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Apresentação 

Será que o significado de liberdade é o mesmo para todas as pessoas? Em que 
medida as formas de governo, a gestão da política e o controle do poder econômico 
são capazes de cercear a nossa liberdade? O trabalho humano é igualmente dividido 
e valorizado? Qual seria o lugar do trabalho na sociedade socialista? Em que ele difere 
do capitalismo? Como o conforto produzido pela tecnologia pode nos conduzir a 
um afastamento social? Todas essas perguntas são fundamentais para que possamos 
compreender o mundo em que vivemos. Convidamos você a buscar algumas respos-
tas para essas questões ao utilizar esta obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
para o Ensino Médio. 

Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única. 
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando 
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você 
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas. 

Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta 
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da 
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam. 

Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de 
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões, 
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem crité-
rio, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados. 
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos, 
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante, 
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados. 

Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram 
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os 
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e basea-
dos em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações 
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de 
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos 
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais 
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem 
fundamentada e de um pensamento crítico. 

Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas 
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os 
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos pos-
samos, enfim, viver com dignidade. 
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta 

é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir co-
nhecimentos e também um pensamento crítico. 

SEÇÕES

 LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com 
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, ana-
lisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre 
estudantes e professor.

 PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os 
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar 
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) au-
tor(es) e, apresentando novos argumentos com base no que já 
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

 NARRATIVAS

Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do 
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do 
que vai ser problematizado no capítulo. 

 PESQUISA

Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ati-
vo na construção do conhecimento trazendo novos elemen-
tos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas. 
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um pas-
so a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior 
rigor metodológico. 

 PARE e PENSE

Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos 
temas dos capítulos propondo questões que não limitam à 
identificação de informações no texto, mas visam fomentar 
reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo dis-
cutindo. 

 RELEITURA

Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de 
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que 
foi trabalhado ao longo do capítulo. 

 LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites 
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no ca-
pítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre 
o conteúdo da obra sugerida. 

 ENEM

Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas 

do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de 
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.

A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do 
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.

É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da 
Educação Básica.

Pode-se definir competência como mobilização de:
• conhecimentos (conceitos e procedimentos);
• habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais);
•  atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.

A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a 
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.

Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto 
as Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que 
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades 
para aproveitar melhor as proposições de cada projeto. Nas páginas 159-160 você encon-
tra todas as competências e habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra. 
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REVOLUÇÃO 
BURGUESA E 
ÉTICA LIBERAL
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� Acima, imigrantes olham para a Estátua da Liberdade ao chegar a Nova York, em 1915. Ao lado, em destaque, crianças e 
jovens acenam para a Estátua da Liberdade em seu 56º aniversário, com o apoio do Comitê Americano para a Proteção 
dos Nascidos no Exterior, em 1942. Ao lado, abaixo, a imagem de 2020 mostra a Estátua da Liberdade junto ao Empire 
State Building, símbolos da cidade de Nova York. A Estátua, obra do escultor francês Fredèric Bartholdi, inaugurada 
oficialmente em 1886, foi um presente do governo da França em comemoração ao centenário da Independência dos 
Estados Unidos e pode ser considerada um símbolo do liberalismo. Os Estados Unidos, grande difusor e promotor do 
pensamento liberal, valorizam a liberdade de competição, o individualismo e a defesa da propriedade privada.
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Neste capítulo, analisaremos os princípios gerais que sustentam a doutrina 
liberal com base na obra do inglês John Locke (1632-1704), um dos criadores 
do liberalismo. Em seguida, estudaremos os desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas transformações das 
formas de governo. Para começar, vamos ler uma crônica do escritor Luis Fer-
nando Verissimo sobre liberdades.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Observe as imagens da Estátua da Liberda-
de nos Estados Unidos em 1915, 1942 e 
2020. Você identifica nelas um sentido de 

liberdade? O que essa Estátua simboliza para os esta-
dunidenses? Será que o significado de liberdade é o 
mesmo para todas as pessoas?

A noção contemporânea de liberdade envolve di-
ferentes significados. Podemos falar em liberdade de 
expressão das ideias, liberdade na realização de ativi-
dades econômicas, liberdade para se organizar coleti-
vamente, entre outros exemplos. No entanto, a base 
moderna desse conceito foi construída pelo liberalis-
mo, uma das principais correntes de pensamento sur-
gidas na Europa no século XVII.

Foi o pensamento liberal que evidenciou o papel 
fundamental das forças políticas e econômicas no 
controle ou na ampliação de nossa liberdade, de-
monstrando também que nossas escolhas políticas 
dependem de princípios éticos. Afinal, até que ponto 
as formas de governo, a gestão da política e o contro-
le do poder econômico são capazes de cercear a liber-
dade? Mas o que significa liberdade para os liberais? 
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8 CAPÍTULO 1

NARRATIVAS
A crônica a seguir faz referência à liberdade e ao liberalismo, utilizando recursos como ironia e jogos de palavras. 

Após a leitura, reúna-se com os colegas para refletir sobre as questões do Roteiro de trabalho. Para finali-
zar, apresentem as reflexões do grupo para a turma.

Liberdades
Luis Fernando Verissimo

É livre quem pode fazer o que quiser – dentro das suas limitações de espaço, tempo, energia e recursos. Só se é 
livre dentro de certos limites. Portanto, toda liberdade é condicional.

Só é totalmente livre quem pode exercer a sua vontade sem qualquer limitação moral ou material. Isto é: o tirano. 
Assim, a liberdade suprema só existe nas tiranias.

Dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro é muito bonito. Mas e se a liberdade foi 
mal distribuída e o meu vizinho tem um latifúndio de liberdade enquanto a minha é um quintal de liberdade, liberdade 
mesmo que tadinha? Não é feio sugerir um reestudo da divisão.

Cuidado corre quem dá aos outros toda a liberdade. Geralmente é quem pode tirá-la.
Há os que passam o dia inteiro livres e chegam em casa se queixando disso. São os motoristas de táxi. Toda 

liberdade é relativa.
Toda liberdade é relativa. Verdade exemplarmente ilustrada por este diálogo entre o preso e o carcereiro.
– Nunca mais vou sair daqui.
– Calma. Não desanime.
– Não tem jeito. Estou aqui para sempre.
– Vou ver o que posso fazer por você.
– Não adianta. Estou condenado. Desta prisão eu não saio. Se esqueceram de mim.
– Eu não esquecerei. Voltarei para visitá-lo.
– Promete? – diz o carcereiro.
Quem é livre às vezes não sabe. Quem não é livre sempre sabe. Ou será o contrário? A gente vê tanta gente 

inexplicavelmente feliz.
Alguns são obcecados pela liberdade e prisioneiros da sua obsessão.
Os loucos são livres e vivem presos por isso.
Poderia se dizer que livre, livre mesmo, é quem decide de uma hora para outra que naquela noite quer jantar em 

Paris e pega um avião. Mas mesmo este depende de estar com o passaporte em dia e encontrar lugar na primeira 
classe. E nunca escapará da dura realidade de que só chegará em Paris para o almoço do dia seguinte. O planeta tem 
seus protocolos.

Fala-se em liberdade como se ela fosse um absoluto. Mas dizer “eu quero ser livre” é o mesmo que dizer “eu 
quero” e não dizer o quê. Existe a Liberdade De e a Liberdade Para. Não é uma questão apenas de preposições e 
semântica. É a questão do mundo. O liberalismo clássico iconizou a Liberdade Para. Você é livre 
se tem liberdade para dizer o que pensa e fazer o que quer, para ir e vir e exercer o seu indi-
vidualismo até o fim, ou até o limite da liberdade do outro. A ideia de que a verdadeira 
liberdade é a Liberdade De é recente. Livre de verdade é quem é livre da fome, da 
miséria, da injustiça, da liberdade predatória dos outros. A ideia é recente porque 
antes era inconcebível.

Ser livre do despotismo era automaticamente ser livre para o que se qui-
sesse, para a vida e a procura individual do paraíso. Foi preciso uma virada no 
pensamento humano para concluir que Liberdade Para e Liberdade De não 
eram necessariamente a mesma liberdade e outra virada para concluir que 
eram antagônicas. A última virada é a decisão de que uma liberdade precisa 
morrer para que a outra viva. Não concorde com ela muito rapidamente.

Enfim, de todos os crimes que se cometem em nome da liberdade, o pior 
é a retórica.

Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, completamente 
livre, é a que não tem medo do ridículo.

VERISSIMO, Luis Fernando. Orgias. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 100.
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� Luis Fernando Verissimo, 2015.

Retórica: 
falar bem, eloquência; 
mas pode signi� car também 
discurso vazio. 

semântica. É a questão do mundo. O liberalismo clássico iconizou a Liberdade Para. Você é livre 
se tem liberdade para dizer o que pensa e fazer o que quer, para ir e vir e exercer o seu indi-
vidualismo até o fim, ou até o limite da liberdade do outro. A ideia de que a verdadeira 
liberdade é a Liberdade De é recente. Livre de verdade é quem é livre da fome, da 
miséria, da injustiça, da liberdade predatória dos outros. A ideia é recente porque 

Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, completamente 

. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 100.

� Luis Fernando Verissimo, 2015.
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 Roteiro de trabalho

1. Para o autor, existe “a” liberdade? É possível conquistá-la? Justifiquem a resposta com trechos da crônica. 

2. O que o autor pretende sugerir com o diálogo entre o preso e o carcereiro? 

3. Qual é a diferença entre a “Liberdade Para” e a “Liberdade De” citadas no texto? Qual delas está mais 
presente em seu cotidiano?

4. Vocês concordam com o autor quando ele afirma que “livre de verdade” é estar livre da fome e das injus-
tiças? Justifiquem a resposta com base em situações concretas e em experiências pessoais.

  AS BASES DO PENSAMENTO LIBERAL
Alguns pensadores, principalmente contemporâneos de Thomas Hobbes (1588-1679), mas não distantes do 

inglês John Locke (1632-1704), foram expoentes das mudanças que se processaram no pensamento de sua época, 
criando teorias que transcenderam seu tempo. Esses escritos influenciaram as bases da formação do mundo ociden-
tal contemporâneo, por isso são considerados tão 
importantes e estudados até hoje. Além de Hobbes 
e Locke, outros nomes expressivos foram o italiano 
Galileu Galilei (1564-1642), que contribuiu muito 
para o desenvolvimento da física e da astronomia, e 
o francês René Descartes (1596-1650), importante 
por seus trabalhos nas áreas de filosofia, física e ma-
temática.

A emergência e o fortalecimento da burguesia 
levaram à busca de teorias que justificassem a nova 
ordem política e social que ela vinha impondo. 
Lembremos ainda que na época de Descartes o ser 
humano estava mudando a concepção que tinha 
de si mesmo. Passou-se a acreditar que todos os 
indivíduos eram dotados de razão e dela podiam 
utilizar-se livremente para julgar, decidir e agir. 
Essa nova concepção de ser humano diferia muito 
da existente antes do florescimento da burguesia, 
quando as verdades eram consideradas incontestá-
veis, uma vez que ditadas por Deus ou pela natu-
reza. O indivíduo burguês emergente, forjado na 
própria capacidade de trabalho, livre das amarras 
da servidão ao senhor feudal, era dono, além dos 
braços, de um pensamento próprio, que o orienta-
va. Não precisava de mais nada para se estabelecer 
como aquele que, dali em diante, deteria o poder.

O racionalismo, instaurado por Descartes, partia 
de uma concepção bastante diferente da concepção 
empirista de Locke. Descartes, além de apontar a ra-
zão como responsável pela criação dos conhecimentos, 
admitia a existência de algumas ideias inatas, como a 
de Deus. Por sua vez, Locke, como empirista, afirmava 
que todo conhecimento era produzido pela experiência 
do sujeito e pela relação que travava com as coisas. Para 
ele, a pessoa, ao nascer, tinha a mente vazia, era uma 
“folha em branco”, uma “tábula rasa”. Os conhecimen-
tos começariam com a experiência dos cinco sentidos. 
Portanto, para os empiristas, a razão, a verdade e as 
ideias eram adquiridas por meio da experiência.

Note que nesse ponto reside a base necessária para as teorias contratualistas no campo da política. Embora defen-
desse que nenhuma ideia era inata, Locke sustentava que todos nascemos com as mesmas capacidades cognitivas e 
sensoriais. Sob esse ponto de vista, portanto, somos todos iguais. As teorias contratualistas surgiram com Hobbes, 
paralelamente ao processo de desenvolvimento do capitalismo.

 �  Gravura de Auguste Alexandre Baudran, colorida por Claude Jacquand, 
1860. Representa o filósofo e matemático René Descartes em sua 
mesa de trabalho. Descartes é considerado o pai do racionalismo, pois 
defende que somente a razão permite ao ser humano conhecer a 
verdade, desde que guiada por um método adequado. Em uma de suas 
obras, Meditações metafísicas, ele aplica o princípio metodológico da 
dúvida, questionando desde o mundo real até as verdades matemáticas. 
Contudo, essa dúvida não era capaz de eliminar sua própria existência; 
assim, como a dúvida era uma forma de pensamento, ele podia afirmar 
que existia como um ser pensante. Daí a célebre frase: “Penso, logo 
existo”. Entre suas principais obras estão Discurso do método (1637) e 
Princípios de filosofia (1644).
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Os filósofos que hoje classificamos como contratualistas te-
ceram suas análises e propostas políticas partindo do princípio 
de que o ser humano, antes de viver em sociedade, vivia em 
estado de natureza, já como indivíduo formado. Por razões 
diferentes, conforme cada autor, esse estado tornou-se insus-
tentável, fazendo com que os indivíduos estabelecessem um 
contrato entre si e criassem a sociedade, fundando o Estado 
civil. O pressuposto da existência individual anterior à existên-
cia da sociedade levou à ideia de que uma pessoa não depen-
de da outra para se formar como ser cultural e social. E foi essa 
ideia que abriu espaço para o surgimento do individualismo, 
uma das bases do liberalismo, como veremos adiante. Essas 
teorias resultaram de esforços de elaboração de uma justifi-
cativa racional que se opusesse às teorias que sustentavam a 
nobreza, baseadas no poder natural e divino.

Para Locke, nada é inato na razão, nas ideias, tampouco o 
poder de uns sobre os outros. Todos somos iguais, todos temos 
direitos iguais ao trabalho e à propriedade.

Vamos acompanhar o raciocínio de Locke na construção dessas ideias, desenvolvido 
em sua obra Segundo tratado sobre o governo. Locke afirmava que, em estado de na-
tureza, o que ameaçava o direito fundamental do ser humano de preservação da vida 
era a fome, e não os outros seres humanos, como afirmava Hobbes. Segundo ele, os 
indivíduos viviam livres, sem se hostilizarem, sem nem mesmo ter uma convivência so-
cial. Sempre preocupados com a própria sobrevivência, relacionavam-se apenas consigo 
e com a natureza, retirando dela o que precisavam para sobreviver. 

O que havia sido colhido ou caçado por um indivíduo era ingerido para saciar 
sua fome, preservar sua vida. Podemos afirmar, portanto, que ele se apropria do ali-
mento e desfruta do direito de comê-lo, caso contrário morreria de fome. Trata-se 
de um direito completamente independente do consentimento alheio, uma vez que 
alimentar-se é uma necessidade básica, e a espera por um consentimento poderia 
levar o indivíduo a perecer. Se ele havia se apropriado legitimamente da comida, era 
também legitimamente seu proprietário. Ora, o que legitimava essa propriedade? 
Seu trabalho. Uma fruta colhida não é o mesmo que uma fruta no alto de uma ár-
vore. Ao esforçar-se para apanhá-la, o ser humano imprimia algo seu naquela fruta, 
fazendo dela sua legítima propriedade. Ao deter a propriedade de sua pessoa, de 
seu corpo, ele se tornava, também, dono de seu trabalho. Decorre dessa concepção 
que aquilo que conseguia por meio de seu trabalho era considerado sua posse, algo 
que ele tinha o direito de usufruir.

Logo, o mesmo princípio que definia que o ser humano devia se apropriar natural-
mente do fruto de seu trabalho se aplicava também à propriedade da terra. Todo indiví-
duo tinha o direito legítimo à propriedade de um pedaço de terra que pudesse cultivar. 
Locke afirmou isso depois de constatar que havia o bastante na natureza para que todos 
pudessem usufruir igualmente desse direito natural. Ou seja, havia espaço suficiente no 
planeta para que todos cultivassem a terra a fim de conseguir o próprio sustento.

No entanto, segundo ele, o uso da terra devia ser racional, pois só era certo nos 
apropriarmos daquilo que pretendíamos usufruir. Não havia razão para excedentes, para 
desperdícios. Não havia razão para guardar mais do que poderíamos consumir. Aquilo 
que não pudéssemos conservar nem usar devia pertencer a outrem; devia ser deixado 
onde estava, para que outro se apropriasse. Desse modo, a mesma lei que dava o direito 
à propriedade também o limitava.

 �  Página de abertura do primeiro volume da obra que reuniu 
vários trabalhos de Locke. Edição de 1740.

 �  Varzedo (BA), 2016. No campo, 
as cercas definem os limites entre 
as propriedades de terra, que, 
no caso brasileiro, são garantidas 
como um direito na Constituição 
Federal de 1988. Entretanto, 
terras improdutivas podem 
atender a um fim social por meio 
da reforma agrária. 
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 O trabalho, o indivíduo e a propriedade
Como vimos, para Locke, era o trabalho que conferia valor às coisas, e não a 

natureza. Era por meio do trabalho humano, da intervenção da humanidade 
na natureza, que as coisas passavam a ter valor podiam, então, se tornar 
propriedade de alguém. Vale dizer que, segundo esse filósofo, era o tra-
balho que legitimava a propriedade.

Contudo, essa regra não era aplicável ao dinheiro, uma vez que 
uma pessoa pode acumular muito mais dinheiro do que é capaz de 
usar. Veja que interessante: Locke não via nenhum problema nisso. 
De acordo com ele, não podemos acumular mais do que podemos 
consumir, pois não temos o direito de desperdiçar. Aquilo que se es-
tragaria, caso não conseguíssemos usar, faria falta a outra pessoa. Se 
guardássemos mais do que pudéssemos utilizar, estaríamos usurpando 
o direito alheio. Porém, o dinheiro não estraga. Portanto, segundo esse 
filósofo, alguém poderia ter muito mais dinheiro do que precisaria para 
viver, sem que se configurasse usurpação de direito ou prejuízo do outro. 
Uma pessoa podia até acumular riquezas sem produzir nada na terra, caso 
se dedicasse a intermediar os negócios, comprando e vendendo mercadorias 
produzidas por outros. Todos estavam de acordo a respeito de a moeda representar 
quantidades de trabalho; então, não era necessário que o trabalhador a possuísse.

Locke, partindo do princípio de que é o trabalho que legitima a propriedade, servia-
-se desse raciocínio sobre a moeda para legitimar a atividade do burguês, que é aquele 
que comercia, o intermediário, ou seja, aquele que não é o trabalhador da terra.

Nesse ponto, vamos nos deter nos motivos lockianos para a passagem do 
estado de natureza para o estado civil. Poderíamos começar perguntando: Se 
em estado de natureza homens e mulheres gozam de poder absoluto sobre a pró-
pria vida e suas posses, por que abandonariam espontaneamente esse estado para 
se submeter a qualquer outro poder? John Locke explica:

[…] não é sem razão que [o ser humano] procura de boa vontade juntar-se em so-
ciedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua con-
servação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de “propriedade”. O objetivo 
grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se 
eles sob governo, é a preservação da propriedade.

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo, ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e 
objetivo do governo civil. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 82.

O ser humano em estado civil é o cidadão; o indivíduo que participa de uma 
sociedade consensual é o membro de uma instituição. Além de seu trabalho e 
sua razão, ele passa a atuar como indivíduo econômico que negocia com outros: 
mercador que vende e troca. Todos concordam em restringir a ilimitada liberdade 
natural para ver regulamentado seu igual direito à propriedade; esse é o principal 
intuito ao se estabelecer uma relação social. Nesse estado, há leis estabelecidas e 
consentidas por todos, há um juiz imparcial e com autoridade para decidir sobre as 
questões, assim como um poder que apoia, sustenta e executa a sentença justa, 
elementos ausentes no estado de natureza.

Ao contrário de Hobbes, que propunha poder absoluto ao Estado, Locke estava 
preocupado com a preservação e o desenvolvimento do indivíduo. O governo ao 
qual ele sugere que se submetam os seres humanos em estado civil não tem outra 
finalidade senão a de garantir, a cada um, seus direitos naturais à vida, à liberdade e 
à propriedade.

PARE e PENSE

1. Até que ponto o empirismo de Locke se diferenciava das ideias propostas 
pela Igreja Católica no período medieval?

2. Em que se diferenciam os princípios fi losófi cos de Locke e de Hobbes no 
que se refere à visão da natureza humana e da melhor forma de goveno?

 O trabalho, o indivíduo e a propriedade
Como vimos, para Locke, era o trabalho que conferia valor às coisas, e não a 

natureza. Era por meio do trabalho humano, da intervenção da humanidade 
na natureza, que as coisas passavam a ter valor podiam, então, se tornar 
propriedade de alguém. Vale dizer que, segundo esse filósofo, era o tra-

o direito alheio. Porém, o dinheiro não estraga. Portanto, segundo esse 
filósofo, alguém poderia ter muito mais dinheiro do que precisaria para 
viver, sem que se configurasse usurpação de direito ou prejuízo do outro. 
Uma pessoa podia até acumular riquezas sem produzir nada na terra, caso 
se dedicasse a intermediar os negócios, comprando e vendendo mercadorias 
produzidas por outros. Todos estavam de acordo a respeito de a moeda representar � Retrato de John Locke feito por 

Godfrey Kneller, 1697.
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  DESDOBRAMENTOS DO LIBERALISMO
As transformações econômicas e políticas vivenciadas pelas sociedades europeias a partir do século XVIII, com o 

desenvolvimento do capitalismo e a Revolução Industrial, provocaram novos desdobramentos do pensamento liberal, 
como a teoria do livre comércio, a concepção de contrato social de Rousseau e o surgimento do liberalismo democrá-
tico, já no contexto das reivindicações operárias por mais direitos. 

No século XVIII surgiu a teoria do livre comércio, que seria amplamente defendida no século seguinte, 
quando ficou conhecida como laissez-faire (livre fazer). Ela foi elaborada pelo pensador escocês Adam Smith (1723-
1790), autor da obra A riqueza das nações. Para ele, os fenômenos econômicos definiam-se como manifestação de 
uma ordem natural, com a maior liberdade individual possível no âmbito das relações econômicas. Smith criou a 
doutrina da liberdade natural, opondo-se às interferências da legislação na economia e à prática do monopólio, 
tão características do mercantilismo, porque acreditava que essas práticas restringiam a lei natural das relações 
econômicas. 

Ele criticava todo tipo de monopólios econômicos, entre eles o das metrópoles em relação a suas colônias. 
Smith destacava o individualismo, a liberdade e a livre concorrência, por meio dos quais os interesses individuais 
seriam harmonizados naturalmente, resultando no bem-estar da sociedade como um todo. Suas ideias foram o 
ponto de partida para o desenvolvimento de um liberalismo econômico que condenava a intervenção do Estado 
na economia. Segundo o economista Paulo Sandroni:

Adam Smith exalta o individualismo, considerando que os interesses individuais livremente desenvolvidos seriam har-
monizados por uma “mão invisível” e resultariam no bem-estar coletivo; essa “mão invisível” entraria também em jogo no 
mercado dos fatores de produção enquanto imperasse a livre concorrência. A apologia do interesse individual e a rejeição 
da intervenção estatal na economia se transformariam em teses básicas do liberalismo.

SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 404.

Ainda no século XVIII, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), apesar de também partir da 
ideia de estado de natureza, contrariou o liberalismo individualista, elaborando a ideia de contrato social. Se-
gundo ele, todos os seres humanos nasciam livres, mas deveriam estabelecer um pacto para viver em sociedade, 
ou seja, precisariam elaborar um contrato social. A base desse contrato estaria na preservação da liberdade, da 
igualdade e da justiça. Rousseau afirmava: 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força 
comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 
antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1978. p. 32-33. (Os Pensadores).

Para Rousseau, cada ser humano seria, ao mesmo tempo, legislador e sujeito; portanto, deveria obedecer à lei 
que ele mesmo havia criado. Assim, desrespeitar as leis coletivamente acordadas significava desrespeitar a vontade 
de todos os cidadãos. Nesse caso, o direito de rebelião deveria ser colocado em prática em favor da manutenção do 
que tinha sido coletivamente acordado. Para o filósofo francês, aquele que governa nada mais é que o conjunto dos 
membros da sociedade. É o somatório não dos indivíduos, mas dos cidadãos, pois o indivíduo estaria em estado civil. 

Resumindo, para Rousseau, o indivíduo via suas forças multiplicadas 
na defesa de sua pessoa e de seus bens quando estava em sociedade, 
uma vez que todos tinham o mesmo interesse na preservação deles.

Não há, em Rousseau, a criação de um Estado à parte do cida-
dão. Para viver em sociedade, cada um “dá-se completamente”; 
isso significa que todos deviam submeter seus impulsos naturais 
individuais aos padrões coletivos, em uma submissão igual para to-
dos. Nas palavras do filósofo: “cada um dando-se a todos, não se 
dá a ninguém”. Era assim que ele pensava resolver a questão da 
liberdade e da igualdade em sociedade. Como era de supor, para 
o autor, nenhum tirano poderia ameaçar a liberdade do indivíduo, 
razão pela qual ele condenava a escravidão. Podemos perceber que 
seu pensamento liberal assumiu uma feição mais democrática, uma 
vez que Rousseau se preocupava mais intensamente com a defesa 
da justiça social e da igualdade. O contrato social deveria ser regido 
pela vontade geral, a vontade do cidadão – e não a do indivíduo –, 
o que o conduziria a querer o bem do conjunto ao qual pertencesse.

 �  Cartaz satírico de Letourmy, produzido entre 1789 e 1804, em que um nobre evoca 
a igualdade durante a Revolução Francesa. A defesa da igualdade entre os cidadãos, 
um dos princípios de Rousseau, foi um dos lemas fundamentais da Revolução 
Francesa. Durante esse movimento, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão.
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Uma doutrina ética
O pensador inglês Jeremy 

Bentham (1748-1832) foi o fundador 
do chamado utilitarismo, desen-
volvido posteriormente pelo fi lósofo 
e economista britânico Stuart Mill 
(1806-1873). Segundo essa doutrina 
ética, a utilidade é o principal crité-
rio para a ação humana. Bentham 
pretendia reformular as leis segun-
do esse princípio para que toda a 
legislação alcançasse o objetivo de 
proporcionar felicidade ao maior nú-
mero possível de indivíduos.

Em 1859, Stuart Mill publicou 
Da liberdade, cuja principal tese era 
a utilidade da felicidade individual, 
que assim aumentaria a felicidade 
da coletividade.

As ideias da ética utilitarista fun-
damentaram a elaboração da teoria 
liberal utilitarista, que sustentava 
uma ideia bastante simples: de maneira geral, a felicidade coletiva é alcançada com mais facilidade pela 
liberdade que pela coerção; logo, a liberdade seria mais útil para a humanidade. 

� Jeremy Bentham, 1832. � Stuart Mill, 1873.
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PARE e PENSE

1. O que caracteriza o conceito de liberdade 
formulado por Adam Smith?

2. Por que Rousseau pode ser considerado 
um pensador ligado ao liberalismo, apesar 
de suas discordâncias em relação a Locke?

No que se refere à propriedade, Rousseau assumiu uma posição diferente da defendida por Locke, ao afirmar 
que todos os problemas começaram quando o primeiro ser humano cercou o lugar onde vivia e disse: “Isto é meu”. 
Nascia aí a propriedade privada e também a origem de muitas desigualdades sociais. Nas palavras do filósofo 
francês:

O primeiro que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer isto é meu, e encontrou gente simples o bastante para 
acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e 
horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os mourões ou tapando o fosso, houvesse grita-
do: não escutem este impostor; vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de 
ninguém!

ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade entre os homens. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 58-59. E-book.

Ainda no século XIX, o liberalismo ganhou novos contornos com as reivindicações dos operários europeus contra 
as más condições de trabalho e a superexploração nas fábricas do continente. Podemos dizer que o pensamento 
político do século XIX, marcado pela pressão das organizações operárias, representou um liberalismo democrático 
que garantia mais igualdade de direitos com base em legislação e garantias jurídicas.

No século XX, o liberalismo também continuou a exercer um importante papel em muitas sociedades da Eu-
ropa e de outras partes do mundo, entre elas, a brasileira, que adotou vários dos princípios liberais em suas Cons-
tituições e formas de organização política, assim como na defesa dos direitos dos indivíduos e da propriedade. 
Em muitos países europeus, após a árdua experiência das 
Guerras Mundiais, consolidou-se a democracia liberal, 
que tinha como foco a defesa da democracia, dos direitos 
individuais e das instituições públicas que atuavam para 
proteger os cidadãos e reduzir as desigualdades. Em opo-
sição ao liberalismo, despontaram os movimentos anar-
quistas e os partidários do socialismo e do comunismo. 
Nos anos 1930, houve também, no caso brasileiro, os 
integralistas, uma versão brasileira do fascismo italiano 
que defendia a supremacia do Estado e a limitação da 
liberdade dos invidíduos que não estivessem de acordo 
com as orientações governamentais.
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 �  Nos arredores de Paris, perto de Montmartre, de Vincent van Gogh, 1887 (aquarela, 39,5 cm × 53,5 cm). Representação de uma 
paisagem industrial na periferia de Paris, França, próximo a Montmartre. Destaca-se nessa representação a presença das chaminés das 
fábricas na vida urbana.

M
us

eu
 S

te
de

lij
k;

 A
m

st
er

dã

Princípios liberais

• Individualismo: uma das ideias principais do liberalismo é que o ser humano existe como indivíduo 
que possui direitos, mesmo antes de qualquer convívio social. Locke trata o ser humano como um 
sujeito consciente e racional em estado de natureza, anterior à instituição da sociedade. Apenas pelo 
fato de sermos humanos já temos direitos naturalmente, que independem de nossa posição ou função 
na sociedade. Em uma palavra: todos somos iguais.

• Propriedade: para o liberalismo, o direito à propriedade é um direito natural de todo indivíduo. Ora, a 
doutrina liberal rejeita a ideia de qualquer privilégio que venha do nascimento (era o tempo de firmar 
o poder do burguês em detrimento do da nobreza), afirmando que os instrumentos legítimos de as-
censão social e acúmulo de riquezas são o talento pessoal e o esforço de trabalho. Qualquer um que 
trabalhe e se esforce, que seja “industrioso e racional”, pode acumular riquezas. Estas, por sua vez, são 
um direito natural cuja proteção deve constituir um dos principais objetivos dos governos.

• Liberdade: o princípio da liberdade está diretamente relacionado ao individualismo, pois se trata da 
liberdade que cada pessoa tem de desenvolver seus potenciais. Qualquer tipo de controle político, religio-
so, intelectual e econômico é considerado falta de liberdade e, portanto, um desrespeito à personalidade 
do indivíduo. Este deve ser deixado totalmente livre para lutar por sua felicidade, isto é, trabalhar para 
acumular propriedades e adquirir uma posição social vantajosa em decorrência de suas aptidões pessoais. 
Pode-se afirmar que a propriedade é a expressão da liberdade do indivíduo trabalhador e empreendedor.

• Igualdade: a igualdade defendida pelo liberalismo refere-se a direitos. Os seres humanos apresentam 
diferentes talentos, capacidades e potencialidades. Se não são iguais individualmente, não podem 
ser iguais no âmbito social. Se o governo deve garantir o livre desenvolvimento das potencialidades 
de cada um, diferentes indivíduos obterão diferentes resultados ao trabalharem pela aquisição de 
riquezas, dependendo de suas capacidades. Portanto, a igualdade deve ser a validação do direito ao 
desenvolvimento individual, e todos, perante a lei, devem ter iguais direitos à vida, à liberdade, à pro-
priedade e à proteção da justiça. Como vemos, a doutrina liberal reconhece as desigualdades sociais e 
defende que elas são legítimas, já que advêm de diferenças individuais, e os mais talentosos têm direito 
a alcançar sucesso na sociedade. Essa ideia parte da concepção naturalista de ser humano, como se cada 
indivíduo, por natureza, desde o nascimento, já fosse o que é, independentemente das condições culturais 
que cercam sua formação durante a vida. 

CAPÍTULO 1
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PESQUISA
No mundo contemporâneo, surgem, com frequência, indicações e referências ao neoliberalismo, ao se caracte-

rizar certas políticas econômicas ou a ideologia de um político ou partido. Vamos entender melhor o que é o pen-
samento neoliberal e que relações mantém com o liberalismo. Para começar, leia um trecho escrito pelo historiador 
Nicolau Sevcenko. Depois, reúna-se com os colegas e siga os passos do Roteiro de trabalho.

A corrida para o século XXI
Nicolau Sevcenko 

[...] [o] declínio dos regimes comunistas se deu em paralelo à ascensão de dois líderes que avocaram para si os 
méritos da “vitória do capitalismo”. Os novos personagens foram o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e 
a primeira-ministra Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha. 

Thatcher, em especial, se tornaria a madrinha do novo contexto político. Decretando a falência da ideia de socia-
lismo, ela pronunciou o que se tornaria a fórmula básica do novo credo neoliberal: “Não há e nem nunca houve essa 
coisa chamada sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos.”. Fórmula que ela completou com um princípio 
lapidar, de cunho moral, para abençoar o espírito da concorrência agressiva: “A ganância é um bem” (greed is good). 
O fato é que, na sua oportuna aliança com Ronald Reagan, ao longo dos anos 80, ambos efetuaram uma mudança 
drástica do discurso conservador, invertendo os termos do debate político.

