
E.E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 14 a 18 de junho 

Temas da 
aula 

Indústria Cultural Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Identificar processos sociais merecedores de crítica. 

Material de Apoio: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 157 – 159. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 268 - 278 
 

Conteúdos: 
1. Indústria Cultural  
2. Condutas Massificadas 
3. Alienação Moral 
 

Atividade Contextualizada: 

Você está começando a ler este roteiro que tem como tema “Indústria Cultural”. Pois, bem: que 

combinação é essa entre “indústria” e “cultura”? Como pensar em uma “indústria que seja cultural?” 

Nesse sentido, é importante que você tenha presente ou então volte nas aulas do Adolfo sobre o 

pensamento liberal, a revolução industrial, o surgimento do capitalismo, as ações da Europa nos 

continentes – africano e americano. Isso, sem dizer das aulas da Damiane a respeito do processo de 

socialização – primário, secundário, bem como todo o processo de aculturação. E, no nosso caso em 

específico de Brasil, a formação do território brasileiro que está sendo estudado em Geografia. 

Lembrando que nosso curso de filosofia tem como centro o estudo sobre a ética, a reflexão filosófica 

sobre a ação humana. Esse humano que se apresenta como indivíduo e, nessa condição, alguém que 

pensa e decide sobre suas ações segunda o seu entendimento e seus valores e princípios. Pergunta: Somos 

de fato, esse indivíduo? 

 

Atividade 1: Leitura e análise das situações abaixo. 

Situação 1 Indivíduo e Indústria Cultural  

“X” acabou de ler a biografia de “F” e ainda foi ao cinema para ver o filme para confirmar a leitura que 

havia feito. “X”, contudo, não tem paciência de ouvir sobre a história da sua família. 

 

Situação 2 Indivíduo e Indústria Cultural  

A escola organizou uma visita ao museu da cidade de São Paulo, dizendo para a turma que “tomariam um 

banho de cultura”. Ao longo do caminho, passando pelas ruas de Praia Grande, pelas cidades de São 

Vicente e Cubatão, subindo a Serra do Mar, chegando em São Paulo não houve nenhuma observação dos 

professores ou da turma. 

 

Situação 3 Indivíduo e Indústria Cultural 

“Z” que está no ensino médio, montou uma playlist com músicas de sofrência. “R” ouviu e lhe disse: como 

você ouve essas músicas sendo jovem como eu? No meu celular só toca funk! “S” entrou na conversa e 

disse: “Nada a ver “R”, sou jovem e ouço música sertaneja de raiz com sanfona e viola, mas meus pais 

ouvem rock. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Escolha uma das situações para apresentar a sua análise. O ponto é esse: o que esta situação que você 

escolheu revela sobre a Indústria Cultural?  

 

  



Data de entrega: Dia 18 de junho. 

    
Para melhor segurança quanto ao envio e recebimento das atividades dos roteiros, favor enviar, 
preferencialmente, para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br Para melhor contribuir com 
a sua formação integral, e em especial, profissional, procure, preferencialmente, digitar o seu texto 
usando o celular ou o notebook. Se precisar de ajuda, se manifeste.  
 

LEMBRETE: Na atividade a ser entregue, colocar no alto, logo no início do trabalho.  

Nome da Escola EE Dr. Alfredo Reis Viegas 

Seu nome completo, sua turma e seu número 

Atividade de Filosofia - Semana 14 - 18 junho 

 

Obs.1: Mesmo você que não tem acesso às aulas do Meet e do CMSP ou não interage no whatsaap do 

grupo, se apoie nos roteiros, pois você já deve ter percebido que neles encontram-se os conteúdos das 

aulas e as dicas de livros sobre todos os temas.  

 

Obs.2.: Apenas e tão somente aqueles alunos que retiram os roteiros na Escola poderão fazer por escrito, 

preferencialmente, com caneta azul, legível, seguindo as mesmas orientações acima, entre elas a de 

identificação. Depois, trazer na Secretaria da Escola dentro do prazo determinado – 18 de junho. 

  

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 2º A, B, C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula Os circuitos de produção Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira.  

