamento e, em 1996, ele foi condenado a dez anos e seis meses de 
prisão. No entanto, o agressor continuou recorrendo e permaneceu livre até 2002, quando 
finalmente ficou em regime fechado por apenas dois anos. O caso tinha sido enviado, em 
1998, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão principal e au-
tônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), pela demora injustificada em 
se dar uma decisão ao processo. A denúncia à OEA evidenciou a tolerância do Estado 
brasileiro em relação à violência contra a mulher, por não ter adotado as medidas efetivas 
e necessárias para punir o agressor, apesar de todas as evidências. A comissão responsabi-
lizou o Estado brasileiro por omissão e negligência em relação ao caso e sua atuação foi 
decisiva para que o processo fosse concluído no âmbito nacional. O agressor foi preso, 
em outubro de 2002, quase vinte anos após o crime, poucos meses antes da prescrição 
da pena.

Hoje, Maria da Penha é coordenadora de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação 
de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência (APAVV), no Ceará. Ela atua na Coordenação 
de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Fortaleza e é considerada símbolo contra a 
violência doméstica. Em sua homenagem, a Lei de Violência Doméstica contra a Mulher, 
sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 7 de agosto 
de 2006, é conhecida como Lei Maria da Penha.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Lei no 11.340, de 7/08/2006

O que é? 

A Lei Maria da Penha é uma lei especial criada para ser aplicada em casos de violência 
doméstica e garante mecanismos de proteção às mulheres vítimas de agressão. Ela impede, 
por exemplo, o encaminhamento ao Juizado Especial, onde muitos dos casos acabam com 
o agressor pagando cestas básicas às suas vítimas. Ela também aumenta a pena, que passou 
de seis meses a um ano de detenção para de três meses a três anos. Além disso, a lei prevê a 
exigência da abertura de processo em caráter urgente, a inclusão da mulher em serviços de 
proteção e a garantia de acompanhamento de um policial caso a vítima precise ir à sua casa 
buscar seus pertences. A lei também permite ao juiz impor ao agressor sanções imediatas, 
como perda do porte de arma e proibição de se aproximar da vítima e dos filhos do casal. 

“TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. [...]

TÍTULO II

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

  I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

  II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa;

 III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual.

Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas 
de violação dos direitos humanos.

Leitura e análise de texto 
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CAPÍTULO II

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

 I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal; 

 II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional 
e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

 III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

 IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades;

 V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria.”

BRASIL. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (denominada Maria da Penha). Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.

LIÇÃO DE CASA

Leia o texto referente à Lei Maria da Penha e, em seguida, responda às questões.

1. A Lei Maria da Penha classifica a violência em cinco categorias. Quais são elas? 
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Leia o texto a seguir e depois responda às questões.

VOCÊ APRENDEU?

É fato que, nas últimas décadas, temos testemunhado importantes mudanças na maneira 
como são definidos os papéis de homens e mulheres. Entretanto, no mercado de trabalho re-
munerado, em casa, nos cargos governamentais e em todas as outras esferas da vida, os homens
tendem a possuir mais poder e autoridade do que as mulheres. Padrões cotidianos de dominação
de gênero, vistos como legítimos pela maioria das pessoas, estão embutidos em nossas normas
de namoro, sexo, família e trabalho. A partir desse ponto de vista, a agressão masculina contra 
as mulheres é simplesmente a expressão da autoridade masculina por outros meios.

[...] muitos aspectos de nossa cultura legitimam a dominação masculina, fazendo-a parecer
válida ou apropriada. Por exemplo, pornografia, piadas sobre mulheres, assobios e olhares 
maliciosos podem parecer simples exemplos de jogos inofensivos. Em um nível sociológico
mais sutil, entretanto, são sinais da adequação da submissão das mulheres aos homens [...]. 
A famosa frase “estou brincando” tem um custo. 

BRYM, Robert J. et al. Sociologia: sua bússola para o novo mundo. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 275.

1. O que você entendeu do texto?

2. Dentro dessa classifi cação, você pode identifi car exemplos de formas de violência que abran-
gem a violência física e psicológica? Cite alguns.