Até então as posições radicais monopolizavam a simbologia da emancipação e da justiça social, apostando todas as 
cartas nos princípios da esperança e da solidariedade, num mundo coeso por impulsos de liberdade, igualdade e fraternidade. 
Aos conservadores restava tachar essa atitude de ilusória, de lunática, de chamariz para a implantação da tirania totalitária.  
A operação ideológica construída pelo nexo Reagan-Thatcher mudou completamente a configuração do debate político.

SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 35-37.

 Roteiro de trabalho
1. Identifiquem, no texto, os elementos históricos indicados pelo autor, como o declínio dos regimes comunistas, a 

atuação do presidente Ronald Reagan etc. Elenquem esses elementos históricos em uma lista. 

2. Com base na lista, consultem sites confiáveis, livros de História, produções audiovisuais e podcasts sobre esses 
aspectos históricos, organizando a cronologia dos principais acontecimentos políticos e econômicos entre 1979 e 
1989. Essa cronologia os auxiliará a compreender a análise proposta por Sevcenko. 

3. Em seguida, façam uma nova pesquisa, agora mais aprofundada, sobre o que o autor chama de nova “configu-
ração do debate político” liderada por Thatcher e Reagan, isto é, o crescimento do pensamento neoliberal a partir 
da década de 1980. 

4. Selecionem dois textos de fontes confiáveis e, após lê-los, analisem as informações que eles apresentam, orga-
nizando uma explicação sobre o que é o pensamento neoliberal (o que ele defende em relação à sociedade e à 
economia) e como as ideias neoliberais foram postas em prática a partir da década de 1980. 

5. Agora é o momento de organizar a reflexão do grupo utilizando apenas recursos visuais, como mapas mentais, 
gráficos, infográficos, fotografias conectadas, figuras, charges desenhadas pelo grupo, etc. 

6. Cada grupo deve mostrar seu material visual em silêncio para a turma, a fim de que os outros grupos levantem 
hipóteses sobre o que vocês procuraram expressar a respeito do tema. Depois, de maneira sucinta, o próprio 
grupo resumirá oralmente suas ideias. 
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• Democracia: consiste no direito que todos têm de participar do governo, havendo, porém, grande dis-
cussão em torno da viabilidade dessa participação. Como proceder para que todos possam governar? 
Instaura-se nesse ponto a contradição entre a necessidade de todo o povo deliberar sobre a vida na 
sociedade e a possibilidade concreta de isso acontecer. Esse entrave entre a teoria e a prática resolve-se 
por meio da instituição da representação parlamentar, forma encontrada para a maioria estar presente 
no governo. É também uma maneira de realização daquele indivíduo idealizado por essa doutrina, sem 
nenhuma participação nos âmbitos social, política e cultural. O sufrágio universal despoja o ser humano 
de suas relações, características pessoais, sexo, classe social, profissão, para transformá-lo em indivíduo 
simplesmente. O resultado das eleições é determinado pela maioria, que é um critério quantitativo.
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PONTO DE VISTA
Leia o trecho do livro de Yascha Mounk, professor da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, que trata 

da crise da democracia liberal. Depois, reúna-se em grupo para refletir sobre as questões do Roteiro de trabalho.

O povo contra a democracia
Yascha Mounk

Até há pouco tempo, a democracia liberal reinava absoluta. A despeito de todas as suas deficiências, a maioria 
dos cidadãos parecia profundamente comprometida com sua forma de governo. A economia estava em crescimento. 
Os partidos radicais eram insignificantes. Os cientistas políticos achavam que em lugares como a França ou os Estados 
Unidos a democracia chegara para ficar fazia um bom tempo e que em anos vindouros pouca coisa mudaria. Politica-
mente falando, assim parecia, o futuro não seria muito diferente do passado. Então o futuro chegou – e se revelou, 
na verdade, bem diferente. A desilusão do cidadão com a política é coisa antiga; hoje em dia, ele está cada vez mais 
inquieto, raivoso, até desdenhoso. Faz tempo que os sistemas partidários parecem paralisados; hoje, o populismo 
autoritário cresce no mundo todo, da América à Europa e da Ásia à Austrália. Não é de hoje que os eleitores repudiam 
esse ou aquele partido, político ou governo; agora, muitos deles parecem estar fartos da democracia liberal em si. 
A eleição de Donald Trump para a Casa Branca foi a manifestação mais aparente da crise da democracia. Nunca é 
demais frisar o que significou a ascensão de Trump. Pela primeira vez em sua história, a democracia mais antiga e 
poderosa do mundo elegeu um presidente que despreza abertamente normas constitucionais básicas – alguém que 
deixou seus apoiadores “em suspense”, ameaçando não aceitar o resultado da eleição; que defendeu a prisão de sua 
principal opositora política; e que sem exceção preferiu os adversários autoritários do país a seus aliados democrá-
ticos. Mesmo se no fim das contas Trump for cerceado pelos mecanismos institucionais de controle, a disposição do 
povo americano em eleger um aspirante a déspota para o cargo mais alto do país é um péssimo sinal. E a eleição de 
Trump dificilmente pode ser considerada um incidente isolado. Na Rússia e na Turquia, déspotas eleitos conseguiram 
transformar democracias incipientes em ditaduras eleitorais. Na Polônia e na Hungria, líderes populistas rezam essa 
mesma cartilha para destruir a liberdade de imprensa, solapar as instituições independentes e calar a oposição.

Após a queda da União Soviética, a democracia liberal virou a forma de regime dominante no mundo. Parecia 
imutável na América do Norte e na Europa Ocidental, radicou-se num piscar de olhos em países outrora autocráticos, 
do Leste Europeu à América do Sul, e fez rápidas incursões por Ásia e África. Um motivo para o triunfo da democracia 
liberal é que não havia alternativa consistente a ela. O comunismo fracassara. A teocracia islâmica contava com pou-
quíssimo apoio fora do Oriente Médio. O sistema singular chinês de capitalismo estatal sob a bandeira do comunismo 
dificilmente poderia ser copiado por países que não partilhassem de sua história incomum. O futuro, assim parecia, 
pertencia à democracia liberal. A ideia do triunfo infalível da democracia

Liberalismo e democracia, assim pensamos por muito tempo, compõem um todo coeso. A questão não é apenas que nos 
preocupamos com a vontade popular e com o Estado de direito, ambos ligados não só à autonomia de decisão das pessoas 
como também à proteção dos direitos individuais. É que cada componente de nosso sistema político parece ser necessário 
para proteger os demais. Há de fato um bom motivo para recear que a democracia liberal talvez não sobreviva se um de seus 
elementos for abandonado. Um sistema em que as pessoas têm voz nas decisões assegura que os ricos e poderosos não 
possam passar por cima dos direitos dos desfavorecidos. Por esse mesmo motivo, um sistema em que os direitos de minorias 
impopulares são protegidos e a imprensa pode criticar o governo livremente assegura que as pessoas possam mudar seus 
soberanos mediante eleições livres e justas. Direitos individuais e vontade popular, conforme sugere essa narrativa, andam 
juntos, como torta e maçã, ou como Twitter e Donald Trump. Mas o fato de que um sistema funcional precisa de ambos os 
elementos para prosperar não significa que um sistema que tenha as duas coisas necessariamente será estável. Pelo contrário, 
a dependência mútua do liberalismo e da democracia mostra com que rapidez a disfunção em um aspecto de nossa política 
pode gerar disfunção em outro. E assim a democracia sem direitos sempre corre o risco de degenerar naquilo que os Pais 
Fundadores mais temiam: a tirania da maioria. Entretanto, os direitos sem democracia não precisam se provar mais estáveis: 
depois que o sistema político virar um playground de bilionários e tecnocratas, a tentação de excluir cada vez mais o povo das 
decisões importantes continuará aumentando. Essa lenta divergência entre o liberalismo e a democracia talvez seja exatamen-
te o que acontece neste momento – e as consequências decerto serão tão ruins quanto as nossas previsões.

[...]

A meu ver, 

• A democracia é um conjunto de instituições eleitorais com poder de lei que traduz as opiniões do povo em 
políticas públicas.

• As instituições liberais efetivamente protegem o Estado de direito e garantem os direitos individuais – como 
a liberdade de expressão, de religião, de imprensa e de associação – para todos os seus cidadãos (incluindo 
as minorias étnicas e religiosas). 
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• A democracia liberal é simplesmente um sistema político ao mesmo tempo liberal e democrático – um sistema 
que tanto protege os direitos individuais como traduz a opinião popular em políticas públicas. Isso nos permite 
afirmar que as democracias liberais podem se desvirtuar de duas formas.

Democracias podem ser iliberais. Isso tende a acontecer particularmente em lugares onde a maioria opta por subordi-
nar as instituições independentes aos caprichos do executivo ou por restringir os direitos das minorias que a desagradam. 
Por sua vez, regimes liberais podem ser antidemocráticos, a despeito de contarem com eleições regulares e competitivas. 
Isso tende a acontecer sobretudo em lugares onde o sistema político favorece de tal forma a elite que as eleições rara-
mente servem para traduzir a opinião popular em políticas públicas. Receio ter sido precisamente isso que ocorreu em 
muitas partes do mundo ao longo das últimas décadas. O liberalismo e a democracia, afirmo, permaneceram colados 
graças a uma série contingente de precondições tecnológicas, econômicas e culturais. A cola está rapidamente perdendo 
aderência. Em função disso, a democracia liberal – essa mistura única de direitos individuais e soberania popular que há 
muito tempo caracteriza a maioria dos governos na América do Norte e na Europa Ocidental – está se desmanchando. 
Em sua esteira, duas novas formas de regime ganham projeção: a democracia iliberal, ou democracia sem direitos, e o 
liberalismo antidemocrático, ou direitos sem democracia. Quando a história do século XXI for escrita, a decomposição da 
democracia liberal nessas duas partes integrantes provavelmente ocupará o centro do palco.

Mounk, Yascha. O povo contra a democracia: por que nossa democracia corre perigo e como salvá-la.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2018. E-book.

 Roteiro de trabalho

1. O que caracteriza, segundo o autor, uma democracia liberal?

2. O que provocou a crise das democracias liberais?

3. O autor parece ser um defensor da democracia liberal? Justifiquem.

4. Que forma de governar estaria substituindo as democracias liberais? Para o autor, essa pode ser uma solu-
ção positiva? Expliquem. 

5. Com base no texto de Yascha Mounk e nas reflexões propostas ao longo do capítulo, formulem dois argu-
mentos: um a favor e outro contra a democracia liberal. Apresentem seus argumentos por escrito para os 
colegas do grupo e debatam a validade das duas posições. 
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 �  Manifestação Levante-se e Resista contra a Supremacia Branca, dentro da Grand Central Station em Nova York (EUA), 
2017. Manifestantes protestam contra o racismo agitando cartazes e bradando palavras de ordem, enquanto acusam o 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não fortalecer a igualdade racial nem de direitos, algo que deveria ser 
garantido em um sistema democrático.
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  A política liberal e a  
monarquia constitucional
Em 1688, um ano antes da publicação da obra de Locke, havia ocorrido a Revo-

lução Gloriosa, responsável pela restauração da monarquia na Inglaterra, embora 
sob novas bases políticas. Inaugurava-se o que denominamos hoje monarquia par-
lamentar: apesar da existência de um monarca, o poder de decisão concentra-se no 
Parlamento, fórum de representação dos diferentes setores da sociedade. A obra 
de Locke pode ser relacionada com a história da revolução burguesa na Inglaterra, 
a chamada Revolução Inglesa, na medida em que a nova monarquia ampliava o 
poder do Parlamento e a presença dos valores burgueses, que legitimavam a pro-
priedade e o ganho obtido por meio do trabalho. Conforme o historiador inglês 
Cristopher Hill:

O poder do Estado que protegia uma velha ordem foi derrubado, passando 
o poder às mãos de uma nova classe, e tornando-se possível o desenvolvimento 
do capitalismo.

HILL, Cristopher. A Revolução Inglesa de 1640. 3. ed. Lisboa: Presença, 1985. p. 11.

Esse processo iniciou-se em 1640 com a Revolução Puritana, que culminou com 
a decapitação do rei Carlos I, em 1649, e a instauração da república na Inglaterra.

A composição social da Inglaterra do início do século XVII abrigava quatro gran-
des grupos: a aristocracia, formada por nobres de sangue de linhagem medieval; 
os yeomen, produtores rurais livres que compunham parte significativa da popu-
lação inglesa; a gentry, grupo de nobres capitalistas que possuíam pequenas pro-
priedades; e, por fim, a burguesia mercantil, grupo numericamente minoritário, 
mas de crescente importância econômica. Juntas, a gentry e a burguesia mercantil 
opuseram-se ao poder real, uma vez que não viam seus interesses representados 
pela realeza. Pleiteavam um regime de governo mais descentralizado, no qual fos-
se concedido mais poder ao Parlamento. Queriam evitar o aumento constante de 
impostos sobre o comércio e impedir o monopólio real de diversos produtos. Além 
disso, até o início do século XVII, criticavam a tímida participação inglesa no proces-
so de conquista das terras americanas.

 � A execução do rei Carlos I na Inglaterra, de John Weesop, 1649 (óleo sobre tela, 163,2 cm × 296,8 cm).

Granger; NYC./Alamy/Fotoarena
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As diferenças políticas ganharam nuances religiosas no Parlamento. O anglica-
nismo era a religião oficial do Estado e, portanto, da realeza e da aristocracia. Já os 
representantes da gentry e da burguesia mercantil criticavam a presença de rituais 
católicos no anglicanismo, pois valorizavam a teologia calvinista. Autodenomina-
ram-se puritanos, uma vez que pretendiam recriar o protestantismo calvinista com 
a exclusão dos traços católicos do anglicanismo. Entre 1640 e 1649, essa oposição 
alcançou seu ponto máximo, ocorrendo então a Revolução Puritana. Nesse período, 
o confronto entre os dois grupos no Parlamento e com a realeza foi intenso.

Em 1628 foi imposta ao rei a Petição de Direitos, que impunha maior controle 
parlamentar sobre os impostos e impedia o monarca de convocar o Exército sem 
autorização prévia do Parlamento. No ano seguinte, o rei dissolveu o Parlamento; 
entretanto, após um conflito com a Escócia, em 1640, convocou-o novamente a fim 
de conseguir recursos financeiros. Parlamentares da gentry e da burguesia mercan-
til conseguiram impedi-lo de manter um exército permanente; a política religiosa 
passou a ser controlada pelo Parlamento, que teria de ser convocado regularmente 
a cada três anos. Em 1642, contudo, Carlos I tentou mais uma vez dissolvê-lo para 
ampliar sua autoridade. Católicos e anglicanos posicionaram-se ao lado do rei, en-
quanto parlamentares puritanos e presbiterianos defenderam a supremacia do Par-
lamento. Iniciou-se um embate entre o exército defensor da monarquia e as forças 
defensoras do Parlamento.

Essa guerra civil estendeu-se até 1649, quando o rei Carlos I foi decapitado e a 
República foi proclamada, sob a liderança do parlamentar puritano Oliver Crom-
well, que recebeu apoio do Parla-
mento, representado, na maioria, 
pelos puritanos. 

Em 1651, em defesa dos interes-
ses comerciais burgueses, o novo 
governo aprovou o Ato de Nave-
gação, segundo o qual qualquer 
mercadoria proveniente da Améri-
ca, Ásia ou África só poderia entrar 
na Inglaterra em navios ingleses ou 
nos de seu país de origem. Além 
disso, na construção dessa nova 
ordem burguesa, começaram a ser 
abolidos os domínios e os direitos 
feudais. Os proprietários passaram 
a ter direito absoluto sobre a pro-
priedade, independentemente de 
relações de vassalagem; ou seja, a 
propriedade foi legalmente reco-
nhecida pelo Estado. Foram confis-
cadas e vendidas terras da Igreja e 
da Coroa, e os valores obtidos fo-
ram utilizados para financiar os go-
vernos revolucionários.

 �  Cromwell entre dois pilares, de autor 
desconhecido, c. 1653-9 (sem dimensões 
informadas). Alegoria que exalta a figura 
de Cromwell. Ele aparece como o Leviatã 
de Thomas Hobbes, que lançou sua obra 
homônima em 1651, defendendo que 
deveria haver um governante ou grupo de 
homens que governasse de maneira absoluta 
e estivesse acima de todos os indivíduos, 
para controlar a sociedade e garantir sua 
segurança. Para Hobbes, o Estado precisava 
ser forte e armado. Na imagem, Cromwell 
representa a paz, a justiça e a prosperidade; 
e os pilares significam, de um lado, a força 
espiritual e, de outro, a força temporal  
(a política e as armas).
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Em 1653, Cromwell instalou o regime ditatorial, 
uma nova Constituição foi elaborada, e ele se alçou 
ao posto de Lorde Protetor. Entretanto, o Parlamen-
to (representado pela alta burguesia) foi dissolvido 
após conflitos com o Exército, e em seu lugar se for-
mou um novo, com os aliados diretos de Cromwell. 
Tal órgão foi logo desmembrado, tornando-se ex-
plícita a ditadura de caráter militar. Em 1655, Crom-
well rendeu-se às pressões da alta burguesia e deu 
fim ao domínio militar,  aceitando uma nova Consti-
tuição. Foi então criado um conselho do Parlamento 
para controlar o Exército e também o Protetorado.

Cromwell faleceu em 1658, antes que a nova 
Constituição entrasse em vigor. Seu filho, Richard 
Cromwell, assumiu a liderança do governo. Todavia, 
não conseguiu exercer uma liderança efetiva no Par-
lamento, que acabou por decidir pela restauração 
da monarquia na Inglaterra em 1660, sob o governo 
de Carlos II, simpatizante do catolicismo. Segundo o 
historiador inglês Christopher Hill:

[...] a Restauração não foi de modo algum uma 
restauração do antigo regime, tornando evidente 
não a fraqueza da burguesia e da pequena nobreza, 
mas a sua força. Os funcionários da Administração, 
o tribunal, os financiadores do Governo fizeram 

poucas mudanças depois de 1660. Carlos II voltou, 
pretendendo que era rei por direito hereditário divi-
no desde que a cabeça do pai rolara no cadafalso, 
em Whitehall. Contudo, não recuperou a posição do 
pai. Os tribunais de privilégios não foram restabele-
cidos e Carlos II não tinha qualquer autoridade exe-
cutiva independente. […] Carlos foi denominado rei 
pela graça de Deus, mas foi realmente rei pela graça 
dos mercadores e nobres rurais.

HILL, op. cit., p. 102-103.

Carlos II governou até 1685, quando faleceu. Subiu 
ao trono seu irmão, Jaime II, que procurou retomar as 
bases absolutistas, ao fortalecer, com o apoio da aris-
tocracia, o poder real em detrimento do Parlamento, 
além de defender o catolicismo. Ocorreu então, em 
1688, a Revolução Gloriosa.

Os revolucionários burgueses articularam a depo-
sição do rei Jaime II, que, sem força militar e política 
para resistir ao movimento, fugiu do país. O trono 
foi oferecido aos protestantes Guilherme e Maria de 
Orange, que era filha de Jaime II. Entretanto, para as-
sumir o trono, eles deveriam aceitar a Declaração de 
Direitos (1689), na qual se estabelecia, entre outras 
coisas, que o rei não poderia cancelar leis criadas pelo 
Parlamento, sendo transferidas para esse órgão de-

 �  Nessa gravura (autor desconhecido, c. 1653), Cromwell dissolve o Longo Parlamento, que ficou assim conhecido por ter sido convocado 
em 1640 e chegado ao fim apenas em 1653. Após a dissolução, Cromwell governou com poderes ditatoriais.
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cisões legislativas e econômicas. Tal declaração 
determinava ainda que o Exército só poderia ser 
mobilizado em tempos de paz com o consenti-
mento do Parlamento. Além disso, as eleições 
para deputado deveriam ser livres. Dessa forma, 
permitiu-se que a burguesia dirigisse os negó-
cios do Estado por intermédio do Parlamento, 
e foram tomadas medidas favoráveis ao avanço 
do capitalismo.

Nesse contexto, avançaram na Inglaterra as 
ideias liberais, uma vez que se buscava garantir o 
sentido de liberdade, os direitos dos indivíduos e 
a proibição do exercício de um poder absoluto.

�  Gravura de John Brown Basilicon, de 1684, 
que representa Carlos II praticando o ritual 
da cura pelo toque de mãos (atribuía-se aos 
reis absolutistas o poder divino de curar). 
Esse ritual ocorria na Idade Média, mas se 
estendeu também pela Idade Moderna. 
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PARE e PENSE

1. Por que a Revolução Inglesa foi cha-
mada de revolução burguesa?

2. Quais disputas existentes entre a aris-
tocracia e a burguesia mercantil im-
pulsionaram a revolução?

3. Oliver Cromwell poderia ser consi-
derado um aliado da burguesia mer-
cantil?

PESQUISA
Ao estudar a Revolução Inglesa, fizemos referência ao surgimento de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. 

Ainda existem monarquias parlamentaristas na atualidade? Como elas se organizam? Pode uma monarquia parlamenta-
rista ter caráter liberal, mesmo contando com a figura de um monarca? 

Para responder a essas perguntas, vamos antes realizar uma pesquisa. Siga os passos do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros e sites para descobrir em quais países há monarquias parlamentaristas atualmente. Escolha um 
deles para aprofundar a investigação. 

2. Sobre o país escolhido, descubra:

a. Quando e como se tornou uma monarquia parlamentarista.

b. Como funciona o sistema político desse país.

c. Quais são as possíveis vantagens e problemas dessa forma de organização política. 

3. Faça uma comparação desse sistema político com o sistema político brasileiro, que é uma república presi-
dencialista. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? 
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RELEITURA
O Brasil do século XXI é um país predominantemente liberal? Onde se expressa o pensamento liberal? Até que 

ponto ele tem sido rejeitado? Para começar a refletir sobre essas questões, vamos ler o texto a seguir, do professor 
de Direito Marco Aurélio Marrafon. Depois, responda às questões do Roteiro do trabalho.

Liberalismo não pode ser reduzido apenas à dimensão econômica
Marco Aurélio Marrafon 

[...] as premissas políticas do liberalismo envolvem forte rejeição a qualquer forma de concentração de poderes, 
implicando em consistente defesa das Instituições em um sistema de controles recíprocos que possam evitar arroubos 
e decisões políticas personalistas. Nessa esteira, possibilitam maior segurança jurídica para o livre desenvolvimento 
das pessoas e da economia na esfera privada.

[...]

É possível encontrar uma base comum, assentada, segundo Olivier Nay [cientista político], na seguinte intuição 
principal: “a sociedade é tanto mais justa e harmoniosa porque reconhece uma extensão importante à autonomia e 
à liberdade do indivíduo”.

Seguindo o itinerário proposto por Nay, essa base comum prescreve a primazia do indivíduo enquanto fundamen-
to das relações de poder e revela três importantes bandeiras do pensamento liberal:

   I)  preferência do princípio da liberdade sobre o da autoridade, isto é o direito fundamental à autonomia, à se-
gurança e à livre escolha do modo de vida e livre expressão de opiniões e pensamentos. Essa preferência se 
assenta em uma ética da responsabilidade (o indivíduo tem aptidão natural para decidir o que é racionalmente 
bom para si e para os demais) e na concepção de que a ordem jurídica tem o papel fundamental de garantir 
essa liberdade;

  II)  a esfera privada tem valor superior à comunitária, devendo as instituições coletivas, como o Estado, realizar a 
função primordial de proteger o indivíduo;

 III)  os poderes estatais devem ser controlados e limitados, de modo a evitar abusos de autoridade pelos agentes 
públicos.

Essas premissas levam a, ao menos, cinco grandes princípios do liberalismo:

   I) a recusa ao absolutismo e, logo, ao totalitarismo;

   II)  a defesa das liberdades individuais e políticas, o que pressupõe a crença no racionalismo humano, na pers-
pectiva progressista (o amanhã será melhor que o hoje) e a exigência de garantia dos direitos fundamentais;

  III) pluralismo, que serve de garantia à livre expressão das formas de vida;

IV) soberania do povo e as questões de governo, vistas como assunto propriamente humano e não religioso e;

 V)  defesa da democracia representativa como forma de assegurar um governo estável e moderado, verdadeiro 
antídoto contra personalismos autoritários e populismos.

[...]

O núcleo moral, ou liberalismo filosófico, propõe a afirmação dos valores assentados nos princípios da liberdade 
pessoal, do racionalismo, da tolerância, da dignidade e da crença na vida, formando uma cosmovisão global de pro-
teção ao indivíduo.

Por sua vez, o liberalismo econômico está relacionado, especialmente, “aos direitos econômicos, à defesa da 
propriedade privada, ao sistema de livre empresa e à economia de mercado livre do controle estatal”.

Daí o direito de propriedade, direito à herança, direito de acumular riqueza e capital, bem como a liberdade de 
produzir, comprar e vender.

Já o núcleo do liberalismo político se refere, principalmente, “aos direitos políticos, ou seja, ao direito ao voto, 
direito de participar e de decidir que tipo de governo eleger e que espécie de política seguir”, direito de participar da 
Administração pública, dentre outros.

Seus princípios básicos são o consentimento individual, a teoria da separação dos poderes e a prevalência da 
soberania popular.
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 �  Ato em defesa da investigação do assassinato de Marielle Franco, vereadora carioca, em São Paulo (SP), 2019. Atos como esse 
seriam, na concepção do autor do texto, legítimos em uma visão liberal que defende a democracia?
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[...]

Enfim, é possível concluir que esses núcleos e/ou postulados do liberalismo são indissociáveis, de modo que os fins 
do liberalismo apenas se efetivam quando considerados em conjunto.

É impossível se pensar em liberalismo econômico sem pensar em liberdade individual e sem a segurança jurídica 
oriunda do sistema constitucional de controle e limitação do poder estatal.

Em suma, defender liberalismo econômico combinado com intervenção na seara moral ou dos costumes dos 
cidadãos ou mesmo com personalismo e concentração de poder contra as instituições, significa apoiar o sistema 
capitalista em regime politicamente autoritário, de forte viés antiliberal.

MARRAFON, Marco Aurélio. Liberalismo não pode ser reduzido apenas à dimensão econômica. In: Consultor Jurídico, 19 ago. 2019. Disponível em:  
https://www.conjur.com.br/2019-ago-19/constituicao-poder-liberalismo-nao-reduzido-apenas-dimensao-economica#author. Acesso em: 3 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Para o autor, no liberalismo prevalece a defesa do fator econômico ou das ideias políticas? Explique.

2. Quais seriam os principais princípios do liberalismo segundo o autor?

3. O autor é um liberal? Explique.

4. O autor faz uma crítica ao Brasil atual? Fundamente sua resposta. 

5. Retome o texto de Luis Fernando Verissimo da seção Narrativas. Existe certa concordância entre os auto-
res? Em que eles discordam?

6. E você, concorda com algum dos autores, com ambos, ou discorda deles? Por quê? 

7. Para concluir a atividade, reúna-se com os colegas da turma em uma roda de conversa para refletir sobre a 
seguinte questão: Os princípios liberais e a defesa da liberdade podem conviver com a elevada desigualdade 
social e econômica de um país?
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
NAY, Olivier. História das ideias políticas. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2007.
A obra apresenta um panorama de ideias políticas desde a Antiguidade greco-romana até 
os dias atuais. O autor confronta ideias socialistas e liberais, além de abordar a questão do 
totalitarismo e das liberdades. 

PAIM, Antonio. Evolução histórica do liberalismo. São Paulo: LVM, 2019.
Especialista em pensamento liberal, o autor aborda nesta obra o pensamento de autores 
clássicos do liberalismo.

MICELI, Paulo. As revoluções burguesas. São Paulo: Atual, 1994.
Análise da ascensão da burguesia e das Revoluções Francesa e Inglesa, com enfoque na con-
solidação dessa classe social. O autor também estabelece um paralelo entre as revoluções 
burguesas e as socialistas.

CROMWELL, o Chanceler de Ferro. Direção de Ken Hughes. Inglaterra, 1970. (134 min).
Divergências no Parlamento inglês e a morte do rei levam a Inglaterra à Revolução Puritana, 
tema desse filme épico.

DHnet. Disponível em: www.dhnet.org.br/direitos/anthist/pet1628.htm. Acesso em: 8 abr. 2020.
Versão eletrônica da Petição de Direitos inglesa, de 1628.
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ENEM
1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento.

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em 
época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 
Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar 
e conservar leis.

Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp. br. Acesso em 20 dez. 2011 (adaptado).

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados euro-
peus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa conti-
nental estão indicados, respectivamente, em: 

a. redução da influência do papa – Teocracia.

b. limitação do poder do soberano – Absolutismo.

c. ampliação da dominação da nobreza – República.

d. expansão da força do presidente – Parlamentarismo.

e. restrição da competência do congresso – Presidencialismo.

2. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas características de uma determinada corrente 
de pensamento:

Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, 
igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á 
ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal 
direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, sendo todos 
senhores tanto quanto ele, todo o homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o 
proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a 
abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de 
boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da 
vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. 

Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991.

Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar:

a. a existência do governo como um poder oriundo da natureza.
b. a origem do governo como uma propriedade do rei.
c. o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.
d. a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.
e. o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade.

3. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que signi�ca isso? Simplesmente que o chefe não 
dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um coman-
dante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da che�a não é o lugar do poder. Essencialmente 
encarregado de eliminar con�itos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe, para restabele-
cer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas evidentemente prestígio não signi�ca poder, e 
os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de paci�cador limitam-se ao uso exclusivo da palavra.

CLASTRES, P. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982 (adaptado).

O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês porque 
se baseia em:
a. imposição ideológica e normas hierárquicas.
b. determinação divina e soberania monárquica.
c. intervenção consensual e autonomia comunitária.
d. mediação jurídica e regras contratualistas.
e. gestão coletiva e obrigações tributárias.
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A ilustração desta página é uma referência a um fato histórico ocorrido em outubro de 1789, quando 
uma multidão composta em sua maioria de mulheres saiu de Paris rumo ao Palácio de Versalhes, 
residência dos representantes do poder real, para pressionar o rei a retornar a Paris e reconhecer o 

poder da Assembleia dos Estados-Gerais.
Mas por que a presença feminina foi tão marcante? O que motivou essas mulheres, na maior parte trabalha-

doras urbanas e camponesas, a se armarem com baionetas e forcados e até mesmo com um canhão? Será que 
as forças políticas que apoiavam a marcha também apoiavam os direitos de participação política das mulheres? 

Esse evento ocorreu alguns meses depois do início da Revolução Francesa, em julho de 1789, e marcou uma 
virada política importante, fortalecendo o poder da Assembleia que representava os interesses da maioria da 
população francesa. 

A Revolução Francesa rompeu com as estruturas sociais e a organização do poder político, repercutindo 
em outros países da Europa, da América e em outras partes do mundo. Nos primeiros anos da Revolução, as 
mudanças foram tão radicais que chegou a ser criado um novo calendário para estabelecer os novos tempos 
que se iniciaram com a Proclamação da República, em 1792.
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A REVOLUÇÃO FRANCESA: 
NOBRES, BURGUESES E 
CAMPONESES EM CONFLITO2
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� Ilustração anônima que representa mulheres em marcha rumo ao Palácio de Versalhes, em 5 de outubro de 1789,
para pressionar o rei a aceitar as decisões da Assembleia dos Estados-Gerais.  
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Neste capítulo, vamos conhecer o Iluminismo, um dos fundamentos políticos e 
filosóficos das revoluções burguesas do século XVIII. Em seguida, vamos analisar os 
acontecimentos que conduziram à Revolução Francesa e seus desdobramentos para 
a organização política das sociedades ocidentais no mundo contemporâneo. Como 
veremos, a igualdade, a liberdade e os direitos do ser humano, pleiteados pela 
Revolução, continuam presentes como princípios a serem defendidos por muitos 
setores sociais em nosso tempo.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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�  Calendário Revolucionário francês criado em 
1792, que simbolizou uma ruptura radical 
com a ordem monárquica e estabeleceu 
como ano 1 a instauração da República, em 
22 de setembro de 1792. No alto da imagem, 
observa-se a palavra “liberdade”, um dos 
lemas da Revolução. Ilustração de 1801.
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O marco inicial da Revolução Francesa ocorreu em 14 de julho de 1789, quando uma multidão armada tomou 
a Bastilha, fortaleza parisiense utilizada como prisão. Naquele momento, a Bastilha tinha apenas alguns prisionei-
ros, mas simbolizava a violência do poder absolutista. Leia a seguir o relato do escritor Restif de La Bretonne sobre 
esse acontecimento e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.

A Tomada da Bastilha
Restif de La Bretonne

Noite – 14 de julho, 1789
[…] 
O grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar; respirava livremente, 

quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso… Aproximo-me 
e… oh! Espetáculo de horror! Vejo duas cabeças na ponta de uma lança!…

[…] Prossigo: mil vozes servem de arauto para a Novidade… “A Bastilha foi tomada…” Não acreditei e fui ver 
o cerco de perto… No meio da Grève, encontro um corpo sem a cabeça estendido no meio do riacho, rodeado por 
cinco ou seis indiferentes. Faço perguntas… É o governador da Bastilha…

[…] Eu me aproximava para ver o início da tomada da Bastilha e tudo já havia acabado; o lugar fora ocupado: 
alguns selvagens jogavam papéis, documentos preciosos para a história, do alto das torres para as fossas… Um 
gênio destruidor pairava sobre a cidade… Vejo essa Bastilha temida, para a qual, passando todas as tardes pela Rua 
Neuve-Saintgilles, três anos antes, eu não ousava erguer os olhos! Eu a vi cair, com seu último governador!…

Oh! Que pensamentos. Eu estava sufocado e mal podia desembaraçar o raciocínio… Voltei a mim: um sentimento de 
alegria, por ver aquele horrível espantalho prestes a tombar, misturava-se aos sentimentos de horror que me invadiam…

Noite – 17 de julho, 1789
[…] Quem acreditais que semeia a desordem entre vós? Quem pensais que arma os bandidos que se opõem à 

Assembleia Nacional? Quem pensais que estimula o conflito, que encarece os víveres, que faz desaparecer o dinheiro? 
Não são os aristocratas fogosos, que se mostram audaciosamente arengando na tribuna: são os nobres, que vos 
lisonjearam, que vos afagaram; são os padres, […] que vos abençoam com a mão e vos amaldiçoam com o coração; 
é uma multidão de nobres enfurecidos, que fazem, cada um deles, quanto mal conseguirem […]. E vós, distritos, não 
oprimas a liberdade individual! Prendei apenas os bandidos, os desertores! Respeitai o escritor, o que quer que ele escre-
va: se ele é antissocial, o desprezo público vos vingará... Que a imprensa seja livre! […] Mas se quiserdes a liberdade de 
imprensa, estabelecei a liberdade de Estado!