 

Material de Apoio 

Caderno do Aluno- São Paulo faz Escola  

Conteúdo: 

O espaço industrial e a globalização 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema a Os Circuitos da Produção (I): O Espaço Industrial, na década 

de 1990. O neoliberalismo e a globalização da economia marcaram o período da abertura econômica e a 

política de privatizações. Para este nosso estudo, sugerimos a análise da música, "Globalização" - O 

Delírio do Dragão, que fala sobre a globalização, o neoliberalismo e a industrialização no Brasil atual. 

Desse modo queremos estimular os estudantes a refletirem sobre a abertura econômica e a política de 

privatizações na década de 1990, como também os principais obstáculos enfrentados pelo Brasil para se 

inserir na Terceira Revolução Industrial ou Tecnológica. Porém, antes de apresentar a música, queremos 

saber se vocês conhecem a Tribo de Jah? Uma característica peculiar da banda é que cinco dos seis 

integrantes são deficientes visuais, quatro são cegos e um tem visão parcial. Chamamos a sua atenção 

sobre a importância em garantir ações que promovam a inclusão e fortaleça valores, como a alteridade e 

respeito às diferenças.  

 

Atividade a ser realizada 

Análise da letra da música "Globalização" - O Delírio do Dragão, da Tribo de Jah que faz parte do álbum 

Reggae na Estrada, lançado em 1998. 

 

Globalização, Globalização é a nova onda, o império do capital em ação, fazendo sua rotineira ronda. No 

gueto não há nada de novo, além do sufoco que nunca é pouco, além do medo e do desemprego, da 

violência e da impaciência. De quem partiu para o desespero numa ida sem volta, além da revolta de 

quem vive às voltas, com a exploração e a humilhação de um sistema impiedoso, nada de novo além da 

pobreza e da tristeza de quem se sente traído e esquecido 

Ao ver os filhos subnutridos sem educação, crescendo ao lado de esgotos, banidos a contragosto pela 

sociedade, declarados bandidos sem identidade, que serão reprimidos em sumária execução sem 

nenhuma apelação. Não há nada de novo entre a terra e o céu, nada de novo, senão o velho dragão e seu 

tenebroso véu de destruição e fogo, sugando sangue do povo, de geração em geração especulando pelo 

mundo todo, é só o velho sistema do dragão, não, não há nenhuma ilusão, ilusão, só haverá mais 

tribulação, tribulação 

Os dirigentes do sistema impõem seu lema: Livre mercado, mundo educado para consumir e existir sem 

questionar, não pensam em diminuir ou domar a voracidade,  

e a sacanagem do capitalismo selvagem, com seus tentáculos multinacionais querem mais, e mais, e mais. 

Lucros abusivos, grandes executivos são seus abastados serviçais 

Não se importam com a fome, com os direitos do homem, querem abocanhar o globo, dividindo em 

poucos o bolo, deixando migalhas pro resto da gentalha, em seus muitos planos, não veem seres humanos 

e os seus valores, só milhões e milhões de consumidores.  



 

São tão otimistas em suas estatísticas e previsões, falam em crescimento, em desenvolvimento por muitas 

e muitas gerações 

 

Não há nada de novo entre a terra e o céu, nada de novo, senão o velho dragão e seu tenebroso véu de 

destruição e fogo, sugando sangue do povo, de geração em geração 

especulando pelo mundo todo, é só o velho sistema do dragão, não, não há nenhuma ilusão, ilusão, só 

haverá mais tribulação, tribulação 

Não sentem o momento crítico, talvez apocalíptico, os tigres asiáticos são um exemplo típico, agora mais 

parecem gatinhos raquíticos e asmáticos, se o sistema quebrar será questão de tempo, até chegar o 

racionamento e o desabastecimento 

que sinistra situação! O globo inchado e devastado com a superpopulação 

Tempos de barbárie então virão, tempos de êxodos e dispersão, a água pode virar ouro, o rango um rico 

tesouro 

 

Globalização é uma falsa noção do que seria a integração, com todo respeito a integridade e a dignidade 

de cada nação, é a lei infeliz do grande capital, o poder da grana internacional, que faz de cada país apenas 

mais um seu quintal, é o poder do dinheiro regendo o mundo inteiro, ricos cada vez mais ricos e metidos, 

pobres cada vez mais pobres e falidos, Globalização, o delírio do dragão! 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Responder questão 

1- Após análise, registre suas interpretações em um texto sobre o que entenderam da letra e qual é a 

finalidade da mensagem que a música traz.  