3. Na sua opinião, de que maneira a Lei Maria da Penha pode contribuir para combater e reduzir 
a violência simbólica entre homens e mulheres?
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2. De acordo com o texto, padrões cotidianos de dominação de gênero estão embutidos em nos-
sas normas de namoro, sexo, família e trabalho. Um exemplo disso é o fato de que, até hoje, em 
nosso país, as mulheres, de uma maneira geral, recebem salários menores do que os dos homens 
apenas porque são mulheres. Você pode citar outro exemplo? Justifique sua resposta.

3. Mudanças significativas na maneira como são definidos os papéis de homens e mulheres têm 
ocorrido, contudo, a desigualdade ainda persiste. Cite os exemplos apontados no texto que 
contribuem para a manutenção da desigualdade.

4. Muitos aspectos de nossa cultura legitimam a dominação masculina. Cite os exemplos apontados 
no texto e escreva se concorda ou não com eles.

Gostou de ler sobre a Lei Maria da Penha? Quer saber mais sobre direitos e serviços de 
proteção à mulher? Você pode consultar diretamente o site da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres. Disponível em: <http://www.spm.gov.br>. Acesso em: 3 dez. 2013. Se você é 
mulher e está vivendo ou testemunhando uma situação de violência, pode ligar gratuitamente 
para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180, a qualquer hora, de qualquer 
lugar do Brasil, para denunciar a violência ou pedir orientações. Ou você pode consultar a 
íntegra da Lei no site Projeto Maria da Penha. Disponível em: <http://www.mariadapenha.
org.br>. Acesso em: 3 dez. 2013. Hoje essa lei é também usada para enquadrar a violência 
da mulher contra o homem. A violência doméstica não pode ser tolerada de forma alguma. 

APRENDENDO A APRENDER
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O objetivo desta Situação de Aprendizagem é debater em sala de aula a questão da violência escolar. 
Ela é hoje considerada um dos principais problemas do sistema educacional, não apenas no Brasil, mas 
em diversos outros países. Porém, embora seja uma questão que influencia o cotidiano de muitas escolas, 
ela não pode ser tratada da mesma maneira, como se todas as instituições vivessem igualmente os 
mesmos problemas. Cada escola possui suas peculiaridades, suas qualidades e seus conflitos, e não 
cabem aqui generalizações. Por essa razão, antes de falar de violência escolar, é preciso mapear a situação 
vivida em cada contexto particular para, somente então, partir para uma reflexão crítica.

A primeira atividade sugerida é um levantamento dos conflitos vivenciados no espaço da sua 
escola. Para isso, você deve responder individualmente ao questionário a seguir.

Leia atentamente as perguntas a seguir e assinale com um “X” a alternativa que mais se aproxima 
da sua realidade ou da situação vivida em sua escola. Não existem respostas certas ou erradas. Escolha 
apenas uma alternativa de resposta para cada questão. Utilize caneta azul ou preta e não escreva seu 
nome no questionário. As respostas são confidenciais. Ao final, destaque as folhas do seu Caderno 
e entregue-as ao professor.

1. Nos últimos 12 meses, você ou algum dos seus colegas viu alguma dessas situações acontecen-
do dentro da sua escola ou bem perto dela (próximo aos portões, ou em volta do quarteirão da 
escola, do lado de fora)?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7

VIOLÊNCIA ESCOLAR

!
?

Situação Sim Não Não sei

a)  Pessoas agredindo-se verbalmente (xingando, usando palavrões).

b) Pessoas brigando, agredindo-se fisicamente.

c)  Pessoas portando armas perfurocortantes  

(canivetes, estiletes, facas, navalhas).

d)  Pessoas portando armas de fogo, que não fossem policiais em serviço.

e) Pessoas ameaçando ou intimidando professores.

f ) Pessoas ameaçando ou intimidando funcionários.

g)  Pessoas consumindo ou vendendo drogas ilegais (cocaína, crack, 

maconha).

h) Pessoas sendo ameaçadas ou intimidadas.

i) Professores ameaçando alunos.

j)  Professores agredindo alunos verbalmente  

(xingando, usando palavrões).

k) Professores agredindo alunos fisicamente.
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Situação
Uma  
vez

Algumas 
vezes

Muitas 
vezes

Nenhuma 
vez

Não 
sei

a)  Ofendeu, humilhou ou xingou você.

b)  Praticou uma brincadeira que fez você se 

sentir mal, triste ou envergonhado.

c)  Ameaçou bater, empurrar ou chutar você.

d)  Bateu, empurrou ou chutou você.

e)  Ameaçou você com faca ou arma de fogo.

f)  Esfaqueou você ou atirou em você.

g)  Ameaçou machucá-lo de outras formas, 

ou seja, sem a utilização de facas ou 

armas de fogo.

h)  Falou mal de você sem ter razão.

i)  Escreveu algo impróprio sobre você em 

sites de relacionamento ou pichou isso em 

paredes ou muros da escola.