LA BRETONNE, Restif de. As noites revolucionárias. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. p. 57-58.

 Roteiro de trabalho
1. No primeiro trecho do relato, como o autor descreve a violência dos acontecimentos? Ele parece condenar 

ou aprovar essa violência? Justifi que sua resposta com trechos do texto. 
2. Por que o autor afi rma que o “horrível espantalho” estaria “prestes a tombar”?
3. Por que Restif de La Bretonne se sentiu, ao mesmo tempo, “sufocado”, alegre e horrorizado com o que 

teria visto no dia 14 de julho, durante a Queda da Bastilha?
4. O autor do texto defende a Revolução? Quem são, para ele, os culpados das difi culdades enfrentadas pelo 

povo francês?
5. A violência da multidão que tomou a Bastilha é descrita por La Bretonne com espanto e entusiasmo. Você 

considera adequado defender o uso da violência na luta política? Apresente suas refl exões para a turma, 
levando em conta seus valores e princípios éticos. 

Séculos XVII e XVIII
Restif de La Bretonne (1734-1806) foi escritor contemporâneo da Revolução Francesa. Em suas 

narrativas, misturava fatos autobiográfi cos com romances inspirados nos acontecimentos cotidianos 
da época. Utilizou-se da palavra escrita para defender a ideia de que as reformas social e política 
deviam começar pela reavaliação da moral e dos costumes. 

No livro As noites revolucionárias, La Bretonne apresenta um olhar sobre os acontecimentos 
noturnos das ruas parisienses durante o período anterior à Tomada da Bastilha até o fi m da mo-
narquia. Como um homem da Revolução, seus textos aproximam-se da vivência experimentada 
pelo cidadão comum diante de fatos que mudaram a história.

arauto: aquele que torna 
pública uma notícia.
arengar: discursar.
lisonjear: fazer sentir ou sentir 
orgulho, enaltecer.
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  O ILUMINISMO E O ABSOLUTISMO ILUSTRADO
No século XVIII, diferentemente do que ocorria 

na Inglaterra, as monarquias absolutistas reinavam na 
maior parte dos Estados europeus. Foi nesse século 
que surgiram as teorias do laissez-faire (livre fazer), de-
fendidas pelo pensamento liberal. Ainda foram difun-
didas na Europa as ideias do Iluminismo e do abso-
lutismo ilustrado, que se espalharam por várias cortes 
europeias, como as da Áustria, Rússia, Prússia, Espanha 
e Portugal. Um dos momentos mais importantes desse 
período foi a Revolução Francesa.

O pensamento iluminista, também denominado 
ilustrado, teve papel importante na construção de um 
pensamento que valorizava a noção de progresso com 
base no desenvolvimento da razão, da ciência e do in-
divíduo como ser racional capaz de tomar decisões e 
conquistar sua liberdade, ou seja, um ser capaz de es-
colher. O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) 
sintetizou parte dos princípios iluministas ao afirmar, 
em 1784: “Tem coragem de servir-te do teu próprio 
entendimento! Eis a divisa das ‘Luzes’.”. 

Fazia-se referência às luzes em oposição ao perío-
do medieval, no qual o conhecimento era limitado pela 
Igreja católica e o pensamento religioso estava acima 
da razão. Aquele período ficou conhecido como o da 
escuridão e das trevas, enquanto a era que nascia era 
iluminada pela razão.

Entre os vários pensadores iluministas, podemos citar 
o escritor François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), 
o filósofo e dramaturgo Denis Diderot (1713-1784), o 
filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o filó-

sofo e escritor Charles Montesquieu (1698-1755) e 
o matemático Jean le Rond d’Alembert (1717-1783). 
As ideias desses pensadores identificavam-se com a 
ideologia dita burguesa, ou seja, teriam promovido um 
pensamento que estaria de acordo com as aspirações 
burguesas. Deve-se, contudo, relativizar essa posição, 
pois não se pode afirmar de modo categórico que es-
tavam a serviço desse ideário. Além disso, não havia 
unanimidade de ideias entre os pensadores considera-
dos iluministas hoje em dia. Rousseau, por exemplo, 
criticava os supostos benefícios morais trazidos pela 
civilização. 

O historiador Francisco Falcon afirma que intelec-
tuais iluministas eram:

[…] toda espécie de “letrados” ou, se qui-
sermos ser mais precisos, todos os “homens de 
letras”. […] Eram, portanto, os membros das 
profissões liberais (médicos, advogados, profes-
sores etc.), os “oficiais” ou funcionários do Esta-
do absolutista, os “clérigos” de diversos matizes 
ou categorias, os artistas, os “diletantes” dos 
tipos mais variados – nobres ou comerciantes. 
Encontrando-se nos salões e academias, fazen-
do parte de associações ou de sociedades secre-
tas, essa gente formava o mundo por excelência 
em que se produziam e debatiam as ideias do 
Iluminismo.

FALCON, Francisco José Calazans. Iluminismo.  
São Paulo: Ática, 1986. p. 19, 28 e 29. (Princípios).

 �  Um serão na casa de madame Geoffrin em 1755, de Anicet-Charles Lemmonier, 1812 (óleo sobre tela, 129,5 cm × 196 cm). Na Paris do século 
XVIII, algumas mulheres da nobreza ou da classe burguesa destacaram-se ao tornar a própria residência um local de convívio social e 
reduto cultural. Foi o que se viu no salão de madame Geoffrin, um dos pontos de encontro dos intelectuais. No salão estão o fisiocrata 
Turgot (1727-1781) e os iluministas d’Alembert e Diderot. No fundo do salão há um busto de Voltaire.
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Detalhe de uma gravura anônima 
(séc. XVII), que representa o rei Carlos I, 
da Inglaterra, na Batalha de Naseby, 
em 1645, na qual teve seu exército 
derrotado.

Cartaz de 1794 que 
reafirma os valores 
revolucionários 
republicanos durante a 
Revolução Francesa. 
Lê-se: “Unidade, 
indivisibilidade da 
República. Liberdade, 
igualdade, fraternidade, 
ou a morte”.

                                (detalhe), de Jean Frédéric Bazille, 1867 
(óleo sobre tela, 152 cm × 230 cm). Esta obra insere-se na 
corrente impressionista, que surgiu na França entre 1860 e 
1880, revolucionando as concepções artísticas vigentes e 
abrindo caminho para a futura arte moderna.
O impressionismo alterou a maneira de os artistas 
representarem a natureza e o mundo exterior em geral, com a 
captação do imediato, do instante, do movimento. Os principais 
temas da pintura impressionista são cenas do cotidiano da 
sociedade burguesa, especialmente o lazer, como nesta tela.

Fac-símile da                     , 
de 1751.

Século XVII Século XVIII Século XIX

1640-1649
Guerra civil na Inglaterra. 
Luta entre a realeza e o 
Parlamento.
Decapitação do rei Carlos I 
em 1649 e instauração da 
república.

1661
Luís XIV é coroado rei 
absolutista na França.

1688
Revolução Gloriosa na 
Inglaterra. Deposição de 
Jaime II e posse de 
Guilherme e Maria de 
Orange.

1774
Luís XVI assume o 
trono na França. O 
fisiocrata Turgot 
torna-se ministro
do rei. Abolição da 
corveia e tentativa 
de desenvolvimento 
da indústria. Turgot 
consegue controlar
o financeiro 
do Estado, mas 
demite-se 
em 1776.

1776
Independência dos 
Estados Unidos da 
América.

1789
França: inauguração dos Estados-Gerais, no 
dia 5 de maio; proclamação da Assembleia 
Nacional pelo Terceiro Estado, em 17 de 
junho; Tomada da Bastilha em 14 de julho.

1792
Queda da 
monarquia francesa 
e instauração da 
república.

Da Revolução
Inglesa à 
Revolução
Francesa

1689
Imposição ao rei da Declaração de 
Direitos. Limitação da autoridade real e 
ampliação do poder do Parlamento.

1660
Restauração da 
monarquia na 
Inglaterra.

1689-1755
Período de vida do filósofo e escritor 
iluminista Montesquieu.

1740-1786
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Frederico II, 
na Prússia.

1694-1778
Período de vida do 
escritor iluminista 
Voltaire.

1712-1778
Período de vida do 
filósofo iluminista 
Jean-Jacques Rousseau.

1750-1777
Período do governo 
absolutista ilustrado 
em Portugal, sob a 
orientação do 
marquês de Pombal, 
ministro do rei dom 
José I.

1751-1772
Período de publicação 
da                     , 
obra que expunha as 
ideias iluministas.

1762-1796
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Catarina II, na 
Rússia.

1815-1830
Período de 
restauração na
França.

1815
Batalha de 
Waterloo e 
derrota de 
Napoleão.

1780-1790
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de dom 
José II, na Áustria.

1793-1795
Período do 
Terror e da 
ditadura 
jacobina.

1793
Decapitação 
de Luís XVI.

Pós-1830
Afirmação da 
sociedade 
burguesa na 
Europa.

1799
Golpe de Estado 
de Napoleão 
Bonaparte, que 
toma o poder.

1795-1799
Período do 
Diretório na 
França.

1799-1804
Período do 
Consulado na 
França.

1804-1815
Império 
Napoleônico.

Representação da tomada do Palácio das Tulherias, em 20 de junho de 1792.  
Gravura anônima de 1792.
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Detalhe de uma gravura anônima 
(séc. XVII), que representa o rei Carlos I, 
da Inglaterra, na Batalha de Naseby, 
em 1645, na qual teve seu exército 
derrotado.

Cartaz de 1794 que 
reafirma os valores 
revolucionários 
republicanos durante a 
Revolução Francesa. 
Lê-se: “Unidade, 
indivisibilidade da 
República. Liberdade, 
igualdade, fraternidade, 
ou a morte”.

                                (detalhe), de Jean Frédéric Bazille, 1867 
(óleo sobre tela, 152 cm × 230 cm). Esta obra insere-se na 
corrente impressionista, que surgiu na França entre 1860 e 
1880, revolucionando as concepções artísticas vigentes e 
abrindo caminho para a futura arte moderna.
O impressionismo alterou a maneira de os artistas 
representarem a natureza e o mundo exterior em geral, com a 
captação do imediato, do instante, do movimento. Os principais 
temas da pintura impressionista são cenas do cotidiano da 
sociedade burguesa, especialmente o lazer, como nesta tela.

Fac-símile da                     , 
de 1751.

Século XVII Século XVIII Século XIX

1640-1649
Guerra civil na Inglaterra. 
Luta entre a realeza e o 
Parlamento.
Decapitação do rei Carlos I 
em 1649 e instauração da 
república.

1661
Luís XIV é coroado rei 
absolutista na França.

1688
Revolução Gloriosa na 
Inglaterra. Deposição de 
Jaime II e posse de 
Guilherme e Maria de 
Orange.

1774
Luís XVI assume o 
trono na França. O 
fisiocrata Turgot 
torna-se ministro
do rei. Abolição da 
corveia e tentativa 
de desenvolvimento 
da indústria. Turgot 
consegue controlar
o financeiro 
do Estado, mas 
demite-se 
em 1776.

1776
Independência dos 
Estados Unidos da 
América.

1789
França: inauguração dos Estados-Gerais, no 
dia 5 de maio; proclamação da Assembleia 
Nacional pelo Terceiro Estado, em 17 de 
junho; Tomada da Bastilha em 14 de julho.

1792
Queda da 
monarquia francesa 
e instauração da 
república.

Da Revolução
Inglesa à 
Revolução
Francesa

1689
Imposição ao rei da Declaração de 
Direitos. Limitação da autoridade real e 
ampliação do poder do Parlamento.

1660
Restauração da 
monarquia na 
Inglaterra.

1689-1755
Período de vida do filósofo e escritor 
iluminista Montesquieu.

1740-1786
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Frederico II, 
na Prússia.

1694-1778
Período de vida do 
escritor iluminista 
Voltaire.

1712-1778
Período de vida do 
filósofo iluminista 
Jean-Jacques Rousseau.

1750-1777
Período do governo 
absolutista ilustrado 
em Portugal, sob a 
orientação do 
marquês de Pombal, 
ministro do rei dom 
José I.

1751-1772
Período de publicação 
da                     , 
obra que expunha as 
ideias iluministas.

1762-1796
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Catarina II, na 
Rússia.

1815-1830
Período de 
restauração na
França.

1815
Batalha de 
Waterloo e 
derrota de 
Napoleão.

1780-1790
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de dom 
José II, na Áustria.

1793-1795
Período do 
Terror e da 
ditadura 
jacobina.

1793
Decapitação 
de Luís XVI.

Pós-1830
Afirmação da 
sociedade 
burguesa na 
Europa.

1799
Golpe de Estado 
de Napoleão 
Bonaparte, que 
toma o poder.

1795-1799
Período do 
Diretório na 
França.

1799-1804
Período do 
Consulado na 
França.

1804-1815
Império 
Napoleônico.

Representação da tomada do Palácio das Tulherias, em 20 de junho de 1792.  
Gravura anônima de 1792.
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A base do pensamento iluminista era secular e leiga 
e opunha a religião à razão, embora isso não significas-
se necessariamente negar a existência de Deus, como 
o fazia Diderot. De acordo com os ilustrados, deveria 
existir sempre uma iluminação racional, que guiaria as 
ações do ser humano, trazendo-lhe felicidade. Para es-
ses pensadores, tudo precisaria ser submetido à análise 
crítica da razão, o que possibilitaria derrubar tudo o 
que viera antes para abrir caminho a um novo conheci-
mento, desse modo descobrindo as luzes e superando 
as sombras e as trevas. Vêm daí os termos Iluminismo 
e Século das Luzes (em referência ao século em que 
se desenvolveu o Iluminismo). A ciência então ocupava 
um papel central, pois lhe cabia demonstrar a raciona-
lidade do Universo e permitir o controle do ser humano 
sobre a natureza. Nesse sentido, quanto mais a razão 
se desenvolvesse, quanto mais a pessoa fosse escla-
recida, maior seria a probabilidade de ela alcançar a 
felicidade e a liberdade. Fundava-se assim uma visão 
otimista e cosmopolita do ser humano calcada na cren-
ça do progresso. 

Tanto quanto se lutava pela liberdade, defendia-se a 
igualdade entre as pessoas. Todo tipo de privilégio era 
condenado, assim como a escravidão, a servidão e a do-
minação colonial. Para alcançar a igualdade, seria fun-
damental eliminar a ignorância e qualquer espécie de 
superstição. Nesse contexto, a aplicação do princípio da 

tolerância às mais diversas esferas sociais era importante. 
Deveria existir tolerância também religiosa, aceitando-se, 
por exemplo, as diferentes manifestações de culto.

Uma das principais formas de veiculação do pensa-
mento iluminista foi a Enciclopédia, obra que preten-
dia fazer uma síntese dos conhecimentos existentes e 
disseminar as novas ideias. A intenção era que ela fosse 
um guia essencial para a construção do progresso e da 
felicidade humana. A Enciclopédia viria a materializar 
aquilo que se denominava reflexão racional.

O primeiro volume da Enciclopédia foi publicado em 
1751 e o último, em 1772. Para concluir sete volumes de 
texto e onze volumes de ilustrações contribuíram 140 au-
tores, que escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759 ela 
foi incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
católica. Mesmo assim, continuou a circular.

O primeiro volume foi publicado em 1751, e o últi-
mo, em 1772. Para concluir sete volumes de texto e 11 
volumes de ilustrações, contribuíram 140 autores, que 
escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759, a obra foi 
incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
Católica. Mesmo assim, continuou a circular.

O primeiro volume foi publicado em 1751, e o últi-
mo, em 1772. Para concluir sete volumes de texto e 11 
volumes de ilustrações, contribuíram 140 autores, que 
escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759, a obra foi 
incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
Católica. Mesmo assim, continuou a circular.

PARE e PENSE

1. Por que a ciência teria lugar central no pen-
samento iluminista?

2. Em que medida o pensamento iluminista 
provocava rupturas em relação ao que vi-
nha sendo estabelecido como verdade para 
as sociedades europeias?

   O absolustismo ilustrado
Diretamente relacionado ao Iluminismo está o abso-

lutismo ilustrado, que se refere a uma forma particular 
de absolutismo, própria do século XVIII, na qual parte 
das ideias iluministas foi incorporada por alguns Estados 
absolutistas europeus. Monarcas da Europa utilizaram 
alguns princípios da Ilustração sem negar o absolutismo. 
Esses governantes foram relacionados, posteriormente, à 
expressão despotismo esclarecido, pois articulavam o 
poder do déspota (aquele que exerce autoridade absolu-
ta, tirano) e os conhecimentos de filósofos ou indivíduos 
esclarecidos. Assim, o rei não personalizaria mais o Esta-
do, mas seria seu representante maior. 

Nessa nova maneira de organizar e administrar o Esta-
do, defenderam-se a redução da influência eclesiástica e o 
fortalecimento do aparelho burocrático na busca por mais 
eficiência nas práticas administrativas. Criou-se também 
um corpo de profissionais para exercer diferentes cargos 
sob o comando do rei. Os intelectuais estariam sempre 
presentes, opinando, emitindo pareceres e apresentando 
projetos de reforma.

Essa nova forma de governar enfrentou a resistência 
da Igreja católica. Em consequência, os jesuítas foram 
expulsos de Portugal e de suas colônias em 1759, da 
França em 1764 e da Espanha em 1767. Em 1773, o 
papa Clemente XIV extinguiu a Companhia de Jesus. 
Estabeleceu-se ainda o direito do governante sobre os 
assuntos do clero no reino, em contraposição à Igreja, 
que não poderia mais contrariar os interesses do Esta-
do. Na Áustria, José II determinou que todas as bulas 
e os decretos papais fossem submetidos à aprovação 
estatal. Colocou-se em prática o princípio iluminista da 

tolerância, permitindo em diversos países a coexistência 
de várias religiões.

Do ponto de vista econômico, a manutenção do ab-
solutismo exigia cada vez mais recursos para manter um 
exército ativo e realizar conquistas. Prova disso é o fato 
de que, somente em 1752, a Prússia gastou 90% de seus 
recursos com despesas militares.

Nesse período, surgiu um grupo de pensadores fran-
ceses, os fisiocratas, que começou a combater as ideias 
mercantilistas, defendendo princípios liberais de livre co-
mércio. Para eles, a terra e a natureza eram o ponto de 
partida fundamental do processo produtivo, pois daí se re-
tiravam novos produtos, enquanto a indústria e o comér-
cio transformavam e vendiam aquilo que era produzido 
na terra. Assim, acreditavam que o Estado deveria investir 
na agricultura, e não proteger o comércio. Considerando 
que a ordem econômica deveria ser regida por leis natu-
rais, defendiam a liberdade econômica e o laissez-faire, ou 
seja, condenavam a intervenção do Estado na economia e 
defendiam o livre comércio. Eram a favor da eliminação de 
barreiras e taxas feudais, além de considerar que o Estado 
deveria garantir o direito de propriedade.

Entre os autores fisiocratas estavam François 
Quesnay (1694-1774), economista e médico da Corte 
de Luís XV, o economista e ministro francês Jacques 
Turgot e o marquês de Mirabeau (1715-1789), tam-
bém economista.

As ideias econômicas dos fisiocratas nem sempre fo-
ram adotadas pelos reis absolutistas, que, em alguns ca-
sos, como em Portugal e na Prússia, preferiram manter as 
medidas monopolistas e protecionistas.
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Um tempo de invenções e descobertas
Abaixo, vê-se a representação de um experimento com “sapatos elásticos” no rio Sena, em Paris, 

França, no século XVIII (autor anônimo). Um relojoeiro de Paris havia se proposto a fl utuar no rio 
com os tais sapatos em 1783, porém sua tentativa não deu certo. Mesmo assim, o evento atraiu 
grande parte da população, que acreditava que o ser humano, tendo recentemente conquistado 
o céu com balões, poderia fl utuar sobre as águas. 

Com a multiplicação das descobertas científi cas, que cada 
vez mais revelavam fenômenos da natureza outrora desconhe-
cidos, o indivíduo do fi nal do século XVIII se via cercado de 
forças invisíveis. A descoberta da lei da gravidade por Newton, 
por exemplo, foi vista como a revelação de um poder oculto. 
Além disso, os cientistas esclarecidos eram obrigados a recorrer 
à imaginação para explicar suas teorias, o que muitas vezes 
aproximava ciência e fi cção. 

O ser humano dessa época já contemplava a possibilidade 
de navegar pelo céu, como mostra a fi gura ao lado, de cerca 
de 1784. Um ano antes, em 1783, ocorreu a primeira e bem-
-sucedida viagem de balão tripulada.

Ao longo do século XVIII, entre os vários governos absolutistas ilustrados (ou déspotas esclarecidos), destacam-se:

• o de José II (1780-1790), na Áustria, que aboliu a servidão no país e concedeu a liberdade de culto;
• o de Catarina II (1762-1796), na Rússia, que também concedeu a liberdade religiosa;  
• o de Frederico II (1740-1786), na Prússia, que concedeu a liberdade de culto e proclamou-se discípulo de 

Voltaire. Também tornou obrigatório o ensino básico e proibiu a tortura. 
Em Portugal, o marquês de Pombal, ministro do rei dom 

José I (1750-1777), procurou promover a indústria e moder-
nizar a administração colonial, tornando mais eficiente a co-
brança de tributos. Um dos objetivos de Pombal era fortalecer 
os grandes comerciantes nacionais e, para tanto, criou compa-
nhias de comércio monopolistas que atuariam nas colônias e 
na metrópole com exclusividade. Investiu ainda na educação, 
modernizando o ensino da Língua Portuguesa e reformando 
a Universidade de Coimbra em consonância com as ideias 
da Ilustração. Na Espanha, durante o reinado de Carlos III
(1759-1788), também a indústria foi estimulada, além de se 
buscar a racionalização da administração do Estado.

PARE e PENSE

1. Que diferenças existiam entre os go-
vernos absolutistas do século XVII e 
os que assumiriam a forma ilustrada 
no século XVIII?

2. Na sua opinião, os absolutistas ilus-
trados provocaram uma ruptura com 
a Igreja católica? 
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  INÍCIO DA  
REVOLUÇÃO  
O pensamento iluminista e a reestruturação dos Es-

tados nacionais ocorrida no século XVIII fazem parte 
do contexto em que aconteceu a Revolução Francesa, 
mas não são explicação suficiente para os eventos que 
se sucederam a partir de 1789. Vamos estudar agora a 
especificidade francesa para buscar compreender esse 
processo revolucionário.

A França tinha aproximadamente 28 milhões de ha-
bitantes em 1789. A cidade de Paris ultrapassava 650 
mil habitantes e os camponeses representavam cerca 
de 80% da população. Cerca de 10% dessa população 
rural era composta de grandes proprietários; outros 
70% eram pequenos proprietários, locatários ou ar-
rendatários. Os demais viviam no limite da sobrevivên-
cia, conseguindo manter-se com pequenos trabalhos 
e tarefas que realizavam sazonalmente. A sociedade 
francesa do Antigo Regime estava dividida em três 
ordens ou estados: clero (Primeiro Estado), nobreza 
(Segundo Estado) e Terceiro Estado (o restante da 
população), do qual faziam parte os camponeses, os 
burgueses, os artesãos e outras categorias urbanas. 
É importante lembrar que era o Terceiro Estado que 
arcava com o pagamento dos impostos, embora não 
fosse o maior beneficiário dos investimentos públicos.

A burguesia, ainda que enriquecida, não podia ocu-
par certos cargos, reservados apenas ao clero e à nobre-
za. Era esse o caso dos postos de oficiais do Exército e 
da Marinha. A alta burguesia financeira era constituída 
de grandes comerciantes ligados ao comércio colonial, 
financiadores e fornecedores do Estado em diversas si-
tuações, principalmente durante os períodos de guerra. 
Existia também a pequena burguesia, composta de pro-
fissionais liberais, funcionários da administração pública e 
comerciantes de menor expressão econômica. O clero, a 
primeira das ordens, tinha muita riqueza, além de grande 
influência política e cultural. Os nobres eram os maiores 

 �   Charge francesa de 1789, de autor anônimo, que representa um 
camponês, membro do Terceiro Estado, sustentando o clero e a nobreza. 

 �  O despertar do Terceiro Estado, autor anônimo, gravura francesa 
de 1789. O "Terceiro Estado" acorda, quebrando a corrente que 
o prende e empunha uma das armas, no chão, surpreendendo os 
personagens que representam o Primeiro e o Segundo Estados.
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proprietários, com cerca de 20% das terras do reino. Ha-
via ainda os nobres togados e os de espada. Estes últimos 
possuíam ancestralidade, enquanto os primeiros eram 
burgueses que haviam recebido do rei títulos de nobreza.

Até a primeira metade do século XVIII, a França 
teve relativa prosperidade econômica. Sua participa-
ção em três guerras a partir de 1740 (contra a dinas-
tia dos Habsburgo, contra a Prússia, além do apoio à 
independência americana contra a Inglaterra), entre-
tanto, consumiu boa parte dos recursos e endividou 
o Estado. Depois disso, com as más colheitas dos anos 
1780, houve fome, miséria, elevação de preços e vá-
rios levantes populares. O desenvolvimento industrial 
francês não era comparável ao inglês, e a economia 
francesa era bastante dependente da agricultura. Em 
1788, agravava-se a crise e já se contavam mais de 3 
milhões de desempregados nas cidades. Para compen-
sar a queda na arrecadação, o Estado aumentou os im-
postos, ampliando a crise. Contudo, nem a aristocracia 
estava disposta a perder privilégios, nem a burguesia 
pretendia ceder mais recursos ao Estado.

Em meio a esse impasse, o rei francês Luís XVI 
(1754-1793) convocou a Assembleia de Notáveis em 
fevereiro de 1787. Buscava-se pôr fim aos atritos e 
reorganizar a ordem econômica. Entre os notáveis que 
se reuniram em 1787 não havia nenhuma representa-
ção popular. No entanto, várias províncias francesas 
não consideraram legítimas as decisões que criavam 
novos impostos. Defendiam que só a reunião dos Es-
tados-Gerais poderia aprovar tais medidas. Em meio 
a muitas pressões e movimentos sediciosos contra o 
Estado, Luís XVI convocou, portanto, em agosto de 
1788, a reunião dos Estados-Gerais, que deveria ocor-
rer em maio de 1789 e durante a qual seriam eleitos 
1 200 deputados representantes das três ordens. Du-
rante as eleições, foram criados os cadernos de quei-
xas, nos quais seriam sintetizadas as reclamações de 
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cada ordem, a serem levadas à reunião. Produzi-
ram-se muitos panfletos e escritos para alimen-
tar as discussões que antecederiam o registro das 
queixas nos cadernos.

Paralelamente, no contexto de crise econô-
mica e escassez de alimentos, ocorreram vários 
levantes populares, com a invasão e a pilhagem 
de casas de autoridades reais, celeiros, castelos 
e conventos. Os camponeses exigiam também a 
abolição dos direitos feudais. Em Paris, poucos 
dias antes da abertura da reunião dos Estados-
-Gerais, eclodiu o levante do Faubourg Saint-
-Antoine (Bairro de Santo Antônio). Mais de mil 
pessoas ficaram feridas e cerca de 300 morreram 
nos conflitos que ocorreram após o rebaixamen-
to de salários em algumas fábricas da região.

Em 5 de maio de 1789 foi aberta a reunião 
dos Estados-Gerais, em que pouco menos da me-
tade de seus integrantes eram representantes do 
Terceiro Estado. Havia uma questão crucial que 
dividia os presentes: como seriam votadas as de-
cisões? Por cabeça (individualmente) ou por ordem? É evidente que, ao Terceiro Estado, só interessava o voto por 
cabeça. A reunião foi aberta em meio a muitos conflitos, tendo sido impedida até mesmo a realização do ritual de 
verificação de poderes, uma vez que seus integrantes não chegaram a um acordo sobre o modo de realizá-lo.

Dessa forma, em junho de 1789, os representantes do Terceiro Estado proclamaram-se em Assembleia Na-
cional e ameaçaram cessar o pagamento de impostos se o rei não aceitasse a proposta deles. Também o clero 
aderiu à Assembleia, enquanto a nobreza se isolou ao lado do rei. No mês seguinte, alguns deputados da nobreza 
se juntaram àqueles que se denominavam patriotas, em oposição aos aristocratas. Cada vez mais enfraquecido, 
o rei não conseguiu apoio suficiente do Exército. Ainda no mês de julho, os deputados proclamaram a Assembleia 
Nacional Constituinte, que deveria elaborar uma Constituição para a França.

Os Estados-Gerais

Na vigência do Antigo Regime, os Estados-Gerais representavam um expediente – de exceção, sem autonomia, sem 
continuidade, e que não deixava qualquer traço de suas atividades. Só deviam a sua reunião à iniciativa do governo que 
os mantinha ou os mandava embora, conforme bem entendesse. Eram desprovidos de qualquer autoridade em matéria 
de governo e mesmo de legislação. E, se lhes acontecia tomar parte na elaboração de certas ordenações, em termos de 
direito, nem por isso deixava de ser o rei o único legislador para o reino, assim como autor das leis e como dispensador 
e abonador dos privilégios. Até 1789, esse atributo essencial permaneceria um princípio intangível da autoridade monár-
quica: diante de uma conjuntura de exceção, o monarca fazia apelo à “representação” do reino para obter um consenso 
que lhe apoiasse a política, ou, mais simplesmente, subsídios extraordinários.

FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p. 53.

 �  Revolta de trabalhadores no Faubourg Saint-Antoine, motivada pelo aumento de 
impostos em abril de 1789. Obra de Abraham Girardet, 1789 (gravura anônima, 
dimensões não informadas).

 �  Hotel dos Inválidos (ver imagem A), de Perelle, século XVIII (gravura, dimensões não informadas). O Hotel dos Inválidos foi criado pelo rei 
Luís XIV nos anos 1670 para abrigar militares fora de combate, mutilados de guerra e desamparados. Nos dias atuais (ver imagem B), é 
um dos pontos turísticos da cidade de Paris, conforme se observa na foto aérea tirada da Torre Eiffel em 2009.

AKG-images/Album/ Fotoarena

Th
e 

A
rt

 A
rc

hi
ve

/C
or

bi
s

Vi
t 

Ko
va

lc
ik

/A
la

m
y/

Fo
to

ar
en

aA B

35A REVOLUÇÃO FRANCESA: NOBRES, BURGUESES E CAMPONESES EM CONFLITO



H
ul

to
n/

G
et

ty
 Im

ag
es

Os confrontos entre o rei e os membros da Assem-
bleia Constituinte tomaram conta das ruas, havendo 
conflitos entre as forças reais e os patriotas, que saíam 
em passeata em protesto às medidas reais contrárias 
à realização da Assembleia. Também ocorreram ma-
nifestações populares contra o aumento de preços de 
alimentos, além da pilhagem de lojas. No dia 14 de 
julho daquele ano, a enorme milícia popular formada 
por cerca de 50 mil pessoas invadiu o Hôtel des In-
valides (Hotel dos Inválidos, construído para ser um 
hospital militar), onde muitas armas estavam guarda-
das. De lá foram tomados milhares de fuzis e canhões. 
Faltavam as balas, que se imaginavam guardadas no 
castelo da Bastilha, prisão do Estado desde o século 
XVII, que abrigava pessoas condenadas pelo rei abso-
lutista, em geral por razões políticas. A fortaleza foi 
invadida. Aqueles que supostamente teriam escondido 
as armas foram enforcados e alguns tiveram as cabeças 
decapitadas e empaladas em exposição, como narrou 
La Bretonne na seção Narrativas.

Dessa forma, pode-se afirmar que a Tomada da 
Bastilha, em 14 de julho de 1789, foi a eclosão do 
processo revolucionário que se prolongaria por vários 
anos, tornando evidente a força do grupo que defendia 
a Assembleia, do qual faziam parte sobretudo o Ter-
ceiro Estado e porção significativa do clero. Em várias 
prefeituras, até mesmo em Paris, o poder foi tomado 
pelos revolucionários, não restando ao rei outra opção 
senão aceitá-los. Membros da aristocracia começaram 
a deixar a França; os chamados emigrados temiam a 
ofensiva popular. No campo, milhares de camponeses 

se insurgiram contra o pagamento de impostos e os 
direitos feudais. Muitos castelos foram queimados, ins-
talando-se uma situação de pânico, a qual o historia-
dor francês Georges Lefebvre chamou de “O grande 
medo”. Em meio à miséria, ao desemprego e às re-
voltas populares, corriam boatos de que “bandidos” 
estariam chegando. Tratava-se de um ato conspiratório 
da aristocracia, interessada em se vingar do Terceiro 
Estado. O terror se instalou, ampliando a participação 
camponesa na Revolução, o que acabou por acelerar a 
destruição definitiva das estruturas feudais.