 

Música, disponível no endereço: https://www.yo HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I"utube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I.  

 

Data de entrega, dúvidas, e-mail para entrega da atividade 

Preferencialmente dia 21/06, 988103004, 2anoarvgeografia@gmail.com 

 

Obs: Alunos que não possuem comunicação via internet, deverão retirar e entregar os roteiros na escola 

com os seguintes dados: 

Nome, semana (de 14/06 a 18/06), Roteiro de geografia, série, data da entrega. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I
https://www.youtube.com/watch?v=NvE4H9S_T7I
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E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula A colonização portuguesa na 
América. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, 
identificando suas semelhanças e diferentes. 
 
Material de apoio: 
1. Caderno São Paulo Faz Escola,  
2 - Livro didático disponibilizado pela escola: “História”, autores Gislaine e Reinaldo, da página 186 a 194. 
 
Conteúdo:  
1 - O processo de exploração do território e as formas de administração colonial, nas terras em que hoje 
é o Brasil,  
2 - A Coroa Portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade A colonização portuguesa na América. que é 
continuação do que foi dado no CMSP. Ele tem como foco estudar a administração portuguesa 
implantadas na colônia Brasil e que foram básicas na ocupação territorial e formação da sociedade 
brasileira, bem como os seus reflexos na atualidade. Tudo isso nos leva para a compreensão da política, 
economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa herança cultural. 
 
 No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado “Novo Mundo” (América), e com eles 
o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus 
tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas denominados pelos 
portugueses de “selvagens”. 
Os anos iniciais da colonização portuguesa, conhecidos como Período Pré-colonial, foram pautados pela 
exploração do pau-brasil e do trabalho indígena a partir do escambo. Nessa época, houve ainda a 
predominância da exploração do pau-brasil e da instalação de feitorias no litoral brasileiro. 
Portugal começou sua colonização por razões econômicas e estratégicas. As causas econômicas são 
devido ao declínio nos lucros no comércio com o Oriente e as possibilidades comerciais do Pau-Brasil, a 
casca da qual se produz um corante vermelho usado para tingir tecidos. 
Com a chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas viraram escravos dos brancos, assim eles 
perderam seus rios, florestas e seu espaço territorial. 
Os portugueses não iniciaram a colonização imediata das terras brasileiras porque eles não encontraram 
de imediato o que eles queriam, que era o ouro, prata e nem pedras preciosas. O comércio com as 
especiarias da Índia ainda estava dando lucro. 
O segundo ciclo econômico foi o da cana-de-açúcar que durou até o final do século XVIII. ... O Império 
Português já possuía técnicas de plantio, uma vez que havia plantado em outros locais e, principalmente, 
o açúcar era um produto de alto valor no mercado europeu. 
Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a Coroa dividiu o território em 15 capitanias 
hereditárias. Esses lotes foram doados a capitães (donatários), pertencentes à pequena nobreza lusitana 
que, por sua conta, promoviam a defesa local e a colonização.  Basicamente porque Portugal, na época, 
tinha interesse em manter seu monopólio sobre as índias (produtos orientais). Mas, ataques de piratas, 
principalmente, muçulmanos, encareciam de mais a manutenção de tropas, navios etc. 
Pernambuco e São Vicente foram as capitanias que mais prosperaram. Nelas haviam ocorrido 
experiências de ocupação agrícola desde o período da colonização acidental. Apesar de enfrentarem 