2. Nos últimos 12 meses, alguém fez com você, na escola ou próximo a ela, alguma destas coisas? 

l) Funcionários ameaçando alunos.

m)  Funcionários agredindo alunos verbalmente (xingando, usando 

palavrões).

n) Funcionários agredindo alunos fisicamente.

o)  Pessoas destruindo o patrimônio coletivo da escola, como carteiras, 

janelas, portas, telefone público, bebedouros, banheiros etc.
p)  Pessoas pichando paredes, muros, carteiras, lousas, janelas,  

banheiros etc.

q) Pessoas sendo atacadas sexualmente.

r)  Pessoas sendo mortas por agressão (briga) ou arma de fogo.

s)  Alunos agredindo professores verbalmente (xingando, usando 

palavrões).
t)  Alunos agredindo funcionários verbalmente (xingando, usando 

palavrões).

u) Alunos agredindo professores fisicamente.

v) Alunos agredindo funcionários fisicamente.
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3. Responda se você já se sentiu rejeitado ou discriminado por causa de algum dos fatores a seguir:

j)  Amedrontou ou perseguiu você.

k) Ameaçou você de morte.

l)  Furtou ou roubou suas coisas.

m)  Ameaçou pessoas próximas a você (ami-

gos, parentes, namorado ou namorada).

Situação
Uma 
vez

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Nenhuma 
vez

Não é o
meu caso

Não
sei

a)  Pela sua aparência.

b)  Por sua condição fi nanceira.

c)  Pelo seu local de moradia.

d)  Pela escola onde estuda.

e)  Pela cor de sua pele ou

por sua etnia.

f) Pela sua religião.

g)  Por ser de outro país/Estado/

cidade/bairro.

h)  Por ter vindo de outra escola.

i)  Por ser mulher.

j)  Por ser homossexual.

k)  Por ter alguma defi ciência ou

doença crônica.

l)  Por ter difi culdades de apren-

dizagem.

m)  Por ter repetido de ano.

n) Por outro fator.
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Etapa 1 – Conflitos na vivência escolar

O que é bullying?

Um problema mais sério que surge no relacionamento entre os alunos ocorre quando apelidos, 
brincadeiras, agressões e fofocas passam do limite e se tornam uma atitude deliberada no sentido 
de “zoar”, “sacanear” e humilhar colegas, que são discriminados por uma série de razões, como as 
exemplificadas na atividade anterior. Esse fenômeno, denominado bullying, pode levar crianças, 
adolescentes e jovens a um grande sofrimento. Geralmente, as vítimas de bullying sentem-se iso-
ladas. Por se sentirem discriminadas, sofrem de baixa autoestima e chegam a ter o rendimento 
escolar prejudicado por causa do medo que os colegas praticantes do bullying lhes provocam. O 
bullying pode se tornar extremamente violento, chegando até mesmo a causar lesões físicas e 
transtornos psicológicos sérios.

Chamar de bobo

Falar mal de mim

Agredir-me fisicamente

Ameaçar minha família

1. O esquema a seguir apresenta exemplos de atitudes tomadas em relação a outros colegas. Reflita 
sobre o cotidiano da sua escola e, com base na sua experiência, complete-o, atribuindo a cada 
atitude um dos seguintes graus de aceitação: aceitável, mais ou menos aceitável, inaceitável, 
totalmente inaceitável.

O termo bullying – sem tradução na língua portuguesa – compreende todas as 
formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente. 
São adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e 
executadas dentro de uma relação desigual de poder.
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2. Agora, imagine que, na sua escola, é chamado de “X” um aluno de quem ninguém gosta. Dê 
alguns exemplos de atitudes hipotéticas (que ele ou ela poderia ter feito) que contribuem para 
explicar por que X é impopular.