Reunida a Assembleia, decidiu-se pela abolição de pri-
vilégios de nobres e do clero, na tentativa de acalmar os 
camponeses. Foram abolidos os direitos feudais, as isen-
ções fiscais do clero e da nobreza e os títulos honoríficos.

Em agosto, a Assembleia Constituinte divulgou 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão, na qual se afirmava, no primeiro de seus 17 
artigos: “Os homens nascem e permanecem livres e 
iguais em direitos”. Decretava-se assim que todos os 
seres humanos seriam iguais perante a Lei, não de-
vendo haver mais uma estrutura de privilégios. Ainda 
conforme a Declaração, haveria direitos naturais a se-
rem preservados, entre eles a liberdade e a proprie-
dade. Definia-se também que um cidadão só poderia 
ser preso nos casos previstos em lei, sendo incorpo-
rado o princípio do habeas corpus, ou seja, a pessoa 
é inocente até que se prove a culpa, não podendo 
ser detida sem provas concretas. Deveria ainda haver 
liberdade religiosa e de opinião, sendo permitido falar 
e escrever livremente.

 �  Representação comemorativa da Tomada da Bastilha e da libertação de seus prisioneiros. Gravura anônima dos anos 1790  
(dimensões não informadas).
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Leia a seguir três textos sobre a Revolução e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Texto 1

Entrevista com a historiadora Michelle Perrot
Em 1989, quando eram celebrados os 200 anos da Queda da Bastilha, a historiadora francesa Michelle Perrot 

(1928-) foi entrevistada. Fizeram-lhe a seguinte pergunta: “Você acredita que existem valores proclamados pela 
Revolução e que, mesmo não realizados, permanecem válidos ainda nestes dias?”. A historiadora respondeu:

Certo. Aquela grande conquista, que são os direitos do homem, é ainda incompleta. Por exemplo, no campo 
das relações entre os sexos, das relações sociais, das relações étnicas. Se considerarmos que a Revolução Francesa 
proclamou que os judeus eram cidadãos como todos os outros, e que, atualmente, vemos renascer os discursos sobre 
o antissemitismo… Ainda: os direitos do homem não são certamente aplicados nas prisões. Em outras palavras, eu 
penso que os direitos do homem são um texto cujos efeitos práticos não foram ainda obtidos. […] De outro lado, 
existem também possibilidades úteis. Os jovens de hoje desconhecem quase tudo da Revolução. Uma ex-aluna mi-
nha, que leciona num instituto técnico, contava-me ter feito esta pergunta a seus alunos: o que é a Revolução, o que 
significa para vocês? Responderam: Oh! Houve um rei que foi enforcado. Qual rei? Luís XV, ouviu-se como resposta. 
Depois perguntou: o que é, para vocês, o dia 14 de julho? Sabiam mais ou menos. Alguém disse: Ah! Havia o negócio 
da Bastilha. Mas o que era a Bastilha? Isso ninguém sabia. Eis que, deste ponto de vista, as celebrações podem ser 
uma ocasião para tornar tudo um pouco mais compreensível.

A REVOLUÇÃO Francesa (1789-1989). Isto É Senhor. São Paulo: Três, 1989. p. 66.  
Fascículo especial em comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa.

Texto 2 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional anunciou publicamente a Declaração que sintetizava os princípios 
defendidos pela Revolução. O documento tornou-se um marco fundamental na defesa dos direitos e da cidadania. 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 
Art. 1°.  Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos; as distinções sociais não podem ser fundadas 

senão sobre a utilidade comum.
Art. 2°.  O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem; 

esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
[…]
Art. 4°. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outrem. Assim, o exercício dos direitos 

naturais do homem não tem limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo desses 
mesmos direitos; seus limites não podem ser determinados senão pela lei.

[…]
Art. 8°.  A lei não deve estabelecer senão penas estritamente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em 

virtude de uma lei estabelecida e promulgada ao delito e legalmente aplicada.
Art. 9°.  Todo homem é tido como inocente até o momento em que seja declarado culpado; se for julgado indis-

pensável para a segurança de sua pessoa, deve ser severamente reprimido pela lei.
[…]
Art. 11°.  A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem; todo o 

cidadão pode, pois, falar, escrever e imprimir livremente; salvo a responsabilidade do abuso dessa liberdade nos casos 
determinados pela lei.

[…]
Art. 16°.  Toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes deter-

minada, não tem constituição.
Art. 17°.  A propriedade, sendo um direito inviolável, e sagrado, ninguém pode ser dela privado senão quando a ne-

cessidade pública, legalmente constatada, o exija evidentemente, e sob a condição de uma justa e prévia indenização.

HISTÓRIA do mundo: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7% 
C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em: 20 ago. 2020.
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Texto 3 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã

Em 1791, Olympe de Gouges (1748-1793) publicou na França a Decla-
ração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, na qual exigia a igualdade de 
direitos para a mulher no que se referia à educação, à partilha de bens, 
ao direito ao divórcio, reivindicando também leis iguais para ambos os 
sexos quando fosse cometido um crime.

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791)
Olympe de Gouges

Preâmbulo
Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-

-se em uma assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo 
e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da 
corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, 
inalienáveis e sagrados da mulher [...] 

Artigo 1°. – A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções 
sociais só podem ser baseadas no interesse comum. 

[...]

Artigo 17°. – As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados; para cada um deles elas têm direito 
inviolável e sagrado. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro patrimônio da natureza, a não ser quando a 
necessidade pública, legalmente constatada, o exija de modo evidente e com a condição de uma justa e preliminar 
indenização.

Conclusão
Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus direitos. O poderoso im-

pério da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira 
da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve 
necessidade de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua 
companheira.

BIBLIOTECA Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP). Disponível em:  
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3% 

A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html.  
Acesso em: 17 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Você concorda com a seguinte afirmação de Michelle Perrot: “[…] eu penso que os direitos do homem são 
um texto cujos efeitos práticos não foram ainda obtidos”? Para responder a essa pergunta, leia os artigos 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e faça uma justificativa para cada um deles, explican-
do se foram ou não colocados em prática.

2. O que propõe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada por Olympe de Gouges?

3. Analisando a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tanto a forma como o conteúdo, quais seme-
lhanças você apontaria em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão?

4. Releia a conclusão do Texto 3, de Olympe de Gouges, e responda:

a. A quem ela se dirige nesse trecho? 

b. De acordo com o que você estudou neste capítulo, qual foi a importância das mulheres para a libertação 
dos homens? Os homens teriam reconhecido essa participação? 

c. Nesse trecho de conclusão, é possível reconhecer elementos do Iluminismo? Quais?

 �  Retrato de Olympe de Gouges, 
de Aleksander Kucharski, 
final do século XVIII. 

Coleção particular
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  A Assembleia Nacional e os grupos  
políticos em disputa
Os deputados da Assembleia representavam setores sociais e interesses econômicos 

muito diversos e, em certo sentido, antagônicos. À direita, no plenário utilizado pelos 
deputados, ficavam os aristocratas; à esquerda, os constitucionais liderados pelos bur-
gueses. Em outubro, a marcha das mulheres que exigia medidas do rei contra a fome 
e a assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão obrigou Luís XVI a 
ratificar o documento.

Começaram a surgir, nas várias regiões da França, diversos clubes políticos que discu-
tiam ideias e que apoiavam ou não partes do projeto para a elaboração de uma Consti-
tuição. O clube dos cordeliers, por exemplo, defendia a criação de uma república, assim 
como o clube dos jacobinos (formado por comerciantes e profissionais liberais), que, em 
1790, já tinha estabelecido 150 organizações políticas sob essa orientação.

A Assembleia Nacional estabeleceu que a França seria uma monarquia, e que Luís 
XVI seria o rei dos franceses, porém não mais o rei da França. Os bens do clero passaram 
a cobrir o deficit público. Criou-se a liberdade de indústria, eliminaram-se as corporações 
de ofício e proibiu-se a greve, firmando-se condições para o avanço da indústria 
burguesa. Haveria eleições censitárias para deputados, ou seja, somente aqueles que 
pagavam certa quantia de impostos poderiam votar. A Constituição foi promulgada em 
setembro de 1791 e jurada pelo rei.

A partir de 1o de outubro de 1791, a Assembleia Nacional começou a funcionar como 
Poder Legislativo da monarquia constitucional, que tinha o rei e seus ministros à frente 
do Poder Executivo. Na Assembleia, um grupo de deputados (os feulliants) defendia a 
monarquia constitucional e o total respeito à Constituição aprovada. No outro extremo, 
os jacobinos eram defensores da república. Eles defendiam a limitação do direito de 
propriedade, devendo toda a sociedade ser responsável pela garantia da alimentação de 
seu povo. Além desses, havia os girondinos, inicialmente um grupo de deputados que 
ficaria do lado direito, enquanto os jacobinos estariam do lado esquerdo.

 �  Ilustração da vista geral da Assembleia Nacional em Versalhes, na França, em 17 de junho de 1789. (Autor anônimo,  
dimensões não informadas.)
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Os girondinos representavam a alta burguesia – os grandes negociantes e do-
nos de manufaturas – e eram, ao mesmo tempo, defensores das ideias iluministas. 
Temiam as alianças populares e defendiam o fim imediato dos levantes organizados 
pela população. Seu posicionamento era contrário a qualquer limitação do direito 
de propriedade, o qual consideravam inviolável. Os girondinos ficaram conhecidos 
também como brissotinos, os adeptos de Jacques-Pierre Brissot, líder girondino 
que acabou guilhotinado em 1793 devido à perseguição a seu grupo no período 
em que se instalaria o Terror, como veremos mais adiante.

Havia ainda na Assembleia os montanheses (conhecidos por esse nome por se 
sentarem nos bancos mais altos da Assembleia), republicanos oriundos, em sua maio-
ria, da pequena burguesia e membros dos clubes dos jacobinos e dos cordeliers. Os 
montanheses buscavam o apoio dos sans-cullotes, grupo radical ligado aos jacobi-
nos, do qual faziam parte lideranças revolucionárias como Maximilien Robespierre 
(1758-1794), Georges Danton (1759-1794) e Jean-Paul Marat (1743-1793). Havia 
ainda a chamada planície, composta de deputados ditos de centro, ou melhor, sem 
uma definição política precisa – ora apoiavam os girondinos, ora os montanheses.

Nesse período ocorreram vários conflitos que acirraram o clima revolucionário, 
pois aumentava a pressão popular, que reivindicava melhores condições de vida. Lu-
tando contra a fome, grupos de pessoas saqueavam padarias e armazéns, havendo 
ainda inúmeros protestos nas ruas de várias cidades francesas. Ganhou força nesse 
momento a importante figura dos sans-culottes, em geral trabalhadores parisien-
ses, como barbeiros, pedreiros, artesãos etc.

Afora as pressões populares, cresciam os conflitos com as nações absolutistas 
vizinhas, que ameaçavam deter a revolução, sendo, por esse motivo, a presença 
de forças estrangeiras na França uma alternativa para os contrarrevolucionários, ao 
lado dos quais o rei Luís XVI estava sob constante suspeita de atuar. Em junho de 
1791, ele tinha tentado fugir do país – a conhecida fuga de Varennes (fronteira com 
a Bélgica) – com o apoio de aliados estrangeiros e da nobreza emigrada. Pretendia 
exilar-se na Áustria, onde tencionava reforçar a resistência aos revolucionários fran-
ceses. O plano falhou e o rei foi capturado. Mesmo sendo perdoado pela Assem-
bleia Constituinte, passou a ser visto pela população como um traidor.

 �  A captura de Luís XVI e sua família, de Gyula Benczur, 1872 (óleo sobre tela, 146 cm × 218,4 cm). Esta representação mostra a tensão da 
família real em 6 de outubro de 1789, um dia depois da manifestação popular em Versalhes, na França.
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Ao longo do ano de 1792, o conflito entre o rei e a Assembleia se agravou em 
razão de discordâncias sobre demissões e nomeações de ministros, além dos vetos 
reais a determinações da Assembleia: estava estabelecida a cisão entre essas duas 
partes. Em fins de julho desse ano, chegou-se ao limite do atrito quando forças mi-
litares austro-prussianas saíram em defesa de Luís XVI e ameaçaram os revolucioná-
rios. O então deputado e líder jacobino Robespierre pediu a deposição do monarca.

No dia 10 de agosto de 1792, o Palácio das Tulherias, que abrigava a família 
real em Paris, foi invadido sob o comando de líderes jacobinos, com forte presença 
das forças populares. Após a luta com as forças reais, declarou-se na Assembleia o 
fim da monarquia absolutista na França. Uma nova Assembleia foi convocada para 
reformular a Constituição, uma vez que o país iria se transformar em uma repúbli-
ca. Essa nova Assembleia seria denominada Convenção e concentraria os poderes 
Legislativo e Executivo. A partir de 1792, um novo calendário foi instituído no país 
(veja a imagem abaixo).

O Calendário da Revolução

 �  Ilustração anônima da época que representa o calendário francês republicano de 1792, baseado no sistema decimal. O 
calendário revolucionário foi criado pelos matemáticos Joseph-Louis Lagrange e Gaspard Monge, além de outros intelectuais 
ligados ao Comitê de Instrução Pública. O ano continuou a ser dividido em 12 meses de 30 dias; contudo, os meses foram 
divididos em três décadas, e não mais em semanas. Os dias foram denominados primidi, duodi até decadi, que seria o décimo 
dia de cada uma das partes do mês. Já os meses e suas subdivisões recebiam nomes conforme a estação do ano. No outono, 
eram chamados de vendemiário, brumário, frimário; no inverno, nivoso, pluvioso, ventoso; na primavera, germinal, floreal, 
prafrial; e no verão, messidor, termidor, frutidor. O primeiro ano da nova sociedade republicana francesa começou à zero hora 
do dia 22 de setembro de 1792 e terminou em 21 de setembro de 1793, conforme o calendário gregoriano. Esse calendário 
foi abandonado em 1o de janeiro de 1806. Vale lembrar que essa mudança representou a negação do calendário cristão 
vigente à época na maioria dos países do Ocidente. Considerou-se que a revolução seria o ponto de partida de uma nova 
história, o que demandaria, portanto, reiniciar até mesmo a contagem dos dias e anos. 
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PARE e PENSE

1. O que mudaria na França com a Proclamação da República? Como se organizaria o governo?

2. Qual é o sentido revolucionário da criação de um novo calendário?

As palavras de ordem da República francesa fica-
riam famosas: liberdade, igualdade e fraternidade.

A luta contra as invasões estrangeiras prosseguiu, e 
Luís XVI foi considerado culpado pela Convenção por 
ter instaurado a guerra no país. Condenado à morte 
por se opor e lutar contra as propostas revolucionárias, foi 
guilhotinado em cerimônia pública em janeiro de 1793.

No período da Convenção, que durou até 1795, 
houve um domínio inicial dos girondinos. Em junho 
de 1793, porém, com o apoio dos sans-culottes, vários 
chefes girondinos foram presos e acusados de monar-
quismo pelos montanheses. Os jacobinos assumiram a 
direção da Convenção em um contexto de crise eco-
nômica, inflação, fome e ameaças externas e internas.

A expressão política das roupas
Os sans-culottes eram um grupo popular da periferia de Paris, 

assim denominados por não usarem calças presas nos joelhos 
(culottes) à maneira dos aristocratas, e sim calças compridas. 
Formaram a Sociedade Fraternal dos Patriotas dos Dois Sexos e 
tinham como principal lema a fraternidade, além de defenderem 
valores como a honestidade e a civilidade. A partir de 1792, esse 
grupo atuou ativamente nas jornadas revolucionárias e foi a base 
de apoio dos jacobinos. Para Patrice Higonnet, o sans-culotte
típico 

não era nem o operário dos Gobelins, nem o indi-
gente dos cortiços, mas um artesão, um homem em 
via de se tornar mestre num ofício, ou um pequeno ar-
tesão. Ele vestia calças – necessariamente –, uma car-
manhola [tipo de casaco], suspensórios e tamancos, 
um boné vermelho e uma insígnia tricolor. [...] O sans-
-culotte concebia, com dificuldade, que um homem 
pudesse ser moral em matéria pública e desonesto em 
sua vida privada. [...] O sans-culotte era um moralis-
ta. A política, tal como a compreendia, se relacionava 
menos ao simples jogo de interesses do que à mora-
lização da política e à politização do cidadão. [...] O 
rico e o próprio nobre não seriam nocivos unicamente 
pela fortuna ou pelo berço, mas por terem um caráter 
antissocial, corrompido pelo dinheiro e pelo exercício 
do domínio. Fraternal, o sans-culotte sentia-se perfei-
tamente justificado no ódio implacável que dedicava 
a seu contrário, “o aristocrata”, o qual seria egoísta 
e orgulhoso. [...] Para o sans-culotte, a sociedade constituía um todo que representava um só 
e indivisível Estado republicano. Esse parisiense não queria o igualitarismo dos bens, mesmo 
pensando que o Estado e a sociedade deviam conceder a todo cidadão os meios de viver. Mas 
sem ser verdadeiramente partidário da comunhão dos bens, desprezava o dinheiro. O ouro era, 
para ele, objeto de suspeita.

HIGONNET, Patrice. Sans-culottes. In: FURET, François; OZOUF, Mona. 
Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1989. p. 412- 414.

�  Representação de um sans-culotte em 
gravura anônima do século XVIII. 
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�  Nobre trajado com culote, saia de 
cetim cinza, jaqueta e colete branco 
bordado. França, 1786. 
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  O Grande Terror
Para evitar a contrarrevolução e assegurar que o despotismo monárquico não voltasse a ter força na França, os 

jacobinos decidiram-se pela instauração de um poder centralizado ditatorial. Esse regime de repressão, chefiado 
por Robespierre, foi chamado de Grande Terror.

Era necessário lutar contra as pressões internas e também contra as externas. Rebeliões antirrevolucionárias ocorriam 
em várias cidades francesas, assim como no campo. Desde março de 1793 travava-se a Guerra da Vendeia. Veja o que 
o historiador François Furet afirma sobre esse conflito:

A revolta começou no mês de março, como uma recusa ao recrutamento. Para fortalecer os efetivos militares da 
República, a Convenção votara em fevereiro uma mobilização de trezentos mil homens, sorteados entre os celibatários 
de cada comuna. A chegada dos recrutadores, que lembrou os procedimentos da monarquia, começou a despertar 
por todo lado resistências e mesmo princípios de sedição, logo reprimidos. Mas as coisas assumiram aspecto particu-
larmente grave no curso inferior do Loire, na região de Mauges e nos bosques vendeanos. Nos primeiros dias de mar-
ço, em Cholet, grande povoado com indústria de tecidos na junção das duas regiões, rapazes das comunas vizinhas, 
uma mistura de camponeses e de tecelões, invadiram a cidade e mataram ali o comandante da Guarda Nacional, um 
patriota proprietário de manufatura. Uma semana depois, a violência alcançou a extremidade oeste dos bosques, nos 
brejos bretões; o pequeno povoado de Machecoul foi cercado pelos camponeses em 10 e 11 de março, e foram ali 
massacrados centenas de “patriotas”. [...]

A “Vendeia militar”, que escaparia de modo inteiro à autoridade de Paris durante alguns meses, não formara em 
1789 uma região moralmente dividida do resto da nação; pelo menos, não se percebe traço disso nos cadernos de 
queixas das paróquias, hostis, como os demais, aos direitos dos senhores, com um caráter razoavelmente reformador 
em matéria de justiça ou de imposto. Não foi, portanto, a queda do Antigo Regime que sublevou o povo contra a 
Revolução, mas a reconstrução do novo regime: a nova distribuição dos distritos e departamentos, a ditadura admi-
nistrativa dos povoados e das cidades, e, sobretudo, a questão do juramento dos padres à Constituição, que deu à 
resistência clandestina o nome de Deus, e a ação dos padres refratários. Já houvera, em agosto de 1792, um começo 
de revolta, logo reprimido. Em 1793, no entanto, não foi o regicídio [assassinato do rei] de janeiro que desencadeou 
a insurreição, mas a reimposição do recrutamento forçado. Um indício suplementar de que, se o povo da Vendeia 
colocou Deus e o rei em suas bandeiras, foi mais do que a saudade do Antigo Regime, a cujo falecimento assistira sem 
lágrimas, que divisou em tais símbolos inevitáveis de sua tradição.

FURET, François. A Vendeia. In: FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário crítico da Revolução Francesa.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p. 177-178.

 � Representação da execução de Luís XVI ocorrida em 21 de janeiro de 1793 (litogravura anônima, dimensões não informadas).
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A Guerra da Vendeia, que começara em 
março, persistiu até dezembro, quando o Exér-
cito republicano conseguiu debelar as forças 
apoiadas por católicos e republicanos. O saldo 
da guerra foi cerca de 10 mil soldados mortos 
em batalha. Mesmo depois do fim do conflito, 
a região da Vendeia continuou a ser resistente à 
república por vários anos.

O regime do Terror foi implementado efe-
tivamente em setembro de 1793. Uma nova 
Constituição foi votada pela Convenção. Nela 
seria declarado o direito ao trabalho, à instru-
ção, à liberdade e à insurreição, esta nos casos 
em que os direitos fossem desrespeitados. An-
tes mesmo da efetivação do Terror, já havia sido 
criado pelo deputado jacobino Jean-Paul Marat, 
sob inspiração de Danton, o Comitê de Salva-
ção Pública, composto de nove membros. Esse 
comitê tomaria todas as medidas necessárias 
para que os contrarrevolucionários fossem der-
rotados, e o Tribunal Revolucionário decidiria 
as penas aplicadas aos inimigos da Revolução. 
Foi aprovada ainda a Lei dos Suspeitos, que 
autorizava a prisão de qualquer um considerado 
suspeito de trair a Revolução. Cerca de 40 mil 
pessoas foram presas por meio desse dispositivo 
legal. Os comitês já existiam desde 1789, mas 
se fortaleceram durante o período da Conven-
ção, uma vez que o Poder Executivo funcionava 
com o Legislativo. Cada comitê era formado por 
um grupo de deputados que discutiam propos-
tas para vários setores da sociedade. Além do 
Comitê de Salvação Pública, havia o Comitê de 
Finanças, de Fiscalização e de Segurança Geral.

Nesse período, todos os jovens entre 18 e 
25 anos foram convocados para enfrentar a 
contrarrevolução, que conseguiu obter algumas 

vitórias no interior do país. Em um estado de guerra constante, a violência era uma 
das armas para consolidar a Revolução. Em outubro de 1793, em Paris, a rainha 
Maria Antonieta, nascida em 1755, foi executada na guilhotina. Em 1794, uma 
nova legislação ampliou os poderes do Tribunal Revolucionário, possibilitando que 
uma denúncia levasse um suspeito à condenação sem sequer haver um inquérito 
para investigar a veracidade das acusações. Só entre junho e julho daquele ano, 
mais de mil pessoas foram julgadas e cerca de 800, executadas. Entre elas estava o 
criador da Química moderna, Antoine Lavoisier (1743-1794). Até mesmo mem-
bros do governo revolucionário foram condenados e guilhotinados. Esse foi o caso 
de Georges Danton, líder revolucionário e membro do Comitê de Salvação Pública: 
Danton, por desaprovar o regime de excessiva repressão, acabou por ser julgado 
como traidor e condenado à guilhotina também em 1794. Assim como ele, vários 
líderes girondinos tiveram o mesmo fim.

O aprofundamento da Revolução Francesa trouxe ainda várias medidas anticris-
tãs, como a criação de um novo calendário, a substituição dos nomes de santos das 
ruas e a convocação da Festa da Razão, celebrada na Catedral de Notre-Dame de 
Paris. Em defesa da liberdade, decretou-se o fim da escravidão nas colônias france-
sas, ato que seria suspenso por Napoleão em 1802.

Embora o regime ditatorial dirigido por Robespierre e Saint-Just (1767-1794) 
tenha eliminado muitos inimigos, não foi capaz de solucionar os problemas sociais 
que permaneciam no país. Apesar de terem sido tomadas algumas medidas para 
melhorar a saúde pública, o abastecimento de alimentos e mesmo a distribuição de 
terras para indigentes, tais medidas não foram suficientes para que os sans-culottes 
e a maioria da população aprovassem o regime do Terror. Sem o apoio popular, 

 �  A morte de Marat, de Jacques-Louis David, 1793 (óleo sobre tela,  
165 cm × 128 cm). O pintor retratou Jean-Paul Marat, defensor do Grande 
Terror, no Tribunal Revolucionário. Em julho de 1793, Marat foi assassinado. 
Charlotte, autora do crime e que se dizia sua admiradora, foi condenada pelo 
Tribunal Revolucionário e guilhotinada em seguida. Esse foi um dos episódios 
que contribuíram para que se defendesse a implementação do Terror.

44 CAPÍTULO 2



M
us

eu
 C

ar
na

va
le

t; 
Pa

ris

cresceu a oposição a Robespierre e Saint-Just, que, em 27 de julho (9 termidor no calendário da revolução) de 
1794, acabaram sendo condenados por tirania e guilhotinados por ordem da Assembleia. Eliminada grande parte 
do perigo externo, uma porção significativa da Convenção, liderada pelos girondinos, já não via motivo para manter 
o regime ditatorial. Com eles, mais de uma centena de pessoas ligadas aos jacobinos foram guilhotinadas, pondo fim 
ao período do Terror.

Foram então reorganizados os comitês e fechou-se o clube dos jacobinos. Os girondinos voltaram à cena polí-
tica, e a presença dos sans-culottes foi reduzida. A Lei dos Suspeitos foi abolida, e a Assembleia Nacional retomou 
o controle do governo da França. Esse processo de luta contra os jacobinos e a ordem política que se instituiria a 
partir de então ficaram conhecidos como reação termidoriana, que restabeleceu o poder político da Assembleia 
em detrimento dos comitês.

Ainda que a Convenção não tivesse conseguido atingir seus objetivos no que dizia respeito às transformações 
sociais, durante esse período foram criadas várias possibilidades de enriquecimento da vida cultural francesa, fican-
do em evidência o princípio iluminista de desenvolvimento da razão. O historiador Carlos Guilherme Motta explica:

Além da Biblioteca Nacional, do Museu do Louvre e do Arquivo Nacional, da 
adoção do sistema decimal e do sistema métrico, a Convenção lançou os fun-
damentos de uma nova concepção de cultura e de sociedade. Seu Comitê de 
Instrução Pública produziu um projeto […] que previa uma escola para cada mil 
pessoas e liberdade de ensino. Não foi adotado o ensino obrigatório e gratuito 
– como desejariam os montanheses –, mas para o ensino primário votou-se uma 
escola por cantão. Já o secundário interessava à burguesia termidoriana; cada departamento deveria ter uma 
escola central, sem exame, programa ou inspeção, com alunos externos […] O ensino superior seria por especiali-
dade: daí o Museu de História Natural (do “Jardin des Plantes”), a Escola Central de Trabalhos Públicos (embrião da 
École Polytechnique, 1794), o Conservatório de Artes e Ofícios, a Escola de Belas-Artes, o Conservatório Nacional 
de Música. E, além da École de Mars de Neuilly para fornecer quadros para o exército, e da École Normale para 
formar professores para as Escolas Centrais, criaram-se as Écoles de Santé em Paris, Montpellier e Estrasburgo, 
para a formação de médicos.

MOTTA, Carlos Guilherme. A Revolução Francesa. São Paulo: Ática, 1989. p. 177.

�  Representação da prisão de Robespierre, em junho de 1794, feita por Herriet Fulchran-Jean (gravura colorida, c. 1796, dimensões não 
informadas). Nela, um soldado da Guarda Nacional aponta a arma para Robespierre.

cantão: unidade político-
-territorial em alguns países 
europeus.
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LER DOCUMENTOS
Leia a seguir dois textos. O primeiro é um trecho da entrevista em que o historiador Laurent de Saes destaca 

alguns aspectos da trajetória política de Robespierre; o segundo apresenta alguns trechos do relatório escrito por 
Robespierre sobre os rumos da Revolução Francesa. Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Nascimento de Robespierre
Entrevista com Laurent de Saes

Maximilien de Robespierre (1758-1794) é certamente um dos personagens mais emblemáticos da Revolução 
Francesa. É também um dos mais controvertidos, por ter assumido a liderança do governo revolucionário durante o 
seu período mais radical.

Advogado e excelente orador, aquele que era tido como “o Incorruptível” destacou-se primeiramente na condição 
de deputado da Assembleia Constituinte, como representante do clube dos Jacobinos e porta-voz de causas demo-
cráticas, tais como o sufrágio universal, os direitos de minorias e a abolição da pena de morte. [...]

No quadro do Comitê de Salvação Pública, o jacobino se notabilizou por instituir uma política de repressão às 
atividades ditas “contrarrevolucionárias”, mas também por pôr em prática um projeto social baseado na redistribui-
ção de riquezas, na promoção da pequena propriedade e na direção da economia (atendendo, com isso, a uma das 
principais reivindicações das massas parisienses, o controle de preços).

TANNUS, Laura. Nascimento de Robespierre. [Entrevista com Laurent de Saes]. FFLCH-USP, 6 maio 2018. 
Disponível em: https://www.fflch.usp.br/595. Acesso em: 16 jul. 2020.

Sobre os princípios da moral política que devem guiar a Convenção Nacional
Relatório apresentado em nome do Comitê de Salvação Pública, 5 de fevereiro de 1794, 
por Maximilien de Robespierre

[...] Qual é a meta a que visamos? O gozo pacífico da liberdade e da igualdade; o reinado da justiça eterna, cujas 
leis foram gravadas, não sobre o mármore ou sobre a pedra mas nos corações de todos os homens, mesmo naquele 
do escravo que as esquece, e do tirano que as nega. [...]

Em nosso país, desejamos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os hábitos pelos princípios, 
as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão [...], a pequenez dos grandes pela grandeza 
do homem, um povo amável, frívolo e miserável por um povo magnânimo, poderoso, feliz – ou seja, todos os vícios e 
todos os ridículos da Monarquia por todas as virtudes e todos os milagres da República. 

Desejamos, em uma palavra, satisfazer os anseios da natureza, realizar os destinos da humanidade, cumprir as 
promessas da filosofia, absorver a providência pelo longo reinado do crime e da tirania. [...] Ver ao menos brilhar a 
aurora da felicidade universal... Essa a nossa ambição, eis nossa meta. 

Que espécie de governo pode realizar estes prodígios? Só o governo democrático ou republicano; essas duas 
palavras são sinônimas [...]. Mas para fundar e para consolidar entre nós a democracia, para chegar ao reinado pací-
fico das leis constitucionais, é preciso terminar a guerra da liberdade contra a tirania, e atravessar com felicidade as 
tempestades da Revolução: tal é a meta do sistema revolucionário que regularizastes. Portanto deveis ainda regular 
vossa conduta a partir das circunstâncias tempestuosas em que se encontra a República [...].

É preciso, contudo, que um ou outro sucumba. Indulgência para os realistas, clamam certas 
pessoas. Clemência para os celerados! Não: clemência para a inocência, clemência para os 
fracos, clemência para a inocência, clemência para a humanidade!

A proteção social só é devida aos cidadãos pacíficos; na República, só são cidadãos os 
republicanos. Os realistas, conspiradores, para ela, não passam de estrangeiros, ou antes, de 
inimigos.

ROBESPIERRE, Maximilien de. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Uerj/Contraponto, 1999. p. 146-150.

 Roteiro de trabalho
1. Como Robespierre caracteriza os valores republicanos em oposição à monarquia?

2. O que seria necessário fazer, na visão de Robespierre, para garantir que a república e a democracia fossem 
vitoriosas na França?

3. Até que ponto o relatório justifi ca as diretrizes políticas do período do Terror?

4. Robespierre afi rma que a meta da Revolução era “satisfazer os anseios da natureza, realizar os destinos da 
humanidade”. O que seria preciso, na sua opinião, para atingir essa meta atualmente? De que forma as 
ações políticas poderiam contribuir para atingirmos esses objetivos?
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celerados: crimi-
noso, assassino, 
pessoa perversa.
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1. Pode-se afi rmar que o Diretório foi uma reação conservadora no âmbito da Revolução Francesa? 
Por quê?

2. O Golpe do 18 Brumário é considerado, por muitos historiadores, o marco do fi m da Revolução 
Francesa. Para você, esse acontecimento provocou uma ruptura de fato? Por quê?

  O Diretório
Uma nova Constituição foi redigida e adotada a 

partir de agosto de 1795. Nela se reafirmou o direito 
de propriedade, ou seja, até mesmo burgueses desa-
propriados poderiam retomar os bens confiscados pelo 
Terror. O direito de voto foi limitado aos homens al-
fabetizados que pagavam impostos. Foi estabelecida 
a existência de duas Câmaras: o Conselho dos Qui-
nhentos, responsável pela elaboração das leis, e o 
Conselho dos Anciãos, formado por 250 membros 
com mais de 40 anos. O Poder Executivo seria compos-
to de cinco diretores eleitos pelos Conselhos – tratava-
-se do chamado Diretório, que passou a governar a 
França a partir de 1795. Com o retorno dos girondinos, 
voltava ao poder a alta burguesia, que, ao eliminar o 
Terror, fez valer seus interesses.

Nesse período, destacou-se no cenário francês Na-
poleão Bonaparte (1769-1821), militar filho do bur-
guês Charles Bonaparte. Napoleão liderou a campa-
nha francesa contra os estados do norte da península 
Itálica, da qual saiu vitorioso, tendo conseguido que 
os reinos do Piemonte e de Milão assinassem trata-
dos de paz com a França. Depois, abriu caminho para 
invadir a Áustria, que, em 1797, também assinou um 
tratado de paz, cedendo territórios sob seu domínio 
à nação francesa. Além disso, formaram-se várias re-
públicas na Europa sob influência ou intervenção do 
governo francês: Nápoles, Suíça e Roma, entre outras.