problemas comuns aos das demais capitanias, Duarte Coelho e Martim Afonso de Sousa obtiveram 
sucesso devido à produção de açúcar. 
O Governo-Geral foi um modelo administrativo implantado por Portugal no Brasil em 1548. O primeiro 
governador-geral nomeado por Portugal foi Tomé de Sousa. O Governo-Geral foi criado por Portugal em 
1548 com o objetivo de centralizar ainda mais a administração colonial. 
As principais funções dos Governadores-Gerais no período do Brasil Colônia consistiram em: - Serem 
incentivadores da fundação de novos povoamentos; - Promoverem iniciativas para a busca por metais 
preciosos; - Combaterem a invasão de estrangeiros e de índios nas colônias. 
O governo-geral acabou somente no ano de 1808, quando a Família Real Portuguesa chegou ao Brasil. 
Desse modo, a necessidade de um governador-geral para representar o rei de Portugal deixava de ser 
necessária para se controlar o território do Brasil. 
 
Atividade a ser realizada: 
1.Com relação aos capitães donatários, responda: 
a) Quem eram os capitães donatários e como eram escolhidos? 
b) Quais eram os direitos e deveres oferecidos aos capitães donatários? 
2. Quais as únicas capitanias hereditárias que prosperaram economicamente? E por que elas conseguiram 
se desenvolver? 
3. (Unirio-RJ) A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob duas formas administrativas, 
Capitanias Hereditárias e Governo-Geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente uma 
característica desse período. 
a) As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica em algumas delas, garantiram a 
presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras da Coroa. 
b) As capitanias representavam a transposição para as áreas coloniais das estruturas feudais e 
aristocráticas europeias. 
c) O governo-geral permitiu a direção da Coroa na produção do açúcar, o que assegurou o rápido 
povoamento do território. 
d) O governo-geral extinguiu os donatários, interrompendo o fluxo de capitais privados para a economia 
do açúcar. 
4. (UEL-PR) A instalação do governo-geral em 1549 contribuiu para que a colonização do Brasil passasse 
de transitória para efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses: os 
espanhóis, nas terras vizinhas encontraram o que buscavam. Ao tomar medidas procurando assegurar a 
posse sobre o vasto território, a Coroa portuguesa estava motivada pelas notícias sobre: 
a) o modelo de colonização, dependente da iniciativa privada que se revelava pouco eficaz nos Açores e 
na Madeira. 
b) as feitorias que vinham dando provas de eficiência como fortificações sólidas para a defesa da terra. 
c) os negócios da Índia em crescente lucratividade, sem riscos de prejuízos e decepções. 
d) a descoberta de metais preciosos nas terras altas sul-americanas voltadas para o Pacífico. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: dolfisfontan@gmail.com  
constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade. 
Data de entrega: até 21 de junho no e-mail indicado acima. 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP e MEET.   
Em caso de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube.   
Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos, que assistiram ou não as aulas remotas. 
2) As atividades deverão ser preferencialmente enviadas DIGITADAS.  Os alunos que não tenham 
equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram a direção da escola) 
deverão fazer por escrito e deixar na secretaria da Escola.                          Bom Trabalho! 
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E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 
2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 2 º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula Qual a importância da cultura na vida social? Equivalente:  02 aulas 
 

Habilidade: 
1.Tornar o aluno apto a compreender a noção de cultura e a diferenciá-la da de cultura de massa; 
2.Desenvolver o seu espírito crítico e a sua capacidade de observação da sociedade. 
 

Material de Apoio 

1. Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas – Sociologia 

2. Livro didático - Tempos modernos, tempos de Sociologia - disponibilizado pela escola 

 

Conteúdo: 

 A cultura na vida social 

 

Atividade Contextualizada: 

Recordando sobre o conceito de cultura de massa, podemos perceber a necessidade de alguns 

questionamos que nos remete a analisar até que ponto as escolhas da juventude são pautadas por 

elementos da produção e cultura de massa.  

 

Atividades – Atividade propostas no Caderno São Paulo faz Escola - vol.1, págs. 171 

Leia a seguir a análise sobre o figurino do filme Juventude Transviada, feita pela antropóloga Isabel 

Wittmann no blog  

 

“Estante da Sala – cinema e assuntos relacionados”.  