3. Compare os exemplos do exercício 2 com a figura do exercício 1 e então responda:

a) Por que eu considero determinadas atitudes inaceitáveis, mas, no caso de “X”, são justificá-
veis? Explique sua resposta.

b) E se você estivesse no lugar de “X”?

Com base no que foi debatido em sala de aula, você deverá elaborar com seu grupo, em folha 
avulsa, um projeto de resolução de conflitos, com os seguintes itens:

na primeira parte, o grupo deverá escrever um texto que explique quais são os principais 
problemas vivenciados na escola e procurar desenvolver algumas explicações para eles;

na segunda parte, o grupo deverá identificar quais são as principais práticas relacionadas 
à violência escolar e de que modo elas interferem no seu cotidiano, no seu processo de 
aprendizagem e crescimento;

na terceira parte, o grupo deverá apresentar suas propostas de como esses conflitos poderiam 
ser solucionados, e qual é seu papel, como alunos, em contribuir para diminuir a violência 
na escola. 

VOCÊ APRENDEU?
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Livro

TELES, M. A. de Almeida; MELO, M. de. O que é violência contra a mulher. São Paulo: 
Brasiliense, 2012. (Primeiros Passos). Aborda a questão da violência de gênero, do pre-
conceito e da discriminação contra a mulher, discutindo as formas mais comuns de vio-
lência doméstica e sexual, o ponto de vista jurídico e o âmbito dos direitos humanos. 

Filmes e documentários

Violência contra o jovem

Falcão – Meninos do tráfico. Direção: MV Bill. Brasil, 2006. 125 min. 14 anos. 
O documentário retrata a vida de jovens moradores de comunidades em situação de 
risco envolvidos com o tráfico de drogas.

Violência contra a mulher

Estamira. Direção: Marcos Prado. Brasil, 2004. 115 min. 10 anos. O documentário relata 
a história de Estamira, uma senhora de 63 anos que sofre de distúrbios mentais e há mais 
de 20 anos trabalha no aterro sanitário do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. A vida de 
Estamira é uma narrativa de violência: prostituição, abuso, estupro, abandono e miséria. 

Pelos meus olhos (Te doy mis ojos). Direção: Icíar Bollaín. Espanha, 2003. 109 min. 16 
anos. O filme conta a história de uma mulher que, em uma noite de inverno, foge de 
casa levando o filho e alguns pertences. Ao longo do filme, as personagens revelam um 
quadro familiar marcado pela violência, pela dor e pelo medo. 

Vivência escolar

Entre os muros da escola (Entre les murs). Direção: Laurent Cantet. França, 2008. 128 
min. 12 anos. O filme apresenta as situações vividas em sala de aula pelo professor de 
Francês François Marin e seus alunos, em uma escola de Ensino Médio localizada na 
periferia de Paris. François e seus colegas de profissão enfrentam os problemas de lidar 
com alunos descendentes de imigrantes dos mais diversos países, muitos deles pobres, 
com dificuldades de aprendizagem, e os conflitos advindos da indisciplina e dos métodos 
tradicionais de avaliação e punição.

Pro dia nascer feliz. Direção: João Jardim. Brasil, 2006. 88 min. Livre. O documentário 
retrata adolescentes de três Estados, de classes sociais distintas, que falam de sua vida na 
escola, seus projetos e suas inquietações.

Site

INSTITUTO Maria da Penha. Disponível em: <http://www.mariadapenha.org.br>. 
Acesso em: 3 dez. 2013. Contém a biografia resumida de Maria da Penha Maia Fernandes, 
a íntegra da Lei Maria da Penha e relatos de violência contra a mulher. 

PARA SABER MAIS
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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 Grá ca Ltda.



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
dade da obra e dos créditos, ressaltando que direitos autorais protegidos*deverão ser diretamente negociados com seus próprios titulares, sob pena de infração aos artigos da Lei no 9.610/98.

* Constituem “direitos autorais protegidos” todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidas no material da SEE-SP que não estejam em domínio público nos termos do artigo 41 da Lei de 
Direitos Autorais.

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola  são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
Todos esses endereços eletrônicos foram checados. No entanto, como a internet é um meio dinâmico e sujeito a mudanças, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não garante que os sites 
indicados permaneçam acessíveis ou inalterados.
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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 Puri cação 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.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola

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, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

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

Edição e Produção editorial: Casa de Ideias, Jairo 
Souza Design Grá co e Occy Design projeto grá co .

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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