A França vivia ainda uma grave crise econômica, a 
inflação subia progressivamente e a moeda perdia va-
lor. Em 1795, foi abandonado o assignat como moeda 
e criado o franco, em razão da necessidade de revitali-
zar a economia para fazer frente aos custos de guerra.

Para prejudicar a Inglaterra, nação inimiga da Fran-
ça, Napoleão propôs a invasão do Egito, importante 
rota de negócios com as Índias. Era de lá que saía gran-
de parte do algodão utilizado nas indústrias inglesas. 
Apesar de sua vitória nessa expedição, começou a se 
articular uma coalizão europeia contra a França, dela 
fazendo parte a Inglaterra, o Império Otomano, a Rús-
sia e Nápoles. Com isso, o Exército francês sofreu algu-
mas derrotas em diferentes regiões da Europa.

Em 1796, um movimento liderado por François 
Babeuf (1760-1797), a Conspiração dos Iguais, 
tentou organizar um golpe de Estado para derrubar 
o Diretório. Os rebeldes prenunciavam o comunismo 
e exigiam a soberania popular, a divisão comunitária 
dos bens e dos trabalhos, além da democracia social. 
A conspiração foi denunciada e Babeuf acabou preso e 

guilhotinado no ano seguinte. Herdeiro dos jacobinos, 
Babeuf questionava a propriedade privada, propondo 
sua supressão.

Em 1797, uma tentativa de golpe de Estado liderada 
pelos realistas fez com que se intensificasse o processo 
de militarização e centralização do poder republicano. 
Temiam-se tanto o avanço dos realistas, que haviam 
conseguido expressivo resultado nas eleições daquele 
ano para a renovação do Conselho dos Quinhentos e 
dos Anciãos, como a radicalização revolucionária.

Nas eleições que renovariam parte dos conselhos le-
gislativos em 1799, os jacobinos voltaram a ter expressão 
no cenário político, e seus clubes foram reabertos. Críticos 
das derrotas militares, eles questionavam as decisões do 
Diretório. Temendo um novo processo de radicalização da 
revolução e a mobilização popular, setores da burguesia, li-
derados pelo abade Emmanuel Sieyès (1748-1836), arti-
cularam um golpe de Estado para reformar a Constituição. 
Napoleão retornou da campanha militar no Egito e liderou 
o golpe militar que ocorreu em 9 de novembro de 1799, 
ou 18 Brumário, no calendário da Revolução Francesa. 
Chegava ao fim o Diretório.

Após a exoneração de três diretores e a oposição 
do Conselho dos Quinhentos a Napoleão, este invadiu 
a sala do Conselho e forçou a retirada dos deputados, 
que abandonaram o local. Concretizava-se assim a to-
mada do poder. Em seguida, foi criado o Consulado, 
poder Executivo que teve como primeiros represen-
tantes Napoleão, o abade Sieyès e o general Roger 
Ducos (1747-1816). Uma nova Constituição foi elabo-
rada, centralizando o poder e fazendo de Napoleão 
o primeiro-cônsul do país por dez anos. Napoleão 
ascendia ao poder, e era implementada uma direção 
governamental de caráter ditatorial na França. 

Ao comentar o desfecho do Golpe do 18 Brumário, 
o historiador Jean Tulard afirma:

Paris não se moveu. A mola revolucionária da 
capital estava quebrada. A opinião pública não 
desejava outra guerra civil. A Revolução parecia 
terminada. Cabia a Bonaparte consolidar suas 
conquistas: “Liberdade, igualdade, propriedade”.

TULARD, Jean. História da Revolução Francesa (1789-1799). 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p. 347.

Os princípios burgueses estariam garantidos e a Re-
volução havia acabado: a burguesia por fim se afirmou 
no poder ao apoiar o golpe de Napoleão.
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  O CONSULADO E O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO
Em 1804, Napoleão lançou o Código Civil Napoleônico, que garantia o direito à propriedade e a igualdade 

dos cidadãos perante a lei, proibia greves e a organização sindical e reafirmava a reforma agrária, conseguindo, 
assim, apoio dos camponeses. No mesmo ano também foi aprovada uma nova Constituição, a qual concedia a 
ele o título de imperador. Apesar desse título, a França não voltaria a ser uma monarquia tal qual era a nação 
absolutista antes de 1789. O principal apoio a Napoleão advinha dos estratos burgueses e camponeses, e não da 
antiga nobreza. Seu compromisso era manter e ampliar as conquistas burguesas e as instituições liberais. Interna-
mente, ele impôs mais controle ao processo de emissão de moedas com a criação do Banco de França, de modo a 
controlar a inflação. Paralelamente, fomentou a indústria.

A partir de então, começou a se constituir o Império Napoleônico, expandindo-se por várias regiões da Eu-
ropa, até a fronteira com o Império Russo. Em alguns casos, Napoleão não exercia o domínio direto sobre o país, 
mas empossava governantes ligados a ele. Em outros, membros de sua família assumiam a direção do país, como 
ocorreu na Espanha. O historiador Jean Tulard comenta parte das conquistas e das transformações provocadas no 
mapa da Europa com as vitórias napoleônicas:

Sob o Consulado, a primeira mudança ocorre na Itália. Após a vitória de Marengo, em 14 de junho de 1800, e 
da consequente paz de Lunéville, em 9 de fevereiro de 1801, o primeiro-cônsul, dono de expressiva parte da Itália do 
Norte, divide o Piemonte em seis departamentos. Em 1805, a antiga república liguriana [região ao norte da atual Itália] 
transforma-se em três departamentos: Gênova, Montenotte e Apeninos. A Ilha de Elba, classificada como prefeitura pelo 
almanaque imperial, é dirigida por um comissário geral e um conselho de administração. A Toscana, reunida ao Império 
em 1808, é dividida em três departamentos. O ducado de Parma, por sua vez, é transformado em departamento do 
Taro, enquanto o Valais (na Confederação Helvética) se torna departamento do Simplon […]. Uma espetacular anexação, 
nascida do conflito entre Napoleão e seu irmão Luís, rei da Holanda, provoca, em julho de 1810, a criação de dez novos 
departamentos nos Países Baixos. As cidades da Hansa constituem, por sua vez, no dia 13 de dezembro de 1810, três departa-
mentos […]. O Império submetido à administração direta de Napoleão ultrapassa os 750 mil km2, e engloba uma população 
de 45 milhões de habitantes. E isso não é tudo. Napoleão é rei da Itália. Após as vitórias da Campanha da Itália, ele criou a 
República Cisalpina, com capital em Milão, cuja existência foi comprometida pelos fracassos do Diretório. Desde o dia 5 de 
junho de 1800, a República ressuscita, por ordem de Napoleão, e seus limites são estendidos. Por decreto de 7 de se-
tembro de 1800, a República Cisalpina é ampliada: Bonaparte é seu presidente no momento em que se torna República 
italiana.

TULARD, Jean. Napoleão: o construtor de uma nova Europa. Revista História Viva, São Paulo: Duetto, ano 1, n. 1, p. 42-43, nov. 2003. 

� O general Bonaparte no Conselho 
dos Quinhentos, em Saint Cloud, de
François Bouchot, 1840 (óleo sobre 
tela, 401 cm × 421 cm). Esta imagem 
representa Napoleão invadindo o 
Conselho durante o Golpe de Estado 
do 18 Brumário, em 1799.
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Com base em: ARRUDA, José J. de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2000. p. 24.
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Para tentar vencer a Inglaterra, Napoleão organizou o Bloqueio Continental em 1806, que decretava o 
fechamento dos portos europeus à navegação inglesa. Com o isolamento da Inglaterra, os franceses esperavam 
debilitar a economia do reino britânico e, assim, vencê-lo na guerra que travavam em busca da hegemonia política 
e econômica europeia.

Quando tentava dominar o Império Russo, em 1812, o exército de Napoleão foi derrotado. Leia a seguir a des-
crição de Marvin Perry sobre essa jornada militar.

Em junho de 1812, o Grande Exército de Napoleão, reunindo 614 mil ho-
mens […] penetrou na Rússia. Travando apenas escaramuças de retaguarda 
e recuando de acordo com um plano, as forças do czar atraíram os invasores 
à vastidão do território russo, muito distante de suas linhas de abastecimen-
to. Em 14 de setembro, o Grande Exército, com seus efetivos muito reduzidos 
por doença, fome, esgotamento, deserção e combate, entrou em Moscou, que 
estava praticamente abandonada. Para demonstrar seu desprezo aos conquis-
tadores franceses e negar-lhes abrigo, os russos atearam fogo à cidade, que 
queimou por cinco dias. Instalando-se em Moscou, Napoleão esperou que Alexandre I admitisse a derrota e procuras-
se um acordo. Mas o czar permanecia intransigente. Napoleão enfrentou um dilema: penetrar ainda mais na Rússia 
era morte certa; ficar em Moscou, com o inverno que se aproximava, significava fome provável. Diante disso, resolveu 
retirar-se para o oeste. 

A 19 de outubro de 1812, mil soldados e milhares de carroças carregadas com o saque deixaram Moscou para a 
longa viagem de volta. Em princípios de novembro começou a nevar e gear. Cossacos e camponeses russos dizima-
ram as tropas que se perdiam.

PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 346-347.

Depois disso, em fins de 1813, Napoleão foi novamente derrotado na Batalha das Nações, em Leipzig, na 
Alemanha. As nações aliadas (Prússia, Grã-Bretanha, Rússia e Áustria) tomaram Paris em março de 1814 e obriga-
ram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, no qual abdicava o trono francês e recebia, em troca, a 
soberania sobre a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, onde passou a viver.

Após a primeira derrota de Napoleão, foi restaurada a monarquia na França e conduzido ao trono Luís XVIII, 
irmão de Luís XVI, da dinastia dos Bourbon. No entanto, ele não gozaria de poderes absolutos e seria obrigado a 
respeitar a Constituição, uma Câmara de Deputados, além de liberdade de imprensa e opinião. O catolicismo foi 
declarado a religião oficial do Estado, que deveria garantir mais uma vez o direito de propriedade.

escaramuça: breve batalha 
militar ou de menor importância.
cossaco: soldado do Exército 
russo do período imperial.
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Apesar de sua derrota, Napoleão deixaria marcas profun-
das na organização política europeia, pois, após as guerras e 
as anexações que promoveu, o mapa e as fronteiras dos Es-
tados europeus se transformaram. Ainda em 1814, foi orga-
nizada uma conferência internacional denominada Congres-
so de Viena, que pretendia reorganizar as fronteiras após 
a derrocada de Napoleão. Desejava-se, ainda, combater o 
programa liberal burguês do imperador, restaurar as monar-
quias absolutistas que haviam sido destituídas e restabelecer 
o equilíbrio de forças entre as potências europeias, evitando 
desse modo novos confrontos. 

No ano seguinte, acompanhado de mil soldados, Napoleão realizou uma marcha até Paris, aonde chegou em 20 
de março. Comandando essa força militar, ele conseguiu tomar o poder, fazendo com que o rei Luís XVIII fugisse 
para a Bélgica. Dois dias depois, uma nova Constituição foi promulgada. Prevendo a hostilidade das nações inimi-
gas, julgou que deveria realizar uma ofensiva e impor-se por meio de seu poderio militar. Assim, invadiu a Bélgica, 
mas novamente a aliança entre as nações foi mobilizada, impondo-lhe uma derrota definitiva em 1815, na Batalha 
de Waterloo. Em 22 de junho desse ano, depois do que ficou conhecido como Governo dos Cem Dias, Napoleão 
deixou mais uma vez o poder e foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde faleceu em 1821.

Luís XVIII retomou o trono francês, embora um novo tratado internacional impusesse penas mais duras à Fran-
ça, que, considerada inimiga internacional, foi obrigada a pagar uma milionária indenização de guerra aos países 
aliados, além de ter suas fronteiras reconduzidas ao que eram em 1789.

RELEITURA
Os impactos e as influências da Revolução Francesa para a formação do mundo contemporâneo foram incomen-

suráveis e ainda hoje provocam inúmeros debates entre historiadores e pensadores. Segundo o historiador inglês 
Eric Hobsbawm (1917-2012), a Revolução Francesa não se limitou a produzir transformações na França. Para ele:

Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial 
britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-Bretanha for-
neceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas 
tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de ban-
deiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes… 
A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-democrática para a maior parte do mundo. A 
França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos 
legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países.

HOBSBAWM, Eric. J. A era das revoluções. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. p. 71.

Levando em conta as afirmações de Hobsbawm, leia também o manifesto produzido no Brasil durante a Conjura-
ção Baiana, em 1798, e afixado em paredes e muros da cidade de Salvador. Depois, responda às questões propostas 
no Roteiro de trabalho. 

Aviso ao Povo Bahiense
Ignacio Accioli e Braz Amaral

Ó vós Homens cidadãos; ó vós Povos curvados, e abandonados pelo Rei, pelos seus despotismos, pelos seus Ministros.
Ó vós Povo que nascesteis para sereis livre e para gozares dos bons efeitos da Liberdade, ó vós Povos que viveis 

flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes; esse mesmo rei tirano é quem se 
firma no trono para vos veixar, para vos roubar e para vos maltratar.

Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, sim para ressuscitareis do abismo da escravidão, para 
levantareis a sagrada Bandeira da Liberdade.

A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento; a liberdade é a doçura da vida, o descanso do 
homem com igual paralelo de uns para outros; finalmente a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo.

A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe dobrou o joelho, Castela só aspira a sua aliança, Roma 
já vive anexa, o Pontífice está abandonado, e desterrado; o rei da Prússia está preso pelo seu próprio povo, as nações 
do mundo todas têm seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para todos; é tempo povo, povo o tempo é 
chegado para vós defendereis a vossa Liberdade; o dia da nossa revolução; da nossa Liberdade e de nossa felicidade 
está para chegar, animai-vos que sereis felizes.

ACCIOLI, I.; AMARAL, B. Memórias históricas e políticas da província da Bahia. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, v. 3, p. 106-7, 1931. 
In: PRIORE, Mary Del. Documentos de história do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. p. 38.

PARE e PENSE

1. Em sua opinião, o período napoleônico 
representou a continuidade da Revolu-
ção Francesa ou uma ruptura com ela? 
Por quê?

2. O que pretendia Napoleão ao expandir 
seus domínios pela Europa?
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Roteiro de trabalho 

1. De que modo Hobsbawm defi ne a importância da Revolução Francesa para o século XIX?

2. Na sua concepção, qual seria a importância dos temas e debates suscitados pela Revolução Francesa nos 
dias de hoje? Justifi que sua resposta. 

3. Que aspectos do manifesto da Conjuração Baiana são inspirados por ideias iluministas e pela Revolução 
Francesa? Cite trechos do manifesto para justifi car sua resposta.

4. No manifesto, o conceito de “liberdade” é bastante utilizado. Retome as refl exões do capítulo 1 deste vo-
lume e responda: Até que ponto a noção de liberdade se aproxima ou se distancia da noção liberal? 

5. Refl ita com toda a turma, em uma roda de conversa, sobre a atualidade do lema da Revolução Francesa: 
“Liberdade, igualdade, fraternidade”. Esse lema ainda faz sentido ou ele se tornou ultrapassado? O que 
cada uma dessas palavras representaria hoje no Brasil? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
HOBSBAWM, Eric J. A Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
Originalmente capítulo do clássico A era das revoluções – 1789-1848, o livro aborda a Revo-
lução Francesa como a principal influência política e ideológica do século XIX. O texto, refe-
rência para qualquer estudo sobre o tema, aprofunda-se em questões como nacionalismo e 
liberalismo. É recomendado utilizá-lo após conhecimento prévio da Revolução.

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007.
De maneira descontraída, o historiador francês realiza o registro de uma longa conversa com a 
neta para explicar as várias fases e eventos relacionados à Revolução Francesa.

CASANOVA e a Revolução. Direção de Ettore Scola. França/Itália, 1982. (118 min).
Ettore Scola reúne por acaso, em uma noite da cidade de Varennes (França), personagens da 
Revolução Francesa: o rei Luís XVI, um jacobino, um industrial, uma cantora e o sedutor Casa-
nova. Enquanto presenciam a prisão de Luís XVI (fato essencial para entender a radicalização 
do processo revolucionário), discutem temas como amor, vida e política.

DANTON, o Processo da Revolução. Direção de Andrzej Wajda. França/Polônia, 1982. 
(131 min).
Filme clássico sobre a Revolução Francesa, que trata do denominado Período do Terror, quan-
do os jacobinos, encabeçados por Robespierre, utilizam-se de meios violentos para fazer valer 
suas aspirações. Esse foi o momento no qual a guilhotina esteve mais presente na sociedade 
francesa, executando opositores. Danton, líder revolucionário, opõe-se a esse novo rumo da 
Revolução e acaba vítima de seus antigos aliados.

MARIA Antonieta. Direção de Sofia Coppola. França/Japão/Estados Unidos, 2006. (123 min).
Biografia de Maria Antonieta, rainha da França na época da Revolução Francesa, em 1789. 
Narra as transformações vividas pela Corte durante a Revolução Francesa.
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ENEM 

1. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido 
se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não 
existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado).

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em 
um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja:

a. exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.
b. consagração do poder político pela autoridade religiosa.
c. concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.
d. estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e. reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

2. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências 
pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgu-
lho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga 
pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia 
dos grandes pela grandeza do homem.

HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada.In: PERROT, M. (org.). História da Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra.  
Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado).

O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual 
dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa?

a. À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante.

b. Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia.

c. A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reor-
ganizar a França internamente.

d. À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir 
o absolutismo francês.

e. Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça 
social e direitos políticos.

3. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela 
primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa 
expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, 
não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de en-
riquecer sua vida, física e culturalmente.

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência 
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a 
investigação científica consiste em: 

a. expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
b. oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
c. ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
d. explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.
e. explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
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4. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII – em 1789, precisamente que uma As-
sembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração 
se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias 
e das mentalidades: o Iluminismo.

FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado).

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem 
como uma de suas bases a

a. modernização da educação escolar.
b. atualização da disciplina moral cristã.
c. divulgação de costumes aristocráticos.
d. socialização do conhecimento científico.
e. universalização do princípio da igualdade civil.

5. Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América (EUA) declara-
vam sua independência e justi�cavam a ruptura do Pacto Colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, 
a�rmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da 
felicidade. A�rmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. 
Esses conceitos revolucionários que ecoavam o Iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude treze anos mais 
tarde, em 1789, na França. 

Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar. Revolução Chinesa. São Paulo: Unesp, 2003 (com adaptações).

Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, assinale a opção 
correta.

a. A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se ba-
seavam em princípios e ideais opostos.

b. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana 
no apoio ao absolutismo esclarecido.

c. Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direi-
tos considerados essenciais à dignidade humana.

d. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da indepen-
dência norte-americana.

e. Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias 
ibéricas situadas na América.

6. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi 
a consciência de classe e ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe especí�ca, a classe operária, 
diferente da classe dos patrões (ou capitalistas). A Revolução Francesa lhes deu con�ança; a Revolução Industrial trouxe a 
necessidade da mobilização permanente.

HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 1977.

No texto, analisa-se o impacto das Revoluções Francesa e Industrial para a organização da classe ope-
rária. Enquanto a “confiança” dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória 
revolucionária sobre as classes dominantes, a “necessidade da mobilização permanente”, trazida pela 
Revolução Industrial, decorria da compreensão de que

a. a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrenta-
mento do desemprego.

b. a completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários.

c. a introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os 
operários.

d. o progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos 
novos tempos industriais.

e. a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em 
favor dos direitos trabalhistas.
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 �  Mulheres trabalhando em indústria de fiação em Campinas (SP). Foto de 1924. 

 �  Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres trabalhavam nas fábricas de armas e munições. Londres, Inglaterra, 1916. 
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�  Seleção brasileira de futebol durante partida na Copa do Mundo feminina 
de 2019, na França. 

Nas imagens desta abertura, você 
deve ter percebido a presença de 
mulheres em diversas atividades, 

em diferentes tempos e sociedades. No ca-
pítulo anterior, destacamos o papel ativo 
das mulheres nas lutas políticas do século 
XVIII. Agora, vamos refletir sobre as mu-
lheres no mundo do trabalho. 

O trabalho, como sabemos, faz parte 
de nossa vida, principalmente quando o 
enxergamos como toda e qualquer ação 
em que a força e a inteligência humanas 
são acionadas para transformar o mundo 
ao redor em produto útil. 

Mas será que o trabalho humano no 
mundo é igualmente dividido e valori-
zado? Por que há trabalhos que imagi-
namos como “coisa de mulher” e ou-
tros que pressupomos serem ocupados 
apenas por indivíduos do sexo mascu-
lino? Por que, ainda no século XXI, há 
mulheres que recebem salários menores 
do que o dos homens, embora ocupem 
os mesmos cargos e tenham as mesmas 
profissões que eles? Será que podemos 
dizer que é recente a entrada das mulhe-
res no mundo do trabalho?

Neste capítulo, investigaremos as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes formas de inserção femi-
nina no emprego remunerado, bem como as imposições históricas do trabalho 
doméstico às mulheres, a desvalorização das profissões consideradas femininas 
e as desigualdades que advêm do modo como nossa sociedade se organizou.  

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� A empregada doméstica, de Jean-Baptiste-Siméon 
Chardin, c. 1738 (óleo sobre tela, 47 cm × 38 cm).

�  A cozinheira Rosa prepara o almoço para os passageiros do barco que faz a rota 
de 20 horas de viagem entre Manaus e Maués, no Amazonas. Foto de 2013.
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NARRATIVAS
Em nossa sociedade, meninas crescem aprendendo a manusear panelinhas, potinhos, talheres e fogões de plás-

tico enquanto brincam de imitar as ações de mães, avós, tias e babás na cozinha de casa. A cozinha, aliás, cultural-
mente, é o principal lugar da casa associado aos saberes e fazeres femininos. Do ponto de vista social, reconhecemos 
nas mulheres as habilidades e os treinamentos culturais da culinária, lembramo-nos com saudade de pratos feitos 
por nossas avós e valorizamos as receitas de família, que sobrevivem de uma geração de mulheres para outra. Mas, 
quando a socióloga Bianca Briguglio pesquisou a divisão de trabalho das cozinhas profissionais, surpreendentemente, 
as mulheres pareciam sumir de cena e ser relegadas a posições secundárias do serviço culinário. Será mesmo que 
“cozinha é lugar de mulher?”, perguntou-se a pesquisadora, ao notar que, quanto mais a cozinha se profissionalizava, 
mais os chefs homens se firmavam como detentores do prestígio no universo de trabalho da gastronomia. 

A seguir, leia um trecho da tese de Bianca Briguglio e, em seguida, reflita com os colegas de turma sobre o 
assunto com base nas questões propostas no Roteiro de trabalho.

Cozinha é lugar de mulher?
Bianca Briguglio

Elisa mora com a mãe e três filhas com idades de 9, 7 e 4 anos, no bairro do 
Capão Redondo, na periferia de São Paulo, e trabalha nos períodos vespertino 
e noturno em um restaurante na Vila Mariana, normalmente das 14h30 às 
0h30, de terça a domingo. Ela depende da mãe, que cuida das meninas, para 
que ela possa trabalhar, assim como das irmãs, as “tias”.

Se não for ela [a mãe], eu não sou ninguém. Essa é bem a frase. A gente 
briga. Briga que nem cão e gato. Ela grita comigo. Grita demais, tem horas 
que me deixa surda. Mas sem ela eu não sou ninguém.

Saio de casa totalmente tranquila que eu sei que as meninas vão tomar ba-
nho, vão jantar, se tiver um remédio pra dar, vai ser dado, qualquer coisa que 
acontecer, ela vai me ligar, ela vai me passar. [...]

A responsabilidade sobre as três meninas recai totalmente sobre Elisa e sua mãe. 
Mesmo o pai que está mais presente, o da filha mais nova, “ajuda”, “passa em casa”. 
A manutenção da casa e praticamente todos os gastos das meninas são bancados 
por Elisa. O trabalho doméstico é dividido entre ela e a mãe, mas a mãe é a respon-
sável pela cozinha da casa. [...]

Rosana mora com dois filhos e um neto em uma casa na periferia de São Paulo e é 
a única responsável pela cozinha em sua casa. Após terminar seu expediente das 7h às 
17h no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, onde ela lava a louça do dia anterior, prepara a comida dos funcionários, 
o mise en place do serviço noturno da pizzaria e todas as sobremesas, ela retorna para casa e prepara o jantar do dia 
e o almoço do dia seguinte para sua família.

Helena mora com duas filhas de 22 e 15 anos, e três netos, em uma casa 
alugada no bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Assim como Ro-
sana, ao terminar o expediente no restaurante, ela prepara o jantar e o almoço 
do dia seguinte para a família. Após incontáveis experiências profissionais das 
mais variadas, entre trabalhar como feirante, vendendo retalhos de tecidos e em 
vários restaurantes populares, Helena vendia pastel em rodeios no interior de 
São Paulo, mas saiu porque a rotina de viagens não permitia que ela passasse 
tempo com os netos, e eles lhe cobravam. [...]

A partir da experiência das cozinheiras que têm família, fica claro como 
a “dupla jornada” penaliza as mulheres trabalhadoras, porque elas precisam 
dedicar seu tempo livre para o trabalho doméstico de lavar, limpar e arrumar. 
Cozinhar em casa, que poderia ser um momento de ressignificar sua atividade 
profissional, permitir lhes inventar, criar, refazer coisas de forma mais tranquila 
e autônoma, acaba se tornando uma atividade à qual não podem se dedicar, 
porque não lhes sobra tempo. A cozinha de casa não tem criatividade ou caráter 
de lazer, é mais uma obrigação de todos os dias. [...] Independentemente da 
função que exercem no trabalho, chefs, cozinheiras ou auxiliares, em função da divisão sexual do trabalho, cabe à mulher que 
trabalha fora elaborar estratégias, conciliar jornadas e articular redes para conseguir cuidar dos filhos, dos netos, da alimen-
tação da família e dos demais afazeres domésticos. Em função disso, muitas delas partem para a informalidade, freelas, 
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�  Bianca Briguglio, socióloga brasileira 
que se especializou em pesquisas sobre 
mulheres e relações de trabalho, dando 
especial atenção às dinâmicas laborais 
das cozinhas profissionais. Foto de 2019, 
na Biblioteca Nacional da França.
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mise en place: expressão derivada do 
francês que corresponde ao ato de organizar 
a cozinha e os ingredientes antes de iniciar o 
preparo das refeições. Quem é responsável 
pelo mise en place de um restaurante deve 
separar os utensílios culinários e higienizar, 
pesar e cortar os ingredientes antes que a 
receita comece a ser executada. 
freelas: termo usado para denominar 
atividades sem vínculos empregatícios, 
geralmente de curto prazo e menos estáveis, 
características de um cenário de trabalho 
com menores garantias de acesso a direitos 
trabalhistas. 
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“bicos”, extras e trabalhos temporários, pois estes são mais facilmente associados à jornada do trabalho doméstico 
e de cuidados. [...] 

Há quatro modelos de “conciliação” [...], os quais se assentam sobre a assimetria de poder entre homens e mu-
lheres. O primeiro, o modelo tradicional: o homem é o provedor e a mulher a responsável pelo cuidado do lar. Trata-se 
precisamente do modelo em crise e em declínio. O segundo, o modelo de conciliação, em que a responsabilidade pela 
casa é exclusivamente da mulher e cabe a ela conciliar trabalho profissional, doméstico, cuidado com os filhos e outros 
eventuais trabalhos ou contratempos. O terceiro é o da “parceria”, que pressupõe alguma igualdade entre homens e 
mulheres, já que caberia a ambos dividirem o trabalho doméstico. O quarto e último é o modelo de delegação, que 
geralmente se sobrepõe ao modelo de conciliação. Trata-se de delegar o trabalho doméstico a outra mulher, uma 
empregada doméstica, faxineira ou diarista, que será, então, responsável por todo esse serviço.

BRIGUGLIO, Bianca. Cozinha é lugar de mulher?: a divisão sexual do trabalho em cozinhas profissionais.  
Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. p. 142-146.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, a sobrecarga de trabalho doméstico gera quais tipos de consequência para a vida e a 
carreira profissional das mulheres trabalhadoras?

2. Quais são os quatro modelos de conciliação de organização do trabalho doméstico apontados pelo texto e 
quais deles são mais recorrentes nas residências em que você e seus colegas moram?

3. Na vivência da sua família, como as diferentes gerações de mulheres têm conciliado a carga de trabalho 
dentro e fora de casa?

4. Na sua percepção, o que poderia ser transformado para combater a sobrecarga de trabalho doméstico 
feminino e a consequente precarização profissional das mulheres no mercado de trabalho remunerado?

 �  Em Belém, no Pará, mulher trabalha em cozinha profissional  
de um conceituado restaurante da cidade. Foto de 2017. 

 �  Em São Paulo (SP), mulher vende refeições na rua em 2019, quando dados 
oficiais registravam aumento do trabalho informal entre as mulheres.  
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  VIDA E TRABALHO: O COTIDIANO  
DAS MULHERES
“Trabalhar fora”, “chegar ao trabalho”, “trabalho com carteira assinada”, “fazer hora extra no trabalho”, “férias do 

trabalho”, “trabalho remoto”, “mercado de trabalho”. Quem nunca ouviu expressões como essas no seu dia a dia? 
Trabalho é assunto constante no cotidiano. Torna-se tema de conversa no reencontro de amigos ou parentes 

que passaram anos sem se ver, sendo também motivo de preocupação insistente para jovens estudantes e recém-
-formados, tanto quanto razão de orgulho para muita gente. Mas será que trabalho é apenas aquilo que a gente 
faz fora de casa, para ser remunerado por meio de um salário? 
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Abaixo, leia a definição do verbete trabalho elaborada pela pesquisadora He-
lena Hirata e por Philippe Zarifan em um dicionário especializado em conceitos das 
ciências humanas:

A noção moderna de trabalho, como foi formalizada pela economia política clás-
sica, nos remete a uma dupla definição. 

A primeira se apresenta como uma definição antropológica, em que o trabalho 
constitui uma característica geral e genérica da ação humana. Para Karl Marx (1818-
-1883), o trabalho é essencialmente um ato que se passa entre o homem e a natureza. O 
próprio homem exerce, em relação à natureza, o papel de uma potência natural especí-
fica. Ele põe em movimento sua inteligência e suas forças a fim de transformar matérias 
e lhes dar uma forma útil à sua vida. Ao mesmo tempo em que age por esse movimento 
sobre a natureza exterior e a modifica, ele transforma sua própria natureza e desenvolve 
suas faculdades aí adormecidas.

A segunda definição reinterpreta a primeira, ao considerar que as trocas entre 
homem e natureza sempre se produzem em condições sociais determinadas: estamos 
nas condições do artesanato, da escravidão ou do assalariamento? O trabalho útil é 
executado sob a chibata do feitor de escravos ou sob o olho interessado do capitalis-
ta? É a partir desta segunda reinterpretação que o conceito de trabalho assalariado 
pode ser desenvolvido: o assalariado trabalha sob o controle do capitalista ao qual 
pertence o produto de seu trabalho.

Essa dupla definição tem o mérito de situar a atividade do trabalho no ponto 
preciso de imbricação de dois tipos de relação (homem-natureza e homem-homem), 
porém ela é ainda muito insuficiente. Primeiro, porque parte de um modelo assexua-
do de trabalho. O sujeito do trabalho – o homem – é apresentado nessa definição 
como universal: de fato é o masculino que é elevado a universal. Em segundo lugar, 
ela também é problemática de outro ponto de vista, na medida em que as relações 
suscitadas não são apreendidas de maneira idêntica. As relações homem-natureza 
tendem a ser naturalizadas e fixadas como uma base imutável da produção da vida 
humana, enquanto as relações sociais – as condições sociais do trabalho – são histori-
cizadas. Sendo assim, essa dupla definição não pode ser pertinente, se considerarmos 
as relações historicamente, que é o que torna possível considerar o sexo social.

Se extrairmos todas as consequências da tese do “homem” como ser social, não 
existem trocas genéricas entre o homem e a natureza, mas trocas sempre específicas 
entre os homens e as naturezas. E os próprios homens são os homens e as mulheres.

HIRATA, Helena; ZARIFIAN, Philippe. Trabalho (conceito de). In: HIRATA, Helena et al. Dicionário crítico 
do feminismo. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. p. 251-252.

Pelo texto acima, vemos que o esforço em definir o conceito de trabalho atrela-
-se à necessidade de situá-lo como um domínio central de nossa vida; um elemen-
to constitutivo do que nos torna humanos e que molda nossas relações – seja com a 
natureza, seja com os outros em sociedade. Mas, além disso, como os autores res-
saltam, o trabalho nunca é um ato genérico no mundo, mas se realiza com base em 
uma realidade concreta, histórica e culturalmente situada. Portanto, sua execução 
não é resultado apenas da obra humana, e sim de homens e mulheres concretos, 
em determinado tempo e lugar, e sob todas as relações sociais que os constituem.

Sob uma organização social de caráter capitalista e assalariada, 
é comum certa tendência a reduzir a noção de trabalho apenas 
àquelas atividades que os indivíduos fazem para serem remune-
rados. Mas essa não é a única forma de se explicar o que é tra-
balho. De um ponto de vista amplo, trabalho pode ser uma ideia 
estendida a todas as atividades humanas nas quais o uso de 
força ou inteligência é aplicado com o objetivo de criação das 
condições de existência das pessoas. Isso significa que o trabalho 
se constitui, em primeiro lugar, em uma ação humana essencial 
para a manutenção da própria vida e, em segundo, em uma re-
lação constante entre as pessoas e o ambiente, bem como entre 
as próprias pessoas. Afinal, vivendo em sociedade, a manutenção 
de um grupo de pessoas depende do trabalho dividido entre elas. 