James Dean é um dos rostos mais icônicos da história do cinema. Mesmo quem nunca assistiu a um filme 

seu, facilmente reconhecerá sua imagem. Símbolo da juventude de uma época, faleceu jovem, aos vinte 

e quatro anos. Em Juventude Transviada encarna justamente o sentimento de impotência, de dúvida e 

de falta de sentido dessa mesma juventude. O filme foi dirigido por Nicholas Ray e o figurino é de Moss 

Mabry, em um de seus primeiros trabalhos. 

Os três personagens principais são Jim (interpretado pelo próprio James Dean), Judy (Natalie Wood) e 

John, apelidado de Platão (Sal Mineo). A história toda se passa em apenas um dia e os três se vêm pela 

primeira vez numa mesma delegacia durante a madrugada. Jim foi detido por estar bêbado causando 

desordem na rua. Judy foi encontrada vagando sozinha e Platão havia atirado em cachorrinhos. Apesar 

da prosperidade financeira da sociedade estadunidense de então, os adolescentes do filme tinham suas 

dúvidas e seus medos, em grande parte causados pelos próprios pais. No caso de Platão, eles jamais estão 

em casa e quem toma conta dele é uma empregada doméstica (interpretada por Marietta Canty). A 

personagem é escrita de acordo com o estereótipo de uma Mammy, e não possui sequer um nome.  

O problema de Judy é relacionado ao seu pai. Ele ao mesmo tempo se recusa a aceitar o crescimento de 

sua filha e se nega a manter uma relação afetuosa em virtude dele. Judy relata que ao vê-la maquiada 

para sair, ele esfregou os lábios dela, espalhando batom vermelho em seu rosto e chamando-a de 

vagabunda. Foi por isso que ela estava andando sozinha de noite. Mas quando, mais tarde, ela o beija, ele 

a esbofeteia, afirmando que não tem mais idade para esse tipo de demonstração. A maturidade sexual 

da garota, que perturba o pai, é expressa em sua roupa completamente vermelha, destacando-a das 

demais pessoas da delegacia. 

Jim, por sua vez, tem problemas em aceitar seu pai, a quem vê como um homem fraco, que se esforça 

para ser seu amigo e não assume o papel de uma figura de autoridade. Para ele, a postura condescendente 

da mãe e da avó é disfarçada por afeto superficial, respingado por mentiras. Quando os pais o buscam, 

vieram de um baile e o smoking, as peles e as joias externam sua condição financeira privilegiada. A 



dominação por parte da mãe é expressa através do próprio jogo de câmera, em um plano que a enquadra 

de baixo para cima, destacando seu lugar de poder.  

O responsável por cuidar dos jovens na delegacia apresenta-se, à princípio, como mais um dos adultos, 

com seu insosso paletó marrom. Ele retira a jaqueta quando chama Jim para falar a sós e este tenta agredi-

lo. Nesse momento ele também ainda é enquadrado como uma figura de poder, visto de baixo para cima, 

mas logo fica claro que é ele quem mais se conecta com os jovens. Lado a lado, sem o paletó, ele e Jim 

são iguais, ainda que o rapaz exiba a gola da camisa levantada, como marcador da diferença de geração. 

Para manter a postura diante dos pais, ele volta a vestir o paletó antes de reencontrar com eles. Jim 

guarda o espelho de bolsa de Judy, que encontrou na delegacia. Esse momento vai se refletir 

posteriormente quando ele o devolver a ela, conectando os dois.  

Em seu primeiro dia de aula na nova vizinhança, novamente é possível ver a boa situação financeira de 

Jim: ele veste uma camisa branca sobre uma camiseta e um blazer de lã, como um rapaz comportado de 

classe média. Suas roupas são muito mais formais e convencionais que as dos demais rapazes à porta da 

escola, com suas jaquetas de camurça e couro e seus suéteres. As garotas usam saias rodadas, rabos de 

cavalo, sapatilhas e sapatos Oxford com meia. Em determinado momento o foco é dado aos pés dos 

membros da gangue de Buzz, namorado de Judy. O grupo faz uso de calças jeans, alguns com a barra 

dobrada para fora, além de botinas, de acordo com a imagem de rebeldia pretendida por eles.  