PARE e PENSE

1. Por que o conceito de trabalho não 
se resume a atividades assalariadas?

2. Quais são as atividades de trabalho, 
remuneradas ou não, que você rea-
liza? Descreva-as mentalmente e, 
em seguida, pondere: Por que elas 
cumprem o objetivo de manter e 
suprir suas necessidades de exis-
tência?

� Mulher trabalha em horta da família 
nas proximidades do Pico Itacolomi, 
no distrito de Lavras Novas, em Ouro 
Preto (MG). Foto de 2016.

Mourão Panda/Fotoarena
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PESQUISA
ETAPA 1

Preparação

Você conhece ou convive com alguma mulher que trabalha em um emprego remunerado fora de casa? Alguém da 
sua família, do seu bairro, uma vizinha? Que tal contar com a ajuda das experiências pessoais dessa pessoa para conhecer 
um pouco mais sobre como é ser uma mulher no mercado de trabalho? 

Nesta atividade de pesquisa, vamos usar a entrevista como metodologia para aprofundar o debate sobre as mulhe-
res no mundo do trabalho. 

Existem dois tipos de entrevista:

1. Fechada e estruturada por um questionário, em que todas as perguntas devem ser feitas conforme estão es-
critas, seguindo a mesma ordem e para muitos entrevistados. Em uma pesquisa com muitas entrevistas é impor-
tante seguir o mesmo roteiro, para garantir ao pesquisador maior controle sobre o material de análise produzido, 
afinal, as  respostas obtidas são mais objetivas e comparáveis entre si. Quando o entrevistador faz uma pergunta e 
já apresenta um conjunto fixo de respostas possíveis à pessoa entrevistada, dizemos que se trata de uma pesquisa 
com perguntas e respostas fechadas. Esse é o exemplo da maior parte das questões feitas pelo Censo, realizado 
a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aplicado a toda a população brasileira. 
Se as pessoas respondessem livremente, seria impossível organizar todas as respostas diferentes entre si. Assim, as 
perguntas são feitas todas na mesma ordem e se obtêm respostas fechadas, já previstas de antemão. 
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2. Já o segundo tipo de entrevista é chamada de semiestruturada. Ela permite ao pesquisador aprofundar-se 
em um tema e leva a pessoa entrevistada a olhar para um mesmo assunto com base em diversas questões, 
podendo responder a elas mais longamente e com mais liberdade. Isso quer dizer que as perguntas são 
elaboradas já se prevendo que as respostas serão abertas. É importante notar que esse tipo de entrevista 
garante também a possibilidade de o pesquisador incluir novas questões não previstas anteriormente ao 
longo da conversa, daí o nome semiestruturada, pois, embora haja um roteiro básico de questões a serem 
seguidas, há flexibilidade para novas perguntas e abordagens não pressupostas com antecedência.

Embora o método de aplicação de entrevistas possa variar bastante, tanto no caso de entrevistas estruturadas 
como no de semiestruturadas, é preciso sempre ter um roteiro prévio, que deve conter as perguntas essenciais 
para se obterem as informações exigidas pelo estudo.

As entrevistas são um modo de se produzir conhecimento que toma como ponto de partida a interação com o 
outro, diferentemente da pesquisa bibliográfica ou documental, por exemplo, em que um pesquisador pode fazer sua 
investigação enquanto trabalha sozinho em um escritório, um museu ou uma biblioteca. Trata-se de uma metodolo-
gia, por princípio, coletiva, na qual o material para a análise científica só será produzido com a solidariedade daqueles 
que, como entrevistados, aceitarem contribuir na produção do conhecimento. A fala, a história e a experiência do 
outro são, neste caso, a principal matéria-prima. Portanto, mantenha sempre a mente aberta para ouvir e valorizar o 
que seus entrevistados têm a dizer.

Vamos começar?

FORMULÁRIO do Questionário Básico do Censo Demográfico experimental 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/ 
media/com_mediaibge/arquivos/ba7ebcb8ad1eb3d4d1e103c9033d5404.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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Pré-campo
Neste trabalho de pesquisa, daremos ênfase à construção de uma entrevista semiestruturada. Para começar, 

o primeiro passo é definirmos o objetivo, ou seja: O que queremos saber? A pesquisa servirá para nos ajudar a 
compreender o quê? 

No caso em questão, o objetivo é compreender quais são as especificidades da relação entre mulheres e trabalho. 
Com base nesse objetivo, podem-se definir as perguntas que serão elaboradas em um Roteiro de entrevista. 

Para estruturar seu roteiro, você pode pensar em blocos de questões, como os sugeridos a seguir.

Bloco 1: Quem é a pessoa que você está entrevistando?
Ainda que seja fundamental manter o anonimato e a privacidade do entrevistado, algumas informações são im-

portantes para determinar seu perfil. Entre elas estão idade, onde mora, com quem mora, se é solteiro ou casado, 
se tem filhos, até que série estudou, o que gosta de fazer no tempo livre. 

Bloco 2: O que a pessoa faz?
Onde ela trabalha? Qual é a sua função? Quais são suas atividades profissionais? Tem colegas? Tem um chefe 

ou supervisor? Como ele é? A que horas costuma chegar ao trabalho e a que horas costuma ir embora? Qual é seu 
salário? Tem direito a benefícios? Se sim, a quais? Do que mais gosta no trabalho? Do que menos gosta? Costuma 
fazer coisas além das previstas para sua função?

Bloco 3: Questões específicas
Depois de saber sobre o perfil e o cotidiano da pessoa pesquisada, é hora de formularmos perguntas específicas 

para ajudar a compreender o objetivo da pesquisa. Reúna-se com os colegas da turma para elaborar quais serão as 
perguntas específicas que farão nas entrevistas. Para ajudá-los nessa elaboração, pensem e debatam: O que pre-
cisamos perguntar ao entrevistado para saber quais são as especificidades da relação entre mulheres e trabalho?

Alguns exemplos iniciais podem ser: Como essa pessoa organiza o trabalho doméstico e o trabalho profissio-
nal? Como ela se movimentou no mercado de trabalho para conseguir essa função? Quantos empregos já teve? 
Quais foram mais difíceis e em quais nunca mais gostaria de trabalhar? Ela já sofreu alguma situação de constrangi-
mento ou passou por alguma desigualdade na relação de trabalho? O que sente com relação ao trabalho que faz? 
Como o concilia com o trabalho doméstico não remunerado?

 �  Quatro gerações de mulheres de uma mesma 
família se acolhem afetuosamente. Brasil, 2017. Ri
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  MULHERES E TRANSFORMAÇÕES  
DO MUNDO PROFISSIONAL
Refletindo de maneira abstrata, pode parecer que o trabalho realizado por pessoas de diferentes sociedades 

é sempre igual ou até mesmo que o trabalho é igualmente dividido entre todos os indivíduos. Contudo, o traba-
lho humano necessário para a manutenção da vida das pessoas é feito por homens e mulheres, isto é, pessoas 
reais como nós. Aliás, define-se o trabalho com base naquilo que a sociedade culturalmente determinou sobre 
o que deveria ser a função de homens ou mulheres: a chamada divisão sexual do trabalho. 

Uma das principais transformações históricas do século XX foi a maciça incorporação da mão de obra 
feminina ao mercado de trabalho assalariado – uma mudança 
ocorrida em concomitância às lutas históricas das mulheres, orga-
nizadas desde o final do século XIX, em torno de demandas pelo 
reconhecimento de direitos civis e políticos básicos, como o direi-
to de frequentar instituições de ensino e participar das eleições, 
como eleitoras e candidatas. 

No Brasil, por exemplo, foi apenas em 1932 que as mulheres 
enfim puderam votar. Soma-se a isso um cenário de profundas 
alterações das próprias dinâmicas de produção no país, a princi-
pal sendo a industrialização, mas também o rearranjo da força de 
trabalho durante as duas Grandes Guerras Mundiais, a de 1914- 
-1918 e a de 1939-1945, quando mulheres ocuparam postos de 
atividades assalariadas no lugar dos homens enviados aos cam-
pos de batalha na Europa. 
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LER IMAGENS
Abaixo, observe e compare as fotografias, lendo com atenção as respectivas legendas. Depois, responda às 

questões do Roteiro de trabalho.
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 �  Durante o Dia Internacional da Mulher, em 2017, 
a piloto e a copiloto preparam-se para decolar no 
aeroporto internacional Tom Jobim, na cidade do 
Rio de Janeiro, em voo comercial com tripulação 
completamente feminina. Segundo dados da Agência 
Nacional de Aviação Civil, que regula o trabalho de 
aviação comercial, em 2020, do total de pilotos ativos 
no país, apenas 2,91% são mulheres.

 �  Em 2000, em uma oficina mecânica de 
automóveis em São Paulo (SP), duas mulheres 
uniformizadas trabalham na manutenção 
automotiva enquanto outra, ao fundo, 
trabalha na limpeza do local. 

 �  Funcionária de uma corporação de escavação e 
produção de minério, em Minas Gerais, escala 
o caminhão de mineração durante sua jornada 
de trabalho, em 2007. Associada, no âmbito 
histórico, a funções que preveem grande esforço 
físico, a atividade mineradora ainda hoje é 
predominantemente composta de funcionários 
homens. Muitas das mulheres que ocupam 
empregos no setor ficam restritas às áreas 
administrativas, sendo ainda baixa a ocupação 
em cargos de operação de equipamentos de 
grande porte.
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Entretanto, essa reconfiguração do mundo do trabalho deixou ainda mais evidente quanto a sociedade es-
tava baseada em uma rígida divisão entre aquilo que pressupunha ser trabalho “de homem” ou “de mulher”. 
Ao entrarem no mercado de trabalho assalariado, muitas mulheres foram desvalorizadas e moralmente acusadas 
de estarem se masculinizando em uma perspectiva que associava o emprego formal a algo de que somente os 
homens pudessem participar. Até hoje, há muita resistência e preconceito contra mulheres que buscam se inserir 
em áreas profissionais ainda majoritariamente ocupadas por homens. 



62 CAPÍTULO 3

 �  Atacante brasileira Marta Silva (1986-) durante 
partida na Copa do Mundo de futebol feminino, 
em 2019, na França. Ao ser escolhida a melhor 
jogadora do mundo cinco vezes seguidas, bateu 
um recorde não só entre as mulheres, mas 
também entre os homens. Maior goleadora 
na história das Copas do Mundo feminina e 
masculina, Marta é promotora da campanha 
#goEqual, que chama atenção para a imensa 
desigualdade salarial entre homens e mulheres, 
no esporte e na sociedade.

 �  Mary Winston Jackson (1921-2005), matemática 
estadunidense que em 1958 se tornou a primeira 
engenheira aeroespacial da Nasa. Além de seu 
destacado reconhecimento em uma área até 
então exclusivamente masculina na instituição, 
a pesquisadora, cuja formação acadêmica de 
excelência se deu em instituições de ensino da 
comunidade negra, é também um nome que 
deixou grande legado no combate ao racismo 
nos Estados Unidos. Na imagem, ela trabalha no 
Centro de Pesquisa Langley, nos Estados Unidos, 
em 1977.

 �  Da esquerda para a direita: Linda Black, da Nova Zelândia, Claudia de 
Vasconcelos, brasileira e professora de esportes, e Zuo Xiudi, da China, 
compõem a equipe de arbitragem da primeira Copa do Mundo feminina da 
Fifa, que se deu apenas em 1991, na China, 61 anos após a primeira Copa 
do Mundo de futebol masculino. 

 �  Mulheres do corpo feminino do Exército 
brasileiro posicionam-se em fila durante a 
Comemoração da Independência do Brasil, no 
Rio de Janeiro (RJ), em 2010. Oficialmente, foi 
somente em 1943, durante a Segunda Guerra 
Mundial, que as mulheres puderam integrar 
as Forças Armadas brasileiras, e, de início, na 
maioria eram aceitas aquelas que trabalhavam 
como enfermeiras. No Rio de Janeiro, foi 
apenas em 1997 que o Instituto Militar de 
Engenharia (IME), que forma o Quadro de 
Engenheiros Militares, deu início à primeira 
turma de mulheres.  
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 �  Katherine Louise Bouman (1989-), 
pesquisadora estadunidense da área de 
Engenharia da Computação que, aos 
29 anos, foi uma das responsáveis pela 
criação do algoritmo que possibilitou a 
primeira imagem de um buraco negro, 
em 2019. Na foto ao lado, nos Estados 
Unidos, vemos a pesquisadora diante 
da imagem histórica que foi resultado 
do projeto internacional de pesquisa. 

 Roteiro de trabalho

1. Qual é a relação entre as imagens? O que elas têm em comum e quais são suas diferenças e nuances?

2. Com base nas imagens e legendas, o que é possível dizer sobre a relação entre mulheres e trabalho?

3. Qual é a transformação histórica da sociedade que as imagens nos revelam?

4. Com o apoio de toda a turma, faça uma lista de outras atividades profissionais que, em termos históricos, foram 
consideradas trabalho essencialmente masculino e identifique, em contraste, quais profissões foram consideradas 
ocupação feminina pela sociedade.

5. Com base em sua experiência, reflita sobre quais são as consequências e os desafios vivenciados por mu-
lheres que assumem postos de trabalho socialmente considerados masculinos.  

6. Quais são as ações possíveis no sentido de promover uma presença mais igualitária de mulheres em todas 
as profissões e postos de trabalho?
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  DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO
Se por um lado muitas profissões ainda hoje conti-

nuam majoritariamente masculinas e resistem à entra-
da de mulheres em seus quadros e carreiras, existem 
outras, em contrapartida, que há muitas décadas são 
vistas como profissões feminilizadas.

Na construção cultural de nossa sociedade, as ge-
rações passadas encaravam como função dos homens 
obter salário e os recursos necessários para prover a 
família, trabalhando em empregos remunerados ou, 
quando no campo, comercializando o produto do tra-
balho físico de roçados e plantações. Já as mulheres, 
em contraste, deveriam ficar restritas ao ambiente 
doméstico, desempenhando o trabalho não remune-
rado de cuidado da casa e da família.

Hoje as coisas já não funcionam bem assim. Segun-
do o IBGE, o número de famílias brasileiras chefiadas 
e providas financeiramente por mulheres passou de 
22,2% em 2000 para 37,3% em 2010, com as con-
figurações domésticas de divisão financeira cada vez 
mais diversificadas. 

Entretanto, essa organização mais antiga da socie-
dade fundamentou, ao longo do século XX, que pro-
fissões voltadas a atividades de cuidado, em particular 
de crianças e enfermos, ficasse sobretudo nas mãos 
das mulheres. Esse foi o caso do magistério, que, 
embora fosse uma atividade profissional a princípio 
desempenhada por homens dentro dos liceus, hoje se 
transformou em um campo de atuação predominan-
temente feminino. É o caso também da enfermagem, 
que, segundo dados do Conselho Federal de Enferma-
gem de 2011, é uma área em que 87% dos profissio-
nais são mulheres.

No quadro da próxima atividade, por exemplo, em 
que há a comparação entre o número de homens e 
mulheres que ocupam cada área geral de formação 
profissional, é possível perceber, do número total de 
profissionais atuantes no campo da educação, que a 
ampla maioria, 83%, é feminina. No entanto, ainda 
que a área profissional da educação concentre maior 
número de mulheres, isso não significa que haja valori-
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zação salarial dessas profissionais. Ao contrário, os da-
dos sobre a proporção de rendimentos entre homens e 
mulheres na educação demonstram que elas tendem a 
receber apenas 72,1% daquilo que eles recebem. 

No caso da área de saúde e bem-estar social, na 
qual as mulheres são maioria entre os profissionais 
de enfermagem, os dados mostram uma situação 
ainda mais preocupante: enquanto os homens ten-
dem a ocupar os postos de maior prestígio e em 
média obtêm salários de R$ 5.341,70, as mulheres 
recebem mensalmente, em média, R$ 2.972,20 – ou 
seja, em torno de apenas 55,6% do valor que eles 
recebem.

A desigualdade salarial entre homens e mulhe-
res é um dos mais importantes temas a serem debati-
dos quando refletimos sobre a relação entre mulheres 
e o mundo do trabalho. No Brasil, segundo dados do 
IBGE, pela média em 2019, os homens tiveram rendi-
mento mensal quase 30% maior do que o das mulhe-
res. No quadro geral do país, a tendência é de que as 
mulheres tenham uma renda no mínimo um terço me-
nor que a dos homens, ainda que homens e mulheres 
tenham a mesma profissão. Por isso, talvez não seja 
coincidência o fato de as profissões consideradas mais 
femininas serem também as menos valorizadas e as que 
pagam os menores salários. 

 

LER TABELA
Leia a tabela abaixo, que faz uma comparação do rendimento médio entre homens e mulheres segundo as 

áreas gerais de formação profissional da população com mais de 25 anos, segundo o Censo de 2010. Depois, 
responda às questões do Roteiro de trabalho.
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Rendimento médio no trabalho principal, por sexo, razão do rendimento das mulheres em relação aos homens e  
proporção de mulheres, segundo as áreas gerais de formação da população de 25 anos ou mais de idade (Brasil, 2010)

Áreas gerais de  
formação da população 

de 25 anos ou mais  
de idade

Rendimento médio no trabalho 
principal (R$) Razão do rendimento 

das mulheres  
em relação ao  
dos homens

Total de 
pessoas

Proporção 
de  

mulheresTotal
Sexo

Homens Mulheres

Educação R$ 1.810,50 R$ 2.340,70 R$ 1.687,40 72,10% 2 429 763 83,00%

Humanidades e artes R$ 2.223,90 R$ 2.629,90 R$ 2.064,30 78,50% 894 700 74,20%

Ciências sociais,  
negócios e direito

R$ 3.912,10 R$ 4.650,90 R$ 3.081,40 66,30% 4 495 191 49,40%

Ciências, matemática  
e computação

R$ 3.038,60 R$ 3.578,20 R$ 2.339,60 65,40% 839 887 47,00%

Engenharia, produção  
e construção

R$ 5.565,10 R$ 5.985,60 R$ 3.976,10 66,40% 859 659 21,90%

Agricultura e veterinária R$ 4.310,60 R$ 4.756,20 R$ 2.972,00 62,50% 202 332 27,40%

Saúde e bem-estar social R$ 3.774,30 R$ 5.341,70 R$ 2.972,20 55,60% 1 441 648 68,10%

Serviços R$ 3.067,00 R$ 4.078,00 R$ 2.171,20 53,20% 217 755 54,80%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Elaborado por: LINS, B. et al. Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Reviravolta, 2016. p. 41.

 Roteiro de trabalho

1. Na área de saúde e bem-estar social, qual é o valor da diferença entre os rendimentos entre homens e 
mulheres? E na área da educação? 

2. Qual é a área de formação com o menor número de mulheres? E qual congrega o maior número de pro-
fissionais do sexo feminino?

3. Quais são as áreas de formação em que há o maior e o menor rendimento médio total? Qual é a correlação 
entre essas áreas e a presença feminina em seus quadros profissionais?
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4. Qual é a relação entre a feminilização histórica de determinadas profissões e a desvalorização salarial?

5. Como a organização do mercado de trabalho incide nas oportunidades socioeconômicas para as mulheres?

6. Combater a desigualdade de gênero é um compromisso com a cidadania e a justiça social. Com toda a turma, crie 
uma campanha social, na forma de um fôlder com uma imagem e um slogan, para difundir, pelas redes sociais, 
ideias que colaborem para o enfrentamento da desigualdade de gênero no trabalho. 

 �  Na imagem de 1969, o matemático Walter Brainerd (1936-2020) 
observa a esposa e a enfermeira vestindo sua filha recém- 
-nascida em Nova York, Estados Unidos. 

 �  Na Reserva Indígena Praia do Mangue, em Itaituba (PA), a 
professora indígena Claudeth Gabriel Sau Munduruku orienta 
atividade com aluna, em 2019. 

 �  Professora acompanha estudante que escreve no quadro 
durante aula na comunidade da Gamboa, na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), em 1955. 

 �  No Rio de Janeiro (RJ), enfermeiras aplicam testes para Covid-19 
antes do início da partida semifinal do Campeonato Carioca de 
Futebol, em julho de 2020. 

PESQUISA
ETAPA 2

Pesquisa de campo

Depois de finalizado o roteiro de entrevista, você está pronto para realizar a pesquisa e já pode ir em busca 
da entrevistada. Nesse momento, é importante entrar em contato com alguma mulher que trabalhe fora de casa 
e aceite contribuir com a pesquisa. No primeiro contato, antes de começar a atividade, é necessário esclarecer 
de imediato os objetivos da entrevista, para que a pessoa aceite ou não seu convite, consciente do que você 
pretende. Diga que está aprendendo sobre o mundo do trabalho na escola e gostaria de conhecer melhor a 
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experiência dela. Explique que não há respostas certas ou erradas em uma entrevista e que seu objetivo é conhecer 
sua percepção e experiência. 

Toda entrevista começa com o esclarecimento, por parte de quem a realiza, dos objetivos da pesquisa. Você 
também precisa perguntar se ela aceita que a conversa seja gravada. Assim que a pessoa a ser entrevistada con-
sentir, pode-se prosseguir. 

É muito importante gravar a entrevista, para escutá-la depois e refletir sobre o que foi dito. Dificilmente um 
pesquisador consegue se lembrar em detalhes de tudo o que foi falado em uma conversa. 

O ideal é fazer a entrevista em um local onde você e a entrevistada se sintam à vontade, sem a presença de 
terceiros. Às vezes isso não é possível, mas deve-se levar em conta que ter essa conversa perto de outras pes-
soas pode inibir ou constranger a entrevistada, impedindo-a de falar sobre determinados assuntos. Estar em um 
lugar muito barulhento ou movimentado 
também pode ser ruim, pois dificulta a 
concentração na conversa, podendo até 
comprometer a qualidade da gravação de 
áudio que você analisará depois. 

Como você fará uma entrevista aberta 
semiestruturada, ou seja, sem previsão de 
respostas para as perguntas do roteiro, a 
entrevistada terá liberdade de falar o que 
para ela for mais importante, sendo im-
prescindível, de sua parte, deixá-la falar 
livremente, elaborar as próprias opiniões, 
aprofundar-se nos assuntos que preferir. 
Seu papel, como entrevistador, é orientar 
a conversa para não fugir muito do as-
sunto. Mas, quanto mais à vontade a en-
trevistada se sentir, mais informações vai 
partilhar.  

Ao final da conversa, agradeça a genero-
sidade de sua entrevistada por compartilhar 
seu tempo e seus conhecimentos com você. 
Você também deve informá-la quando os re-
sultados da pesquisa estiverem prontos.  �  Profissional do setor de beleza no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (RJ), em 2013. 

LER TEXTO SOCIOLÓGICO
Durante sua pesquisa de doutoramento, Renata Mourão Macedo frequentou diferentes faculdades privadas 

para realizar uma pesquisa de campo sobre a relação entre mulheres estudantes universitárias, o mercado de ensi-
no superior e as desigualdades sociais. A pesquisadora deu especial atenção às narrativas pessoais das estudantes 
sobre suas escolhas profissionais e, com isso, analisou a forma como determinadas carreiras pareciam mais “viá-
veis” às mulheres do que outras. Abaixo, leia um trecho da pesquisa em que a autora aborda a discussão sociológica 
sobre as divisões sexuais no mundo do trabalho entre as profissões ligadas às áreas de saúde e educação. Depois, 
desenvolva as atividades propostas no Roteiro de trabalho.  

Resistência e resignação
Renata Mourão Macedo

De todos os cursos de ensino superior brasileiros na atualidade, Pedagogia e Enfermagem estão entre os que 
mantêm maior homogeneidade por gênero, concentrando maioria de estudantes mulheres [92% das estudantes 
de Pedagogia e 85% das de Enfermagem [...]. Conforme pontuavam Cristina Bruschini e Tina Amado [...] nos 
anos de 1980, professoras, ao lado de enfermeiras e secretárias, constituem “guetos femininos” no mercado de 
trabalho. O estudo pioneiro de Carmen Barroso e Guiomar Mello sobre o “acesso da mulher ao ensino superior” 
(de 1975) é revelador da constituição histórica dessa dinâmica. Ao comparar dados sobre a década de 1950 com 
a de 1970, as autoras constatavam como a entrada de mulheres nessa etapa de ensino era cada vez mais expres-
siva – representavam 26% dos estudantes universitários em 1956 e 40% em 1970. Porém, esse acesso se dava 
de modo muito desigual entre os diferentes cursos analisados: “verifica-se até um aumento de concentração das 
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alunas em algumas poucas carreiras ‘femininas’ que, definidas culturalmente como mais apropriadas à mulher, 
têm tido tradicionalmente uma predominância de mulheres entre seus alunos” [...]. [...]

A questão se torna ainda mais interessante se lembrarmos que, conforme contextualiza Guacira Lopes Louro [...], a 
Pedagogia no Brasil, como em outros países, inicialmente foi considerada um trabalho de homens – religiosos, jesuítas, 
oficiais, professores. No século XIX, a abertura das Escolas Normais para a formação de professores passou a recrutar 
aprendizes de ambos os sexos e, assim, pouco a pouco, a oportunidade passou a atrair mais mulheres do que homens. 
Esse movimento, segundo Louro, daria origem à “feminização do magistério”, fenômeno histórico “vinculado ao proces-
so de urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens” [...]. Progressivamente, 
o magistério passou a ser associado a uma atividade de amor, entrega e doação, recrutando aquelas mulheres que 
tivessem tal “vocação”. Segundo Guacira Louro, se tal associação com o universo feminino hoje parece “tão natural”, na 
época gerou muitas disputas e polêmicas. Pouco a pouco, entretanto, o argumento de que o magistério seria afeito ao 
trabalho doméstico e à maternidade foi se naturalizando. 

Também a Enfermagem, segundo Maria Lúcia Mott [...], tornou-se no Brasil uma profissão “de mulheres” na 
virada do século XIX para o XX; antes, enfermeiros homens e mulheres dividiam funções, muitas vezes assumindo a 
enfermaria “correspondente ao seu sexo”. À medida que foram surgindo as primeiras escolas de Enfermagem, estas 
passaram a recrutar apenas mulheres, em sua maioria religiosas; esse foi o caso do Hospital Samaritano, fundado 
em 1894 em São Paulo: não aceitavam enfermeiras casadas, e as solteiras não podiam receber visitas de “mo-
ços solteiros” [...]. Nesse momento, a profissão passou a ser associada com características consideradas inerentes 
às mulheres: paciência, carinho, cuidado, abnegação, dedicação, servidão. Para além de uma escolha profissional, 
valorizou-se também nesse campo a ideia da “vocação”, narrativa destacada desde o século XIX por uma das fun-
dadoras da Enfermagem Moderna, a inglesa Florence Nightinga-
le, que dizia ter recebido um “chamamento” para a profissão aos  
17 anos [...].

Na atualidade, se diversos cursos superiores apresentaram mu-
danças significativas em relação a gênero – como Medicina e Direito, 
inicialmente formado por estudantes homens, tornando-se cada vez 
mais femininos [...] –, Enfermagem e Pedagogia se mantiveram forte-
mente marcados pela maior homogeneidade de gênero ao longo do 
século XX e início do XXI. Para interpretar essa persistente presença 
massiva de mulheres em algumas áreas profissionais no Brasil, é co-
mum a mobilização da perspectiva da “divisão sexual do trabalho”. 
Na Enfermagem, conforme constatam Marta Lopes e Sandra Leal [...] 
persiste a feminização “tanto na qualificação universitária como nos 
níveis médio e técnico”; tal processo está ligado, segundo as autoras, 
à divisão sexual do trabalho, entendida como “um princípio organi-
zador da sociedade capitalista”, o qual se associa a outras formas de 
divisão social do trabalho.

Assim, no caso das profissões feminizadas da saúde, mantém-se 
a relação entre “cuidado” e “ação feminina”, num processo que natu-
raliza essas diferenças como atribuídas ao sexo feminino [...]. Embora 
atualmente tais naturalizações do que seria eminentemente feminino 
pareçam datadas e anacrônicas, a cristalização entre “cuidar” e ser 
“mulher”, seja na Enfermagem, seja na Pedagogia, revela-se ainda 
muito forte [...]. 

MACEDO, Renata Mourão. Resistência e resignação: narrativas de gênero na 
escolha por Enfermagem e Pedagogia. Cadernos de Pesquisa, 

São Paulo, v. 49, n. 172, p. 54-76, abr./jun. 2019. 

 Roteiro de trabalho

1. Qual é a relação entre a divisão sexual do trabalho e as escolhas por um curso superior no Brasil? 

2. Quais são os cursos universitários e carreiras profissionais analisados no texto que historicamente se com-
põem sobretudo por mulheres? Por que tais profissões são socialmente associadas à feminilidade?

3. Descreva, com suas palavras, o que foi o processo de “feminização do magistério” abordado no texto e 
identifique as características pessoais consideradas essenciais para o exercício da docência e da enfermagem.

4. Em comparação com o período histórico abordado no texto, quais são as permanências e mudanças na 
relação entre mulheres e o mundo do trabalho que você percebe em seu cotidiano?

 �  Renata Mourão Macedo, pesquisadora da Universidade 
de São Paulo que analisou a relação entre mulheres 
estudantes universitárias, o mercado de ensino superior 
e as desigualdades sociais. Foto de 2020. 

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al



68 CAPÍTULO 3

 As mulheres que sempre trabalharam
Ao restringir a noção de trabalho apenas às ativi-

dades de emprego formal e assalariado, podemos nos 
enganar acreditando que as mulheres só começaram a 
trabalhar no século XX. É fato que a força de trabalho 
feminina foi maciçamente incorporada ao mercado de 
trabalho formal apenas no último século. Entretanto, 
se observarmos as atividades femininas realizadas sem 
remuneração ou remuneradas sem vínculo empregatí-
cio, veremos que as brasileiras, em particular as negras 
e pobres, sempre trabalharam.

Na seção anterior discutimos as desigualdades en-
tre homens e mulheres no mundo do trabalho e vimos 
como a profissionalização de muitas mulheres ocorreu 
em paralelo à desvalorização das carreiras considera-
das femininas. Mas há também questões raciais e de 
classe que expõem desigualdades entre as próprias 
mulheres. Ao compararmos a taxa de profissionais as-
salariados com carteira de trabalho assinada, ou seja, 
em situações laborais nas quais estejam protegidos por 
leis e direitos trabalhistas, as mulheres negras for-
mam o conjunto da população menos protegido. 

No gráfico a seguir, segundo dados organizados 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), em 2017, percebemos 
que em todas as regiões metropolitanas analisadas as 
mulheres negras (pretas e pardas) são a maioria dos 
trabalhadores ocupados em trabalhos vulneráveis, 
como atividades informais e sem carteira assinada. 
O dado expõe a vulnerabilidade desse grupo não 
apenas em comparação com os homens, mas também 
entre as próprias mulheres, como já dito, uma vez que, 
com base nas estruturas de desigualdade racial no Bra-
sil, trabalhadoras brancas e amarelas (descendentes de 
grupos asiáticos) tendem a ocupar posições menos des-
favoráveis no mercado de trabalho. Sem carteira assina-
da, mulheres negras como estas inclusas nas estatísticas 
abaixo são trabalhadoras que desempenham suas ativi-
dades de maneira precarizada, sendo mal remuneradas. 
Além disso, não têm estabilidade, fundo de garantia, 
direito a férias remuneradas nem licença de saúde e, na 
maioria das vezes, tampouco cobertura de previdência 
social, dificultando assim a conquista da aposentadoria.   

Mulheres negras
Mulheres não negras

Homens negros
Homens não negros

34.9 34.9

24.6 23.6
20

39.1

30.8
33

27.4

34.9

26.5
22.9

19.7

27.6 26.5
23.6

São Paulo Porto Alegre Salvador Distrito Federal

Grande parte dessas trabalhadoras negras que 
executam suas atividades sem garantia de direitos 
trabalhistas estão no setor do trabalho doméstico. 

No Brasil, há cerca de 7 milhões de empregados do-
mésticos, o maior contingente desse setor no mundo 
todo, segundo dados da Organização Internacional  
do Trabalho (OIT). Mas foi só em 2013, muito recen-
temente, que a categoria profissional foi enfim regula-
mentada. A PEC das Domésticas, como ficou conhecida 
a Emenda Constitucional no 72/2013, garantiu a empre-
gadas de limpeza, cozinheiras e babás direitos trabalhis-
tas compatíveis com os direitos constitucionais assegu-
rados para qualquer trabalhador formal no país. 

Se o trabalho que essas mulheres realizam nas 
casas de família é um trabalho digno e importan-

te como qualquer outro, por que justamente esse 
grupo não era contemplado pela legislação traba-
lhista da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)? A 
demora e a resistência de membros de classes mais 
altas em regulamentar o emprego doméstico advêm 
de uma longa história de racismo e desigualdade 
econômica, que desde a escravidão reservou às mu-
lheres negras os serviços e lugares menos prestigia-
dos da sociedade brasileira. E, embora a legislação 
atual tenha sido uma conquista importante dessas 
trabalhadoras, apenas 1,5 milhão delas tiveram a 
garantia dos direitos trabalhistas efetivada e estão 
registradas com carteira assinada, enquanto outros 
2,5 milhões atuam como diaristas, sem o importante 
vínculo empregatício.

Fonte: DIEESE/SEADE, MTb/FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED).   
Disponível em: https://www.dieese.org.br/anuario/2018/AnuarioTrabalhadores.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020.

PROPORÇÃO DE OCUPADOS EM SITUAÇÕES DE TRABALHO VULNERÁVEIS, 
POR OR E SE O  EM REGI ES ME ROPOLI A AS (20 ) (EM ) Notas 

1)  Negros = pretos e 
pardos. Não negros = 
= brancos e amarelos. 

2)  Inclui os assalariados 
sem carteira de 
trabalho assinada 
do setor privado, 
os autônomos que 
trabalham para o 
setor público, os 
trabalhadores familiares 
não remunerados 
e os empregados 
domésticos. 