Em mais uma briga com os pais, Jim, que mais cedo não havia se incomodado em ver sua mãe com um 

avental amarelo adornado com babados servindo o café da manhã, agora observa o pai com a mesma 

peça e irrita-se com isso. O fato do pai não se encaixar no padrão hegemônico de masculinidade faz com 

que o intérprete como um covarde, e essa covardia é expressa no uso do avental materno. O pai é visto 

como subalterno e preso à casa. Isso é literalmente expresso pela câmera subjetiva representando seu 

olhar sobre a figura paterna. Jim pede ao pai que se erga do chão, como se limpar não fosse serviço 

adequado a ele. 

Em outro momento, quando discute com os pais e confronta, especificamente, seu pai, o ângulo holandês 

externa que para Jim algo não está certo. A escada garante visualmente o posicionamento da hierarquia 

doméstica, com a mãe acima dos dois e o filho desafiando o pai.  

Quando sai de casa, Jim finalmente externa seu descontentamento através das roupas. Ao invés da camisa 

anterior, veste apenas uma camiseta. A peça de vestuário até pouco tempo era considerada apenas uma 

roupa íntima, mas se tornou popular entre os jovens usada dessa maneira, à mostra, especialmente por 

conta do personagem de Marlon Brando em Uma Rua Chamada Pecado [...]. Ao invés de blazer ou paletó, 

agora também veste uma jaqueta como os demais rapazes. O vermelho dela é uma maneira, também, de 

externar sua angústia.  

Platão, por sua vez, continua usando camisa e gravata, mas dessa vez com uma jaqueta de veludo cotelê 

que parece muito grande para ele. Os ombros são mais largos que os seus próprios. É como se ela fosse 

emprestada de algum adulto, esses que quase totalmente se ausentam de sua vida. Ele parece mais jovem 

que os outros garotos, mas não por isso menos melancólico. Os pais estão distantes, não tem amigos e 

sua homossexualidade, sugerida na narrativa, é literalmente escondida dentro do armário.  

Jim, Judy e Platão fogem juntos para uma mansão abandonada. Este é o momento em que os três 

compõem uma família ao seu jeito, ainda que com interesses amorosos cruzados que se delineiam; e 

riem, sem o peso do mundo exterior sobre os ombros. Platão havia recusado o casaco que Jim lhe 

ofereceu na delegacia, mas agora aceitou a jaqueta vermelha que lhe foi ofertada. Esse é outro momento 

que espelha o contato inicial dos personagens. 

Tudo acontece muito rápido no final. Platão possui um revólver e a polícia, a autoridade máxima dos 

adultos sobre os adolescentes, age primeiro para depois perguntar. O mundo de Jim novamente se 

desloca para um ângulo holandês, pois as coisas novamente deixam de fazer sentido, com ele e Judy 

desfocados em segundo plano enquanto Platão cai baleado. John, que viveu só, morreu entre aqueles 

que gostavam dele e Jim fecha a jaqueta vermelha para que possa continuar com ela, como um elemento 

que os uniu. 

Todos os três personagens principais do filme têm boa situação financeira, mas não é dinheiro ou conforto 

que desejam. Querem compreensão e afeto. Querem externar sua raiva e sua angústia. Querem não ter 

medo do futuro e não ter que esperar por ele para que as coisas fiquem bem, afinal, dez anos é muito 

tempo, como salienta Jim. James Dean com sua jaqueta vermelha se tornou uma imagem marcante, 

símbolo de uma geração que realmente era rebelde sem causa, como indica o título original. Eles não 



lutavam por direitos civis ou pelo fim de uma guerra. Eles queriam expressar sua individualidade e não 

serem como seus pais. Sessenta anos após a morte do ator, Juventude Transviada segue sendo um filme 

memorável.  Cedido gentilmente pela Antropóloga Isabel Wittman para este material. 

 

Após realizar a leitura do texto acima, responda: 

Em que medida os conflitos de gerações se mantêm? 

Qual a influência da indústria cultural na juventude? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

1. Encaminhe as respostas das questões propostas, preferencialmente até o dia 21 de junho, pelo e-
mail dami.petrucci@gmail.com 

2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola até o dia 21 de junho. 
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