3)  No caso do Distrito 
Federal, refere-se à 
população de 14 anos 
ou mais.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Assista à videorreportagem produ-

zida pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulada Deixa ela trabalhar: “é mui-
to mais difícil para uma mulher negra 
arranjar um emprego”, publicada em 
2019, alertando para as desigualdades 
no mundo do trabalho, que levam as 
mulheres negras ao desemprego ou a 
trabalhos mais precarizados. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=
BQC-Dc6FE98&list=PLY0j3fVIJp7i4L6
d4AuOy7oX6Ds4aGdNx&index=2. Acesso 
em: 11 set. 2020.

� Videorreportagem do canal do Estadão na qual trabalhadoras contam sobre 
suas experiências profissionais e falam sobre desemprego, possibilitando maior 
entendimento sobre o racismo no mercado de trabalho. Foto de 2019.

�  Em imagem de 1874 em Pernambuco, quando 
o Brasil ainda estava sob regime escravocrata, 
babá negra segura menino em foto de 
Alberto Henschel. 

�  Trabalhadora doméstica negra passa a roupa enquanto adolescentes 
brancas estudam. Cidade do Rio de Janeiro, 2019. 

� Babás com carrinhos de bebê na Avenida Beira Mar Norte, 
Florianópolis (SC ), 2014. 

PARE e PENSE

1. Quais especifi cidades podem ser destacadas na 
experiência de mulheres negras e pobres com 
o mundo do trabalho? Como a relação entre as 
desigualdades de classe e raça pode provocar 
uma precarização ainda maior nas condições de 
trabalho das mulheres?

2. Qual é a relação entre a conquista de direitos tra-
balhistas e a diminuição da desigualdade social? 
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PESQUISA
ETAPA 3

Pós-campo

É muito importante não mostrar a gravação da entrevista a ninguém, respeitando assim o anonimato de sua 
entrevistada, pois ela concordou em conversar apenas com você. Não exponha as respostas que ela generosamen-
te lhe deu; isso faz parte do pacto de confiança entre pesquisador e entrevistado. Muitas vezes, o entrevistado, ao 
falar sobre a própria vida, sua história e as decisões que tomou, está refletindo e elaborando esses assuntos pela 
primeira vez, e nem sempre quer compartilhar essas informações com outras pessoas. Por isso é fundamental a 
preservação da identidade de sua entrevistada, utilizando, inclusive, um pseudônimo (um nome que oculte a iden-
tidade de quem você entrevistou) quando for analisar o material da pesquisa. 

Em seguida, reserve um momento para ouvir detidamente a gravação da conversa e transcreva os trechos de 
fala da sua entrevistada. Tenha cuidado ao transformar em texto escrito aquilo que lhe foi dito. Nessa etapa, é 
crucial ser muito fiel ao que lhe foi falado, sem distorcer nem modificar as expressões da entrevista. Aproveite para 
anotar suas percepções durante o trabalho de campo, atentando ao que foi dito, mas também ao que não foi: por 
exemplo, se sua entrevistada precisou pensar muito para responder a alguma pergunta, se ficou constrangida com 
alguma questão ou se houve alguma pergunta à qual ela não quis responder. Observe igualmente quais foram os 
assuntos mais sensíveis e com quais ela se sentiu bem à vontade.
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Antes da entrevista

1. Explique seus objetivos e obtenha consentimento da pessoa que vai ser entrevistada.

2. Certifique-se de que terá um gravador ou um aplicativo de celular com essa função.

3. Elabore o roteiro da entrevista.

Durante a entrevista

4. Procure realizar a entrevista em um lugar calmo, sem muito barulho e sem a presença de ou-
tras pessoas.

5. Preste atenção no que a entrevistada está lhe contando e respeite o que ela fala (não faça 
perguntas indiscretas nem julgue o que está sendo dito).

6. Siga seu roteiro de perguntas e, caso a entrevistada lhe dê informações que o levem a pensar 
em novas questões, acrescente-as na conversa.

Após a entrevista

7. Agradeça a pessoa pelo tempo dedicado e pelas respostas, garantindo que vai manter seu 
anonimato e sigilo sobre as informações que ela lhe deu.

8. Transforme a gravação em texto, isto é, transcreva a entrevista.

Análise e apresentação dos resultados das pesquisas
Agora chegou o momento de analisarmos o material produzido pelas entrevistas. Com a transcrição da conver-

sa em mãos, selecione os trechos de fala da entrevistada que você julga serem os mais significativos para responder 
ao objetivo da pesquisa; ou seja, dentre tudo o que ela lhe contou, o que contribuiu mais para você entender as 
especificidades da relação entre mulheres e mundo do trabalho?

Tente elaborar um resumo das principais informações produzidas pelos blocos de perguntas do roteiro da 
entrevista. Liste os aspectos mais importantes da conversa, pondere as causas e consequências das experiências 
vivenciadas pela entrevistada, reflita sobre quais posicionamentos pessoais dela podem estar correlacionados a seu 
perfil e, ainda mais importante, correlacione as informações obtidas na entrevista com as discussões que levanta-
mos durante o capítulo. Essas reflexões serão a base dos resultados da pesquisa. 

Por fim, quando os resultados individuais da pesquisa já estiverem organizados e sistematizados, defina com 
a turma qual será o meio de apresentação das entrevistas feitas por vocês. Uma sugestão é a realização de um 
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seminário de pesquisa em que vocês 
possam separar um momento espe-
cífico para divulgar o resultado das 
análises, apresentando os perfis de 
cada entrevistada e traçando compa-
rações e relações com o que cada um 
descobriu enquanto estava realizando 
a pesquisa. Cada entrevistador pode 
também confeccionar um cartaz ou 
uma página impressa com todos os 
dados sobre o perfil da entrevistada, 
destacando algumas das falas mais 
significativas durante a entrevista. 
Com todos os perfis reunidos, a tur-
ma pode então montar uma publica-
ção ou uma exposição dos resultados 
da pesquisa, de preferência disponí-
vel para toda a comunidade escolar.

 �  Operária que trabalha no setor de usinagem e balanceamento de uma indústria 
aeroespacial no estado do Rio de Janeiro. Foto de 2017. 

RELEITURA
No percurso deste capítulo, aproximamo-nos do cotidiano de trabalho das mulheres. Debatemos as diferentes 

experiências laborais femininas, problematizamos a questão do que a sociedade define como carreiras feminiliza-
das e também refletimos sobre as desigualdades no mercado de trabalho, seja entre homens e mulheres, seja entre 
as próprias mulheres. Mas ao longo do capítulo compreendemos igualmente que trabalho não é apenas o serviço 
humano desempenhado fora de casa, com vistas à remuneração, tal como organizado dentro de uma sociedade 
sob dinâmica capitalista. Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada por uma pessoa para criar as 
condições de sua própria existência e vida, inclusive aquele sem nenhuma remuneração, como o trabalho domés-
tico familiar: um conjunto amplo de atividades desempenhadas pelas mulheres, não só para si, mas também para 
os outros, que costuma passar despercebido e se torna invisível.

Na seção Narrativas, acompanhamos as histórias de três trabalhadoras de São Paulo que encaravam o de-
safio da conciliação entre o trabalho remunerado como funcionárias do setor de alimentação e o trabalho não 
remunerado de manutenção e cuidado da casa e dos filhos. Mesmo trabalhando fora de casa, assumindo funções 
profissionais no mercado de trabalho, as mulheres não são isentas da responsabilidade pelo trabalho doméstico, 
culturalmente creditado como tarefa feminina. Há muito tempo, essa sobreposição de atividades de trabalho, den-
tro e fora de casa, configura o que pesquisadores têm chamado de dupla jornada ou, nos últimos tempos, trabalho 
feminino contínuo. Abaixo, leia o trecho da coluna da escritora Renata Corrêa na revista Marie Claire, correlacio-
nando-o às fotos desta seção. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Na pandemia, a crise doméstica provocada pela carga mental ficou ainda mais evidente
Renata Corrêa

A carga mental é um trabalho invisível de planejamento das tarefas domésticas e de gerenciamento familiar. [...] 
em pesquisa realizada em 2018, o IBGE constatou que mulheres brasileiras dedicam 73% a mais do seu tempo com 
tarefas domésticas que os homens. Isso já seria um dado alarmante, mas é importante lembrar que o trabalho mental 
envolvido nesses serviços não é medido por essa estatística.

Enquanto a educação dos homens não inclui o aprendizado das tarefas domésticas, meninas e adolescentes são 
ensinadas desde cedo um conhecimento geral que inclui de quanto em quanto tempo toalhas devem ser trocadas, 
que o feijão deve ficar de molho no dia anterior ao cozimento, que as roupas brancas devem ser separadas das roupas 
coloridas antes de serem lavadas ou simplesmente saber onde está o material escolar que os filhos precisam para 
fazer as tarefas; os homens que se consideram bons companheiros alegam que participam das tarefas, como se a casa 
ainda fosse o espaço essencialmente feminino e eles apenas a ocupassem. É o famoso homem que ajuda, e a palavra 
ajuda já mostra o suficiente de quem é a responsabilidade. [...] 

Outro fator importante que os números do IBGE não mostram é a diferença do peso da carga mental para mu-
lheres brancas e negras. Apesar da pesquisa mostrar pequenas variações no tempo dedicado ao trabalho doméstico 
entre mulheres brancas (17,7 horas) e mulheres negras (18,6 horas), as mulheres das classes mais abastadas terceiri-
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zam o trabalho doméstico para mulheres negras e periféricas. O trabalho doméstico é mal remunerado, tem poucas 
garantias e custa barato para famílias brancas, o que acaba criando a ilusão de alguma igualdade dentro das casas de 
classe média; infelizmente, é apenas mais um índice da nossa sociedade profundamente desigual. Fica com a mulher 
branca a tarefa de gerenciar a relação com a trabalhadora doméstica, da qual o homem se abstém. Enquanto isso, 
as trabalhadoras domésticas[,] já precarizadas, estão submetidas a um estresse adicional: uma carga mental dupla, 
um trabalho emocional e intelectual perpétuo que deve ser feito na sua própria casa e na casa dos patrões. E esse 
trabalho não é mensurado e tampouco remunerado. [...]

A exaustão feminina se tornou um problema tão grave que as teóricas que estudam o tema estão abandonando os 
termos jornada dupla e jornada tripla de trabalho para adotar o termo jornada contínua, onde a sequência de tarefas 
e seu planejamento é tão esmagadora, e os limites entre vida doméstica e trabalho estão tão borrados, que a mulher 
não está trabalhando apenas quando está dormindo.

CORRÊA, Renata. Na pandemia, a crise doméstica provocada pela carga mental ficou ainda mais evidente. Marie Claire, 20 jul. 2020.  
Disponível em: https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/07/na-pandemia-crise-domestica-provocada- 

pela-carga-mental-ficou-ainda-mais-evidente.html. Acesso em: 20 jul. 2020.  

 Roteiro de trabalho
1. O que leva a autora do texto a concluir que “a mulher não está trabalhando apenas quando está dormindo” 

e como isso se relaciona com as imagens destacadas?

2. Por que a atividade doméstica familiar e sua carga mental são consideradas trabalho invisível?

3. Qual é a diferença entre dizer que as mulheres fazem dupla jornada e que elas têm jornada contínua?

4. Pensando nas pessoas que residem com você, qual trabalho é responsabilidade de cada uma?

5. Pensando ainda nas pessoas em seu domicílio: Homens, mulheres, jovens, idosos e adultos realizam as mes-
mas atividades ou o trabalho é dividido? Descreva.

6. Quais ações ou fatores você ressalta como importantes no combate à desigualdade entre homens e mulhe-
res nas relações de trabalho, dentro e fora de casa?

 �   Leana orienta o filho João Paulo durante o dever de casa. 
(São Paulo, SP, 1999.) 

 �  Na imagem, mulher sobe no parapeito da janela do prédio 
para limpar a vidraça. (São Paulo, SP, 2005.) 

 �  Na comunidade do Cantagalo, no Rio de Janeiro (RJ), mãe e 
filha preparam almoço em casa. Foto de 2005. 

 �  Enquanto uma mulher, a enfermeira, aplica vacina no bebê, 
outra, possivelmente mãe ou familiar, o acalma e o segura. 
(Rio de Janeiro, RJ, 2017.) 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
SOUZA, Duda Porto; CARARO, Aryane. Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o 
Brasil. São Paulo: Seguinte, 2017. 208 p.
Com uma linguagem acessível e ilustrações feitas por diversas artistas brasileiras, a obra é 
produto de ampla pesquisa sobre a atuação feminina na história brasileira, do século XVI 
à contemporaneidade. No livro, mulheres de todas as regiões do país são homenageadas, 
tendo suas trajetórias de lutas e conquistas narradas. Trata-se de excertos de biografias 
de mulheres cientistas, artistas e lideranças políticas que deixaram sua marca para gera-
ções de outras mulheres.  

DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, Carla (coord.). História das mulheres no Brasil. 
São Paulo: Contexto/Editora da Unesp 1997. 678 p.
Um livro já clássico da história social, o volume História das mulheres no Brasil reúne artigos 
acadêmicos de diferentes autoras das ciências humanas brasileiras. Nos textos, é possível 
acompanhar debates e pesquisas sobre a diversidade de experiências sociais das mulheres 
no país ao longo dos últimos séculos, inclusive aqueles sobre as transformações da relação 
feminina com o universo do trabalho, formal, doméstico ou informal.

QUE HORAS Ela Volta? Direção de Anna Muylaert. Brasil, 2015. (114 min).
Protagonizado por Regina Casé, o filme esmiúça a trajetória de Val, uma empregada domés-
tica que, como tantas no Brasil, lida cotidianamente com a complexa relação com os patrões 
da classe alta e com as mágoas de sua filha Jéssica, deixada em Pernambuco quando a mãe 
partiu para São Paulo em busca de trabalho. As contradições das relações de trabalho e o 
impacto das desigualdades sociais sobre a vida de uma pobre mulher e mãe dão a tônica 
para esta história sensível e surpreendente. 

NORMA RAE. Direção de Martin Ritt. Estados Unidos 1979. (110 min).
O filme de 1979 é baseado na história real de Crystal Lee Sutton, operária da indústria têxtil 
no sul estadunidense que liderou uma campanha por melhores condições de trabalho. Na 
adaptação cinematográfica, que rendeu à atriz principal Sally Field o Oscar de melhor atua-
ção, a protagonista da história é Norma Rae, mãe de dois filhos explorada pelas dinâmicas 
de trabalho da indústria local. 

REVOLUÇÃO em Dagenham. Direção de Nigel Cole. Reino Unido, 2010. (113 min).
O filme retrata uma greve organizada e realizada por mulheres na linha de produção de uma 
montadora de veículos, no final da década de 1960. Contrárias à desigualdade salarial entre 
operários e operárias da instituição, a principal demanda das personagens é de “salário igual 
para trabalho igual”, em um enredo que levanta questões sobre os impactos da organização 
política das mulheres no mundo do trabalho.

AGÊNCIA Patrícia Galvão. Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/
category/mulheres-de-olho/trabalho/. Acesso em: 21 ago. 2020. 
Com quase 20 anos de atuação, a Agência Patrícia Galvão é uma organização social 
de defesa dos direitos das mulheres. Tendo um espaço já reconhecido no impor-
tante trabalho de levantamento, análise e divulgação de dados sobre a violência 
contra as mulheres, a agência mantém um portal repleto de notícias e materiais de 
estudo. No endereço eletrônico apresentado acima, você pode acessar diretamente 
a página de conteúdos relacionados ao tema das mulheres e o mundo do trabalho.
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ONU Mulheres. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/. Acesso 
em: 21 ago. 2020. 
Criada em 2010, a ONU Mulheres é uma instituição ligada à Organização 
das Nações Unidas (ONU) e deriva do legado do Fundo de Desenvolvimen-
to das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) em defesa dos direitos hu-
manos das mulheres. Com sede em Nova Iorque (EUA), a instituição dispõe 
de um escritório brasileiro, em Brasília, responsável pela atuação local em 
campanhas, pesquisas e projetos de empoderamento feminino. No web-
site da instituição, você pode acompanhar os materiais de divulgação da 
atuação da ONU Mulheres no Brasil. 

MARIA Vai com as Outras. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/
maria-vai-com-as-outras-2-mulheres-na-ciencia/. Disponível em: 21 ago. 2020.  
No podcast de entrevistas comandadas por Branca Vianna e produzidas pela revista
piauí, o tema principal de debate é a relação das mulheres com o trabalho, seja o 
remunerado, seja o realizado junto à família. No episódio “Mulheres na ciência”, in-
dicado no endereço acima, ouça um pouco mais sobre a experiência de diferentes 
mulheres que trabalham como pesquisadoras no ramo científico.
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ENEM
1. Texto I

�  Tradução: “As mulheres do futuro farão da Lua um 
lugar mais limpo para se viver”. Disponível em: www.
propagandashistoricas.com.br. Acesso em: 16 out. 2015. 

Texto II

Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres
Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser um terço 

desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas 
e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais.

Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016.

A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra a

a. elitização da carreira científi ca.

b. qualifi cação da atividade doméstica.

c. ambição de indústrias patrocinadoras.

d. manutenção de estereótipos de gênero.

e. equiparação de papéis nas relações familiares.
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2. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: XXV – assistên-
cia gratuita aos �lhos e dependentes, desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-escolas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006).

Disponível em www.jusbrasil.com.br. Acesso em: 20 fev. 2013 (adaptado).

A inclusão do direito à creche e à pré-escola na Constituição da República Federativa do Brasil pode ser 
explicada pela

a. redução da taxa de fecundidade no país.

b. precarização das redes de escolas públicas brasileiras.

c. mobilização das mulheres inseridas no mercado de trabalho.

d. atuação da iniciativa privada consoante às demandas sociais da população.

e. constatação dos elevados índices de maus-tratos sofridos pelas crianças no Brasil.

3. As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem 
numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume o caráter de identidade coletiva na me-
dida em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela lógica 
da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela libertação dos babaçuais, 
pela autonomia do processo produtivo. Passam a atribuir signi�cados ao seu trabalho e as suas experiências, tendo como 
principal referência sua condição preexistente de acesso e uso dos recursos naturais.

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela libertação do coco preso e pela posse da terra.  
In: Anais do VII Congresso Latino-Americano de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado).

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é resultante da

a. constante violência nos babaçuais na confluência de terras maranhenses, piauienses, paraenses e tocan-
tinenses, região com elevado índice de homicídios.

b. falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das cidades e com pouco vínculo histórico com 
as áreas rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.

c. escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos babaçus, causada pela construção 
de açudes particulares, impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos.

d. progressiva devastação das matas dos cocais, em função do avanço da sojicultura nos chapadões 
do Meio-Norte brasileiro.

e. dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de 
suas propriedades.

4. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi 
efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar 
severo de Emilie; eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os 
mesmos talheres e pratos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de 
café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto, já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar 
os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um 
cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o 
odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença que era só silêncio impedisse 
o outro de viver.

HATOUM, M. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das 
relações humanas e sociais demarcada pelo 

a. predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a intimidade da convivência. 

b. discurso da manutenção de uma ética doméstica contra a subversão dos valores. 

c. desejo de superação do passado de escassez em prol do presente de abastança. 

d. sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família.

e. rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa.
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ANARQUISTAS 
E SOCIALISTAS: 
O PODER DOS 
TRABALHADORES

4

No capítulo anterior, você analisou o senti-
do do trabalho na sociedade capitalista e, 
em especial, compreendeu como as mu-

lheres se inseriram no mundo do trabalho em dife-
rentes contextos. Mas quais propostas defenderam 
a transformação radical das relações de trabalho? 
Qual seria o lugar do trabalho na sociedade socialis-
ta? Em que ele se difere do trabalho no capitalismo? 
Existem diferenças entre socialismo e comunismo? E 
quanto ao anarquismo? Em que ele é diferente da 
proposta socialista?  

O século XIX não foi apenas um período de afir-
mação da sociedade burguesa e das ideias liberais na 
Europa, mas também uma época de crítica ao capita-
lismo. Operários organizaram associações e sindicatos 
que contestavam a exploração e reivindicavam melho-
res condições de trabalho, enquanto novas teorias de-
fendiam a igualdade e a justiça social, propondo outras 
formas de organização da vida econômica e social.

O que as imagens desta abertura sugerem sobre 
os movimentos revolucionários que fizeram com que 
alguns países se tornassem socialistas no século XX? 

�  Soldados bolcheviques marcham pelas ruas de Moscou em 1917, com uma faixa onde se vê estampada a palavra “Comunismo”.  
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Neste capítulo, vamos compreender o que propunham pensadores e mo-
vimentos sociais contrários ao capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e 
quais foram os resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anarquismo e do socialis-
mo, bem como as experiências políticas de países que fizeram revoluções 
socialistas, como a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

 �  Demonstração de força dos revolucionários cubanos diante do Palácio Presidencial em 
Havana, Cuba, 1959.

 �  Tropas comunistas do Exército Vermelho Chinês em marcha durante assalto a Xangai, 1949. 
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NARRATIVAS
O texto a seguir, escrito por Cândido Grzybowski, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Eco-

nômicas (Ibase), analisa a desigualdade social no Brasil, comparando a situação do país com a descrita no romance 
Os miseráveis, do escritor francês Victor Hugo (1802-1885). Após a leitura, responda às questões propostas no 
Roteiro de trabalho. 

Os miseráveis
Cândido Grzybowski

Ainda na segunda metade do século XIX, Victor Hugo escreveu o clássico romance Les Misérables, retratando 
o outro lado da Paris das luzes. Ao andar pelas ruas de nossas grandes cidades hoje em dia, não dá para fechar os 
olhos para a desesperadora situação de miséria a que milhares são relegados. Que mundo é este que avança criando 
miseráveis? Viver sem nada, sem comida e sem teto para dormir, é uma condição cotidiana para muitos, brasileiras 
e brasileiros, jogados por aí. Até bem pouco tempo atrás, parecia que já tínhamos superado tal chaga social, que 
nos golpeia forte e que não dá para ignorar. Aliás, até nos orgulhávamos de ter finalmente conseguido avançar no 
combate da fome e da miséria no país. Mas não. Estamos praticamente de volta ao “mapa da fome” da ONU, logo o 
Brasil, considerado o maior produtor de alimentos do mundo. [...]

O mundo está mais para barbárie total do que para algo eticamente razoável. Mas entre nós, neste amado Brasil, 
a versão da barbárie avança a passos mais rápidos, de forma institucional e, até certo modo, sorrateira. Não temos 
guerra civil, como na Síria, mas temos uma guerra contra pobres, como mostra a endêmica violência contra favelados 
e periferias, sem terra, quilombolas e indígenas. [...] Segundo dados [do] IBGE, aumentamos em 1,5 milhão o número 
de pessoas condenadas à pobreza extrema, em 2017: fomos de 13,34 milhões para 14,83 milhões. Ao mesmo tempo, 
diminuiu a cobertura do Programa Bolsa Família, de 14,3% em 2016 para 13,7% dos domicílios brasileiros em 2017. 
Pelo critério do Banco Mundial, de US$ 5,5 ao dia, cerca de 50 milhões de brasileiros (25,4%) vivem na linha da pobre-
za. No Nordeste são 43,5% da população total. No conjunto, temos um Brasil que condena 42% das crianças de 0 a 
14 anos a viverem sem um mínimo necessário. Que “Progresso” é esse e que futuro poderemos ter como coletividade 
humana diante deste cenário? [...]

Somos uma sociedade de extremos, de miseráveis e de abastados, como lógica estruturante, misturando desi-
gualdades das mais diversas entre trabalho e capital com racismo e patriarcalismo. Os indicadores econômicos, sem-
pre vistos como médias de renda, não revelam a radicalidade do problema na vida concreta. Os dramas da fome, da 
falta de teto, de educação e saúde, de trabalho ou terra para produzir, vão muito além do que o punhado de valores 
monetários de poder de compra. Há uma grande questão de momento histórico em que estamos, de miséria vivida 
em meio de abundância visível e escandalosamente mal distribuída. Porém, os indicadores econômicos ajudam para 
interpelar a todos os que negam o fato da desigualdade social extrema estar inscrita na certidão de nascimento do 
Brasil como sociedade e nação, desigualdade que muda se reproduzindo de novas formas e, pasmem, cresce ao 
invés de diminuir.

Pelos dados da PNAD Contínua, em 2017, das mais de 200 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 mi-
lhões (60,2%) possuíam algum tipo de rendimento. A metade com menores rendimentos recebeu, em média mensal,  
R$ 754,00, e o topo do 1% de maiores, R$ 27.213,00, ou seja, 36,1 vezes mais! Em termos de rendimento domiciliar 
per capita, ainda segundo o IBGE, da massa de rendimentos de R$ 263,1 bilhões, 43,3% ficaram concentrados nos 
10% dos maiores rendimentos, superior aos 80% dos domicílios de menor renda. Entre os menores dos menores, os 
10% da base, receberam apenas 0,7% da massa de rendimentos do país!

Mas esses dados escondem outras desigualdades, como aquela entre homens e mulheres. Na média, elas recebe-
ram quase 25% menos do que os homens. Existe uma situação ainda mais grave, pois 5,9 milhões de mulheres são 
empregadas domésticas (92,3% do total do trabalho doméstico), e, delas, 71,6% não têm carteira de trabalho assina-
da. Diante de uma média nacional per capita de R$ 2.178,00 em 2017, 29,2% das mulheres brancas recebiam acima 
deste valor. Porém, era bastante menos para pardas, com 26,3% menos, e pretas, com 27,9% menos do que a média 
nacional, na classificação do IBGE. Olhando de mais perto para o conjunto, entre os 10% de menores rendimentos do 
país, os pardos e pretos são aproximadamente 80%, enquanto os brancos são pouco mais de 20%. No outro extremo, 
entre os 10% dos maiores rendimentos, os pretos e pardos eram 24,8%. Isto tudo num país em que mais da metade 
da população se identifica como negras e negros! Na Região Sudeste, a mais rica do Brasil, onde negros representam 
46,4% das pessoas, sua participação entre os 10% dos mais ricos não passava de 16,4%.

São dados e mais dados, como se a cidadania fosse número, que está longe de ser. A desigualdade social, no 
entanto, não é uma normalidade aceitável, de jeito nenhum!

[...]
GRZYBOWSKI, Cândido. Os miseráveis. Ibase, 16 abr. 2018. Disponível em: https://ibase.br/pt/?wysija-page=1&controller=email&action= 

view&email_id=44&wysijap=subscriptions&user_id=576. Acesso em: 1o ago. 2020.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS102

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS504



79

 Roteiro de trabalho

1. Quais dados e argumentos o autor utiliza para justifi car o crescimento da desigualdade social no Brasil?

2. Para o autor, quais formas de desigualdade existem no Brasil?

3. Quais seriam as consequências dessa desigualdade para o país?

4. A razão das desigualdades no Brasil teria relação com o desenvolvimento do capitalismo no país? Justifi que. 

5. O que o autor quer dizer com a afi rmação de que a desigualdade está na certidão de nascimento do país? 
Você concorda com essa afi rmação? Que exemplos históricos poderiam embasá-la?

6. Como você acredita que poderiam ser reduzidas ou eliminadas as desigualdades sociais no Brasil? Dis-
cuta com os colegas.

  EM BUSCA DE UMA NOVA ORDEM SOCIAL
Vários autores formularam críticas à sociedade burguesa capitalista no século XIX. Alguns deles, ainda sob in-

fluência das ideias iluministas, defendiam que somente com o desenvolvimento da razão e apostando no progresso 
se poderia conquistar a felicidade humana. Tomando como ideário a defesa da igualdade, tinham como referência 
essencial o pensamento filosófico de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que havia afirmado ser a propriedade a 
origem da desigualdade entre os seres humanos.

O pensador alemão Friedrich Engels (1820-1895) chamou alguns desses pensadores de socialistas utópicos, 
pois, segundo ele:

Tratava-se de descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social para implantá-lo na sociedade, vindo de fora, 
por meio da propaganda e, sendo possível, com o exemplo, mediante experiências que servissem de modelo. Esses novos 
sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no reino da utopia; quanto mais detalhados e minuciosos fossem, mais 
tinham que degenerar em puras fantasias.

ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao científico. 3. ed. São Paulo: Global, 1980. p. 35.

Para Engels, autores como o britânico Robert Owen (1771-1858) e os franceses Saint-Simon (1760-1825) e Charles 
Fourier (1772-1837) criavam modelos ideais que não poderiam ser implementados, pois propunham que as mudanças 
viriam de fora da sociedade, com base em exemplos práticos que serviriam de propaganda 
para criar um novo ordenamento social. Mas, então, o que era preciso fazer?  

Robert Owen nasceu 
no Reino Unido e era 
proprietário de uma fá-
brica. Reduziu a jornada 
de trabalho dos operários 
de sua empresa para 10,5 
horas diárias, favoreceu 
a educação das crianças, 
tendo construído uma es-
cola infantil, e contribuiu 
para que os trabalhadores 
tivessem melhores condi-
ções de moradia e saúde, 
com a abertura de uma 
cooperativa e também de 
uma loja onde os traba-
lhadores podiam comprar 
produtos quase ao valor 
de custo. Criticou o lucro 
como fi nalidade do traba-
lho e passou a defender o 
comunismo como princípio de organização social. Entre 1824 e 1829, tentou fazer funcionar, na 
América, uma colônia comunitária, a Nova Harmonia, que não prosperou. 

�  Cidade de New Lanark, na Escócia, com a fábrica de Robert Owen em primeiro plano. 
Ilustração de 1901.
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� Robert Owen, s.d.
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Oriundo da nobreza francesa, Saint-Simon combateu a pobreza e 
a desigualdade social. Para ele, a industrialização deveria ser acompa-
nhada de uma planifi cação que favorecesse a classe mais numerosa: 
a dos proletários. Criticava o sentido de liberdade da Revolução 
Francesa, que defendia o individualismo sem se preocupar com o 
bem-estar dos proletários. Não defendia o fi m da propriedade priva-
da, mas exigia que os empresários tivessem responsabilidade social.

Charles Fourier nasceu na França e foi crítico fervoroso da so-
ciedade burguesa. Para ele, o ser humano deveria alcançar o má-
ximo de prazer individual. Por isso, criticava o sistema social que 
separava o trabalho do prazer. Defendia também a libertação da 
mulher e a liberação sexual, uma vez que esta última se relaciona 
com a liberação dos instintos e a obtenção de prazer. Defendia que 
a sociedade deveria se organizar com base em cooperativas nas 
quais a produção e os benefícios do trabalho fossem partilhados 
por todos. O socialismo seria a última fase da história dos seres hu-
manos, na qual haveria cooperação entre as pessoas e a felicidade 
seria possível.

�  Claude Henri de Rouvroy, o conde  
Saint-Simon, em desenho de 1885. 

� François Marie Charles Fourier 
em gravura de 1837.

 O socialismo
O francês François Babeuf (1760-1797) e o italia-

no Filippo Buonarroti (1761-1837) – que já haviam 
tentado derrubar o governo do Diretório como líderes 
da Conspiração dos Iguais em 1796 – fundaram, na 
França, um Comitê de Insurreição com o qual preten-
diam minar as instituições burguesas, insuflando as 
classes oprimidas a lutar contra a burguesia. Babeuf foi 
preso como conspirador e morreu em seguida. Além 
de defender a reforma agrária, ambos acreditavam que 
o poder deveria ser tomado pelos proletários, já que a 
igualdade só poderia ser conquistada com a luta dos 
trabalhadores. Surgiu, então, a ideia de que determina-
da classe deveria se organizar para lutar contra aquela 
que a oprimia. O socialismo só poderia ser alcançado 
mediante essa luta. 

Nos anos 1830, ocorreu o cartismo na Inglaterra. 
O movimento iniciou-se com a divulgação da Carta 
do Povo, escrita por William Lovett (1800-1877) e en-
viada ao Parlamento inglês. Nela estavam contidas as 
reivindicações de organizações trabalhistas que defen-
diam uma reforma parlamentar que instituísse o voto 
secreto e o sufrágio universal e abolisse a necessidade 
da qualificação de proprietário para os candidatos a 
cargos públicos. Pretendia-se, assim, conquistar mais 
direitos políticos para a classe trabalhadora.

Em 1848, eclodiram quase simultaneamente movi-
mentos republicanos com forte participação operária e 
influência do pensamento anarquista e socialista. Várias 
monarquias europeias foram derrubadas: na França, na 
Bavária (no sudoeste alemão), em Berlim, também na Ale-
manha, em Viena, na Áustria, e em Milão, na Itália. Na 
França, foi proposta a criação de uma república democrá-
tica, com um operário como membro do governo provisó-
rio e outros líderes declaradamente socialistas.

Naquele mesmo ano, os teóricos do socialismo Karl 
Marx (1818-1883) e Friedrich Engels publicaram o 
Manifesto do Partido Comunista. Logo nas primeiras 
linhas, afirmavam que “a história de toda a sociedade 
até hoje é a história da luta de classes”. Eles defendiam 
a tomada do poder pelos trabalhadores e propunham, 
entre outras coisas, a expropriação da propriedade 
fundiária, a criação de impostos progressivos taxando 
a riqueza, a criação de um banco nacional que centrali-
zasse os créditos nas mãos do Estado, além da multipli-
cação de fábricas nacionais (estatais). Apesar da derrota 
do movimento operário em 1848, consolidava-se uma 
nova proposta de organização social que se relacionava 
diretamente à organização dos trabalhadores.

Entre 1840 e 1880, Marx e Engels formularam a 
base teórica do socialismo, que Engels chamaria de 
científico. Eles consideravam que a sociedade se di-
vidia em duas classes sociais: de um lado, estavam os 
donos dos meios de produção, isto é, os proprietários 
de terras ou fábricas, organizados como uma classe so-
cial – a burguesia; de outro, os proletários destituídos 
desses meios de produção, que vendiam sua força de 
trabalho para sobreviver. Isso geraria uma luta de clas-
ses, na qual os trabalhadores, explorados pelos pro-
prietários dos meios de produção, protestariam contra 
esses abusos.

Para eles, o Estado não era somente um aparelho 
administrativo, mas sobretudo um poder político que 
tinha como função primeira defender os interesses da 
classe dominante, no caso, a burguesia.

Esses dois pensadores formularam uma proposta 
socialista na qual seria superada a luta de classes e 
extinta a propriedade privada. Em um segundo mo-
mento, na sociedade comunista, o Estado deveria ser 

�  Claude Henri de Rouvroy, o conde  

� François Marie Charles Fourier 
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também abolido. Para tanto, seria necessário realizar 
uma revolução proletária na qual os trabalhadores to-
massem o poder e redistribuíssem a riqueza produzi-
da para todos (a ditadura do proletariado). Tudo se 
transformaria em propriedade do Estado, responsável 
pelo repasse igualitário das riquezas. Para Marx e En-
gels, o capitalismo era um sistema de organização da 
vida social que tinha como princípio o acúmulo de ri-
queza com base na exploração do trabalhador. 

Ambos desenvolveram ainda a base do que deno-
minaram materialismo histórico. O sociólogo Arnal-
do Spindel sintetiza essa teoria:

Como materialista, interessava-lhe descobrir a 
base material daquelas sociedades, religiões, im-
périos etc. A ele importava saber qual era a base 
econômica que sustentava estas sociedades: quem 
produzia, como produzia, com que produzia, para 
quem produzia e assim por diante.  [...] Marx queria 
mostrar o movimento da História das Civilizações 
enquanto movimento dialético. A teoria da Histó-
ria de Marx e Engels foi elaborada a partir de uma 
questão bastante simples. Examinando o desenvol-
vimento histórico da Humanidade, pode-se facil-
mente notar que a filosofia, a religião, a moral, o 
direito, a indústria, o comércio etc., bem como as 
instituições onde estes valores são representados, 
são sempre entendidos pelos homens da mesma 
maneira. Este fato é evidente: a religião na Grécia 
antiga não é vista da mesma maneira que a reli-
gião em nossos dias, assim como a moral existente 
durante o Império Romano não é a mesma moral 
existente durante a Idade Média. A pergunta que 
os criadores do socialismo marxista propunham-
-se a responder era: o que é que determina estas 
mudanças? [...] Para um materialista, como eram 
tanto Marx quanto Engels [...] deveria existir uma 
estreita correlação, passível de ser provada, entre 
este movimento das ideias e a realidade material da 
sociedade; o movimento seria produto de modifica-
ções que estivessem ocorrendo na base material da 
sociedade. [...] Eles concluem que a estrutura polí-
tico-jurídica e a ideologia (entendida esta como o 
sistema de ideias e os costumes) eram o resultado 
das relações estabelecidas pelos homens em um de-
terminado momento da História, e correspondiam a 
um certo estágio das forças produtivas. O que Marx 
denominava forças produtivas é o conjunto formado 
pelo clima, solo, água, matérias-primas, máquinas, 
mão de obra, instrumentos de trabalho e técnicas.

SPINDEL, Arnaldo. O que é socialismo? São Paulo: 
Brasiliense, 1980. p. 34-35. (Primeiros passos).

Os autores do Manifesto do Partido Comunista
acreditavam que os países com mais chances de reali-
zar primeiro a revolução socialista seriam aqueles cujas 
forças produtivas estivessem bastante desenvolvi-
das, como era o caso da Inglaterra. Quanto mais de-
senvolvidas as forças produtivas, ou seja, as técnicas e 
os instrumentos de trabalho, existiria mais necessidade 
de mudar as relações de produção. Nesse momento, 
para Marx, torna-se iminente a revolução social. Isso 

�  O alemão Karl Marx, teórico do socialismo, representado por 
P. Nasarov e N. Gereljuk, cerca de 1920 (dimensões não informadas).
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já teria ocorrido em diferentes momentos da história, 
como na passagem do feudalismo para o capitalismo. 
O desenvolvimento de novas técnicas, o crescimento 
do comércio e a expansão marítima haviam criado 
novas condições econômicas, que fizeram com que 
o modo de produção anterior entrasse em colapso, 
abrindo espaço para o desenvolvimento do capitalismo 
na Europa. Segundo Marx, um sistema produtivo gera 
sua negação, isto é, o feudalismo propiciou o nasci-
mento da burguesia, que derrubou o sistema feudal. O 
mesmo poderia ocorrer com o capitalismo, criador de 
uma grande classe operária que poderia tomar o poder 
e destruí-lo, abrindo as portas para o nascimento da 
sociedade comunista. Em sua obra O capital, Marx faz 
uma análise aprofundada da economia capitalista. 

Marx e Engels defendiam ainda a internacionaliza-
ção do movimento, tendo sido fundada, em 1864, a 
Associação Internacional dos Trabalhadores, conhe-
cida como I Internacional. Ela reunia trabalhadores 
ingleses, franceses e de outros países europeus. Em 
1871, na França, os líderes da I Internacional partici-
param da organização do movimento revolucionário 
denominado Comuna de Paris, que tomou o poder 
local e procurou reconstruir o Estado sob novas bases. 
Com o fracasso do movimento, a I Internacional entrou 
em crise e foi encerrada em 1876. Em 1891, foi funda-
da a II Internacional e, em 1919, a III Internacional.

PARE e PENSE

1. Caracterize, em linhas gerais, o pensamento 
do chamado socialismo utópico.

2. O que diferencia esse pensamento do socia-
lismo proposto por Marx e Engels? 
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Tanque soviético no centro 
de Praga, capital da 

então Tchecoslováquia 
(atual República 
Tcheca), em agosto 
de 1968.

Fidel Castro (ao centro) e Che Guevara 
(à esquerda) em Havana, Cuba, 1959.

O CAMINHO PARA O SOCIALISMO

• 1825 – Robert Owen funda 
a comunidade de Nova Harmonia 
em uma propriedade no estado
de Indiana, Estados Unidos.
Morte de Saint-Simon.

• 1837 – Morte de Charles 
Fourier.

• 1838 – Publicação da Carta
do Povo, na Inglaterra, que deu 
nome ao movimento cartista.

• 1848 – Marx e Engels 
publicam o Manifesto do Partido 
Comunista, marco inicial do 
“socialismo científico”. Eclosão
de movimentos revolucionários 
em diversos países da Europa 
ocidental (França, Itália, 
Alemanha, entre outros).

• 1858 – Morte de Robert Owen.

• 1864 – Fundação da Associação 
Internacional dos Trabalhadores, 
a I Internacional.

SECULO XIX

Frontispício da
primeira edição
do Manifesto
do Partido
Comunista, 
de 1848.

• 1865 – Morte do líder
e teórico anarquista 
Pierre-Joseph Proudhon.

• 1870 – Primeira edição
de O capital, de Karl Marx.

• 1871 – Criação da
Comuna de Paris.

• 1876 – Morte do teórico
e líder anarquista Mikhail 
Bakunin.

• 1883 – Morte do teórico
do socialismo Karl Marx.

• 1890 – Surgimento dos 
primeiros partidos operários 
no Brasil: em São Paulo,
no Rio Grande do Sul
e no Rio de Janeiro.

• 1891 – Ressurgimento
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (II 
Internacional).

• 1895 – Morte do teórico do 
socialismo Friedrich Engels.

SECULO XX
• 1902 – Fundação do Partido 

Socialista Brasileiro.

• 1914 – Início da 
Primeira Guerra Mundial.

• 1917 – Eclosão da 
Revolução Russa.

• 1919 – Bolchevistas russos 
fundam a III Internacional 
com o nome de Internacional 
Comunista. Assassinato dos 
líderes comunistas Rosa 
Luxemburgo (nascida na 
Polônia) e Karl Liebknecht 
(da Alemanha); intensificação 
da repressão aos movimentos 
comunistas.

• 1921 – Fundação do Partido 
Comunista Chinês por Mao 
Tsé-tung. Implantação da 
Nova Política Econômica 
(NEP) na URSS.

• 1922 – Fundação do 
Partido Comunista Brasileiro.

Tropas inglesas e
 francesas alinhadas   
contra a esperada 
ofensiva alemã. 

França, 1918.

Estátua de 
Napoleão 
derrubada na 
praça Vêndome, 
em Paris, França, 
por integrantes 
da Comuna
de Paris, 
em maio de 1871.

• 1923 – Grupo ligado
à II Internacional funda a 
Internacional Socialista.

• 1924 – Morte de Lênin; 
Trótski e Stálin passam
a disputar a presidência
do partido.

• 1928 – Criação dos
planos quinquenais
na União Soviética.

• 1935 – Levante
comunista no Brasil.

• 1936 – Guerra Civil 
Espanhola.

• 1939 – Início da Segunda 
Guerra Mundial.

• 1940 – Assassinato de 
Trótski no México, onde vivia 
exilado.

• 1949 – Vitória do Partido 
Comunista na China; 
instauração da República 
Popular da China.
Criação da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), que reúne os Estados 
Unidos, o Canadá, os países da 
Europa ocidental, a Grécia e a 
Turquia.

• 1953 – As Coreias assinam 
acordo de paz; a Coreia do 
Norte permanece comunista.
Morte de Stálin.

• 1955 – Pacto de Varsóvia 
une países socialistas em 
torno da União Soviética.

• 1959 – Triunfo
da Revolução Cubana.

• 1961 – Construção do Muro de 
Berlim. Cuba se torna 
declaradamente socialista.

• 1966 – Revolução
Cultural na China.

• 1968 – Primavera de Praga.

• 1970 – Chile elege o 
socialista Salvador Allende 
como presidente do país.

• 1975 – Com a derrota do 
governo do Vietnã do Sul, os 
dois Vietnãs passam a 
constituir a República 
Socialista do Vietnã.

• 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

• 1979 – Guerrilheiros
da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, na 
Nicarágua, entram na capital, 
Manágua. O sandinista Daniel 
Ortega assume o governo.

• 1985 – Mikhail Gorbachev 
chega ao poder como 
secretário-geral do Partido 
Comunista soviético.

• 1989 – Queda do Muro de 
Berlim.

• 1990 – Reunificação alemã.

• 1991 – Fim do socialismo na 
União Soviética e criação da 
Comunidade de Estados 
Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.
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Tanque soviético no centro 
de Praga, capital da 

então Tchecoslováquia 
(atual República 
Tcheca), em agosto 
de 1968.

Fidel Castro (ao centro) e Che Guevara 
(à esquerda) em Havana, Cuba, 1959.
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• 1825 – Robert Owen funda 
a comunidade de Nova Harmonia 
em uma propriedade no estado
de Indiana, Estados Unidos.
Morte de Saint-Simon.

• 1837 – Morte de Charles 
Fourier.

• 1838 – Publicação da Carta
do Povo, na Inglaterra, que deu 
nome ao movimento cartista.

• 1848 – Marx e Engels 
publicam o Manifesto do Partido 
Comunista, marco inicial do 
“socialismo científico”. Eclosão
de movimentos revolucionários 
em diversos países da Europa 
ocidental (França, Itália, 
Alemanha, entre outros).

• 1858 – Morte de Robert Owen.

• 1864 – Fundação da Associação 
Internacional dos Trabalhadores, 
a I Internacional.

SECULO XIX

Frontispício da
primeira edição
do Manifesto
do Partido
Comunista, 
de 1848.

• 1865 – Morte do líder
e teórico anarquista 
Pierre-Joseph Proudhon.

• 1870 – Primeira edição
de O capital, de Karl Marx.

• 1871 – Criação da
Comuna de Paris.

• 1876 – Morte do teórico
e líder anarquista Mikhail 
Bakunin.

• 1883 – Morte do teórico
do socialismo Karl Marx.

• 1890 – Surgimento dos 
primeiros partidos operários 
no Brasil: em São Paulo,
no Rio Grande do Sul
e no Rio de Janeiro.

• 1891 – Ressurgimento
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (II 
Internacional).

• 1895 – Morte do teórico do 
socialismo Friedrich Engels.

SECULO XX
• 1902 – Fundação do Partido 

Socialista Brasileiro.

• 1914 – Início da 
Primeira Guerra Mundial.

• 1917 – Eclosão da 
Revolução Russa.

• 1919 – Bolchevistas russos 
fundam a III Internacional 
com o nome de Internacional 
Comunista. Assassinato dos 
líderes comunistas Rosa 
Luxemburgo (nascida na 
Polônia) e Karl Liebknecht 
(da Alemanha); intensificação 
da repressão aos movimentos 
comunistas.

• 1921 – Fundação do Partido 
Comunista Chinês por Mao 
Tsé-tung. Implantação da 
Nova Política Econômica 
(NEP) na URSS.

• 1922 – Fundação do 
Partido Comunista Brasileiro.

Tropas inglesas e
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ofensiva alemã. 

França, 1918.

Estátua de 
Napoleão 
derrubada na 
praça Vêndome, 
em Paris, França, 
por integrantes 
da Comuna
de Paris, 
em maio de 1871.

• 1923 – Grupo ligado
à II Internacional funda a 
Internacional Socialista.

• 1924 – Morte de Lênin; 
Trótski e Stálin passam
a disputar a presidência
do partido.

• 1928 – Criação dos
planos quinquenais
na União Soviética.

• 1935 – Levante
comunista no Brasil.

• 1936 – Guerra Civil 
Espanhola.

• 1939 – Início da Segunda 
Guerra Mundial.

• 1940 – Assassinato de 
Trótski no México, onde vivia 
exilado.

• 1949 – Vitória do Partido 
Comunista na China; 
instauração da República 
Popular da China.
Criação da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), que reúne os Estados 
Unidos, o Canadá, os países da 
Europa ocidental, a Grécia e a 
Turquia.

• 1953 – As Coreias assinam 
acordo de paz; a Coreia do 
Norte permanece comunista.
Morte de Stálin.

• 1955 – Pacto de Varsóvia 
une países socialistas em 
torno da União Soviética.

• 1959 – Triunfo
da Revolução Cubana.

• 1961 – Construção do Muro de 
Berlim. Cuba se torna 
declaradamente socialista.

• 1966 – Revolução
Cultural na China.

• 1968 – Primavera de Praga.

• 1970 – Chile elege o 
socialista Salvador Allende 
como presidente do país.

• 1975 – Com a derrota do 
governo do Vietnã do Sul, os 
dois Vietnãs passam a 
constituir a República 
Socialista do Vietnã.

• 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

• 1979 – Guerrilheiros
da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, na 
Nicarágua, entram na capital, 
Manágua. O sandinista Daniel 
Ortega assume o governo.

• 1985 – Mikhail Gorbachev 
chega ao poder como 
secretário-geral do Partido 
Comunista soviético.

• 1989 – Queda do Muro de 
Berlim.

• 1990 – Reunificação alemã.

• 1991 – Fim do socialismo na 
União Soviética e criação da 
Comunidade de Estados 
Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.

Socialista do Vietnã.

 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.população, 1960.
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 O anarquismo
O movimento anarquista nasceu no mesmo período 

em que Marx e Engels propuseram o socialismo e es-
teve voltado também à crítica da sociedade burguesa. 
Um de seus primeiros teóricos, Pierre-Joseph Prou-
dhon (1809-1865), escreveu, em 1840, o livro Que é a 
propriedade?. Ele mesmo concluiu: é um roubo. Con-
forme Proudhon: 

A possessão individual é condição da vida social. 
Cinco mil anos de propriedade demonstram isso. A 
propriedade é o suicídio da sociedade. A possessão 
é um direito, a propriedade é contra o direito. Ao 
suprimir a propriedade mantendo a possessão, por 
esta simples modificação de princípio, revoluciona-
remos a lei, o governo, a economia e as instituições, 
eliminaremos o mal da face da Terra.

PROUDHON, Pierre-Joseph. Que é a propriedade? 
In: WOODCOCK, George (org.). Os grandes escritos 
anarquistas. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1981. p. 64.

A crença de que o Estado é nocivo e desnecessá-
rio aos seres humanos é um dos primeiros princípios 
do anarquismo. A palavra anarquismo vem do gre-
go e significa “sem governo”. Em substituição ao Es-
tado, os anarquistas propõem formas de organização 
voluntária. O anarquista é aquele que pretende criar 
uma sociedade sem Estado, equilibrada entre a liber-
dade e a ordem, só possível de se construir com base 
na cooperação e na autodisciplina. Proudhon faleceu 
em 1865 e teve como um de seus seguidores o rus-
so Mikhail Bakunin (1814-1876), que participou da 
I Internacional e discordava principalmente de Marx 
por este defender a abolição imediata do Estado. Ba-
kunin afirmava:

É óbvio que a liberdade não será restituída à hu-
manidade, e que os verdadeiros interesses da socie-
dade [...] só serão satisfeitos quando não existirem 
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mais Estados. Está claro que todos os chamados 
interesses gerais que o Estado deveria representar 
são, de fato, uma abstração, uma ficção, uma men-
tira. Estes interesses, na realidade, não são nada 
mais que a negação total e contínua dos interesses 
reais das regiões, comunas, associações e da gran-
de maioria dos indivíduos submetidos ao Estado. O 
Estado é um enorme matadouro, um vasto cemitério 
no qual, sob a sombra e o pretexto de abstração, 
todas as reais aspirações e forças ativas de um país 
deixaram-se enterrar generosa e pacificamente.

BAKUNIN, Mikhail. A Igreja e o Estado. In: WOODCOCK, 
op. cit., p. 75.

Esses teóricos anarquistas condenavam a existência 
de partidos políticos, acreditando que os seres huma-
nos deveriam ser capazes de agir espontaneamente, 
sem ter de seguir diretrizes partidárias. Afirmavam 
também que a liberdade não poderia ser conquista-
da por meio da lei do Estado, pois se tratava de uma 
conquista individual, que deveria ser partilhada com os 
demais integrantes da sociedade. Para os anarquistas, 
o ser humano era naturalmente gregário, mas as ins-
tituições de caráter autoritário impediam que ele de-
senvolvesse essa perspectiva cooperativa. Em vez de a 
burocracia do Estado criar regras, o indivíduo deveria 
desenvolver a responsabilidade pelo grupo social ao 
qual pertencesse, praticando a cooperação. A própria 
comunidade deveria se reunir para tomar decisões de 
seu interesse.

PARE e PENSE

• O que diferencia a concepção de liberdade 
dos anarquistas da dos autores liberais?

�  Mikhail Bakunin, c. 1860. Foto de Gaspard-Félix Nadar.  

� Pierre-Joseph Proudhon e suas filhas em 1853, de Gustave 
Courbet, 1865 (óleo sobre tela, 147 cm × 198 cm).
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  AS SOCIEDADES SOCIALISTAS DO SÉCULO XX
No século XX, vários países realizaram revoluções so-

cialistas, inspirados nas teorias e nos movimentos sociais 
que os precederam. Entre esses países, destacaram-se a 
Rússia, a China e Cuba. Além disso, em muitos outros 

foram organizados governos, partidos políticos e sin-
dicatos de orientação socialista. Em cada um, o socia-
lismo assumiu feições próprias, conforme a realidade 
local.

 A Revolução Russa
A Revolução Russa foi a primeira revolução socialis-

ta vitoriosa. Em 1917, os socialistas tomaram o poder 
e começaram a derrubar as antigas estruturas sociais e 
econômicas para implementar o socialismo na Rússia. 
Até essa data, a Rússia era um império. Seu último im-
perador foi o czar Nicolau II, que governava com base 
em princípios absolutistas (a monarquia russa foi chama-
da de czarista). Seu poder era legitimado pela suposta 
origem divina dos reis.

A Rússia foi um dos últimos países da Europa a se 
industrializar. A maioria da população vivia da agricul-
tura em meados do século XIX. Somente em 1861 foi 
abolida a servidão, e os camponeses puderam se tornar 
proprietários. Em fins do século XIX, a indústria desen-
volveu-se com mais rapidez e as cidades cresceram. As 
condições de vida nos centros industriais, porém, eram 
precárias: os trabalhadores, além de submetidos a lon-
gas jornadas de trabalho, eram mal remunerados e não 
tinham condições adequadas de saúde nem de moradia.

Nos anos 1900 foi constituído um partido operá-
rio, o Partido Operário Social-Democrata Russo. Seus 
líderes defendiam a deflagração de uma revolução so-
cialista e convocaram várias greves de trabalhadores.

Entre 1904 e 1905, a Rússia envolveu-se em uma 
guerra com o Japão pelo domínio da região da Manchú-
ria e da Coreia, territórios em disputa desde fins do sécu-
lo XIX. Derrotado, o Império Russo saiu enfraquecido do 
confronto. Tornaram-se mais intensos os ataques ao czar 
em um contexto marcado por greves, crise econômica e 
escassez de alimentos. Ainda em 1905, a crise se agravou 
quando o czar ordenou que seu exército reprimisse uma 
manifestação por melhores condições de vida. Centenas 
de pessoas morreram, ficando esse dia conhecido como 
Domingo Sangrento. Ampliaram-se as greves e os pro-
testos. Pressionado, o imperador cedeu e atendeu a uma 
das reivindicações populares, transformando a Rússia em 
uma monarquia constitucional. Foi criado então o Parla-
mento russo, a Duma, em 1906.

Antes disso, também em 1905, quando ocorreram 
grandes manifestações grevistas e populares envolven-
do marinheiros, operários e camponeses, formaram-se 
os sovietes: conselhos de autogestão que reuniam 
representantes de fábricas em greve, rapidamente 
adquirindo forte representatividade diante dos traba-
lhadores. O czar reagiu e reprimiu esses movimentos 
grevistas, aprisionando vários de seus líderes. Nos anos 
que se seguiram, o governo czarista conseguiu cons-
truir certa estabilidade política.

Com o início da Primeira Guerra Mundial em 
1914, a Rússia aliou-se à França e à Inglaterra contra 
a Alemanha e a Áustria-Hungria. Nos embates com a 

Alemanha, sofreu várias derrotas e teve parte de seu 
território invadido; o número de mortos em combate 
aumentava, e os gastos de guerra potencializaram a 
crise econômica.

Em fevereiro de 1917 foram novamente organiza-
das manifestações públicas. Greves e protestos contra 
a situação econômica tomaram conta de São Petersbur-
go, capital da Rússia. A cidade de São Petersburgo foi 
fundada em 1703 pelo czar Pedro, o Grande. Durante 
a Primeira Guerra Mundial, o nome foi alterado para 
Petrogrado. Em 1924 a cidade foi rebatizada de Lenin-
grado, em homenagem a Lênin, na criação da União 
Soviética. Em 1991, com as eleições presidenciais, a po-
pulação votou pela volta do nome original, São Peters-
burgo. Naquele mês de 1917, ocorreram saques a lojas, 
ataques a tribunais, delegacias e outros edifícios ligados 
ao poder público, expressando-se dessa maneira o des-
contentamento com o governo. A permanência do czar 
no poder tornou-se insustentável quando grande parte 
dos soldados aderiu aos protestos e deixou de acatar as 
ordens imperiais. Em março o czar Nicolau II foi deposto, 
encerrando-se assim a história do Império Russo.

Formou-se, assim, um governo provisório liderado 
por Alexander Kerenski (1881-1970), socialista mode-
rado. O objetivo era transformar a Rússia em uma re-
pública parlamentarista democrática. Seria convocada 
uma Assembleia Constituinte e instituído o voto uni-
versal. Kerenski era menchevique (minoria, em russo), 
grupo de marxistas que defendia o desenvolvimento 
das forças produtivas, pois só após uma revolução bur-
guesa, segundo pensavam, é que seria possível alcan-
çar o socialismo.

 �  O czar Nicolau II (no centro, à direita) trabalhando em campo 
agrícola na Sibéria, na Rússia, antes de sua execução e de sua 
família, 1917.
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Em oposição, o grupo bolchevique (maioria), adepto 
das ideias de Marx, acreditava que o fortalecimento dos 
sovietes e a criação da ditadura do proletariado seriam o 
melhor caminho para a consolidação do Estado socialista. 
O líder bolchevique Vladimir Ilitch Ulianov (1870-1924), 
mais conhecido como Lênin, colocou-se contra a organi-
zação de uma república parlamentar, afirmando que seria 
possível organizar um governo socialista com os sovietes. 
A república parlamentar, para ele, manteria a Rússia nos 
limites da organização social burguesa.

Leon Trótski (1879-1940), que estava exilado na Améri-
ca, aderiu também ao Partido Bolchevique e voltou reforçan-
do as teses leninistas. 

Em 1917, Lênin definiu alguns pressupostos da revolução 
socialista em suas Teses de abril. Ele afirmava:

[...] [a] peculiaridade do momento actual na Rússia consis-
te na transição da primeira etapa da revolução, que deu o 
poder à burguesia por faltar ao proletariado o grau neces-
sário de consciência e organização, para a sua segunda 
etapa, que deve colocar o poder nas mãos do proletaria-
do e das camadas pobres do campesinato. 

[...]

[A missão dos bolcheviques] é explicar às massas que os 
sovietes de deputados operários são a única forma pos-
sível de governo revolucionário e que, por isso, enquanto 
este governo se deixar influenciar pela burguesia, a nos-
sa tarefa só pode consistir em explicar os erros da sua 
táctica de modo paciente, sistemático, tenaz, e adaptado 
especialmente às necessidades práticas das massas. 

LÊNIN, V. I. Sobre as tarefas do proletariado na 
presente revolução (As Teses de abril). Disponível 

em: www.marxists.org/portugues/index.htm. 
Acesso em: 18 maio 2020.

Nesse documento, Lênin defendia ainda o confisco dos 
latifúndios, a nacionalização de todas as terras, a criação de 
sovietes de camponeses pobres, a nacionalização dos ban-
cos, que seriam transformados em um único banco nacio-
nal, submetido ao controle dos sovietes de deputados ope-
rários, e a criação de uma nova Internacional Comunista.

� Lenin discursando em 1917 para trabalhadores de uma 
fábrica de Petrogrado, de Isaak Brodsky, 1929 
(óleo sobre tela, 280 cm × 555 cm). 

� Trótski liderando soldados durante a revolução 
bolchevique, Rússia, c. 1918. 

Leemage/Corbis via Getty Images

Biblioteca Ambrosiana/De Agostini/Album/Fotoarena
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�  Manifestantes fogem dos disparos de tropas czaristas 

em São Petersburgo (então Petrogrado), em 1917.
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O governo provisório menchevique começou a 
perseguir Lênin e decretou a ilegalidade do Partido 
Bolchevique. Em paralelo, novos sovietes foram cria-
dos pelo país afora, representando não só operários, 
como também soldados e camponeses. O soviete de 
São Petersburgo foi adquirindo, cada vez mais, impor-
tância e poder, e as medidas governamentais deviam 
ser aprovadas igualmente por essa instância para que 
tivessem legitimidade.

Após uma tentativa de golpe de Estado ocorrida 
em agosto de 1917, que pretendia fechar os sovietes, o 
Partido Bolchevique ganhou fôlego e o movimento po-
pular fortaleceu-se. O soviete de Petrogrado (até 1914 
denominado São Petersburgo) passou a ser presidido 
por Trótski, que rompeu com o governo provisório. 

Em outubro de 1917, organizou-se um comitê revolucionário que conseguiu derrubar o governo provisório 
e tomar o poder com o auxílio do Exército Vermelho (também chamado de Guarda Vermelha), organizado 
por Trótski, com a participação de soldados desertores e trabalhadores. O Palácio de Inverno, sede do governo 
de Kerenski, foi dominado pelos guardas vermelhos. Dessa forma, consolidava-se a revolução socialista, com a 
ascensão dos bolcheviques e sovietes ao poder.

Lênin assumiu o governo, e todos os demais partidos políticos foram extintos. Instaurou-se, então, o regime de 
partido único, tendo sido revogada a convocação da Assembleia Constituinte. Iniciava-se, assim, a chamada dita-
dura do proletariado, que consolidaria a revolução com base em um Estado centralizador, responsável pela cons-
trução dos alicerces de um governo socialista. No dia 26 de outubro, Lênin fundou a República Soviética Russa.

Entre as primeiras medidas do governo socialista de Lênin, estavam a reforma agrária e a nacionalização de indústrias 
e bancos. Estes passaram a ser propriedade do Estado. Além disso, as fábricas ficaram sob controle dos operários.

Em 1918, foi assinado um acordo de paz com a Alemanha, que retirou a Rússia definitivamente da Primeira 
Guerra Mundial. Por fim, nesse mesmo ano, decidiu-se pela exe-
cução dos membros da família imperial, que foram assassinados a 
tiros por soldados do Exército Vermelho.

Após a tomada do poder, ocorreu uma guerra civil (de 1918 a 
1921) contra os opositores dos bolcheviques; no entanto, o Exército 
Vermelho, guardião militar da revolução, conseguiu conter a reação 
dos mencheviques e czaristas. Os contrarrevolucionários uniram-se 
e organizaram o Exército Branco. Tropas inglesas, francesas e es-
tadunidenses lutaram ao lado dos brancos. Somente em 1921 os 
conflitos entre as duas forças rivais se encerraram, consolidando a 
vitória bolchevique. Nesse mesmo ano, à frente do poder, Lênin 
instituiu a Nova Política Econômica (NEP). Sobre a NEP, explica o 
economista Paulo Sandroni:

Consistiu em um programa de desenvolvimento da economia, com relativa liberalização, adotado pelo governo da 
União Soviética entre 1921 e 1928. Tinha como objetivo recuperar a economia nacional devastada pela guerra e aliviar 
enormes tensões raciais decorrentes da aplicação do “comunismo de guerra” nos anos anteriores, quando o Estado assu-
miu de forma absoluta o controle de toda a produção do país para fazer frente à guerra civil e à invasão estrangeira. Com 
a NEP o comércio interno foi liberado, permitiu-se o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, estimula-
ram-se os investimentos estrangeiros, instituiu-se o pagamento de horas extras e de prêmios aos trabalhadores e criou-se 
o imposto sobre propriedades urbanas. Isso possibilitou uma rápida recuperação da economia do país [...] 

SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 298.

O pensamento leninista pode ser sintetizado em sua tese: “Um passo atrás 
para dar dois passos à frente”, ou seja, era preciso tomar medidas próprias da 
economia capitalista para construir condições favoráveis ao desenvolvimento do 
socialismo.

Politicamente, ampliou-se o centralismo governamental. Em 30 de dezembro 
de 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que 
pregava a internacionalização da revolução socialista. Em 1925, o antigo Partido 
Bolchevique transformou-se em Partido Comunista da União Soviética (PCUS), 
responsável pela direção governamental e pela repressão a todos os inimigos. 

�  Soldados bolcheviques da Guarda Vermelha marchando nas ruas 
de Moscou em 1917.

PARE e PENSE

1. Por que Lênin e os bolcheviques 
se opunham ao governo dos men-
cheviques, liderados por Kerenski?

2. Qual foi o papel da Nova Políti-
ca Econômica na reconstrução da 
economia soviética? 

� Lênin discursando no primeiro aniversário da revolução 
bolchevique. Rússia, 1918.
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88 CAPÍTULO 4

LER DOCUMENTOS VISUAIS
Observe os cartazes comemorativos da Revolução Russa, o primeiro produzido em 1917 e o segundo, em 1920. 

Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS106

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

 Roteiro de trabalho

1. Que relação se pode estabelecer entre o processo revolucionário na Rússia e a imagem I?

2. Na imagem II, que se refere ao período de 1917 a 1920, o que representaria o monstro a ser derrotado pelos 
revolucionários? Utilize seus conhecimentos sobre o evento revolucionário para formular uma explicação.

3. Atualmente, as imagens, em cartazes ou panfletos digitais, têm papel fundamental em propagandas polí-
ticas. Na sua opinião, quais são os princípios éticos que deveriam orientar a divulgação de ideias políticas? 
Um partido ou candidato teria o direito de inventar informações para promover seus princípios? Debata o 
tema com os colegas. 

Imagem I Imagem II 

 �  Pôster que conclama os trabalhadores 
de outros países a participar do 
movimento revolucionário, com a 
expressão “Bem-vindos, camaradas!” 
em várias línguas, 1917. 

 �  Pôster comemorativo da Revolução de 
Outubro, 1920. 

O stalinismo
Em 1924, Lênin faleceu, iniciando-se a disputa pela sucessão ao cargo de chefe 

do governo e do Partido Comunista. Trótski, árduo defensor da internacionalização 
da revolução (sobretudo nos países industrializados), era um dos aspirantes ao car-
go. Além dele, havia Stálin, secretário-geral do partido, que defendia a consolidação 
interna do regime antes de se buscar a internacionalização da revolução. Stálin foi o 
vitorioso e governou a União Soviética entre 1924 e 1953, quando também faleceu. 

Durante o governo de Stálin, a economia soviética foi completamente socia-
lizada e a NEP foi substituída, em 1928, pelos planos quinquenais. Com isso, 
Stálin pretendia modernizar e intensificar o processo de industrialização da Rússia. 
Também o campo foi socializado, com a criação dos sovkhozes (fazendas estatais) 
e dos kolkhozes (fazendas coletivas) no lugar das fazendas privadas. Em sua estra-
tégia de fortalecimento da União Soviética, Stálin priorizou a indústria de base e não 
a de bens de consumo, ampliando o poder do Estado sobre a economia. 
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Stálin esteve à frente de um governo ditatorial, censurando e eliminando seus 
opositores. Esse foi o caso de Trótski, exilado em 1929 e assassinado em 1940, no 
México. Várias outras lideranças de oposição foram presas, torturadas e executa-
das nos anos seguintes, entre elas antigos companheiros de partido. Também os 
civis que se opunham às ideias totalitárias do Partido Comunista foram persegui-
dos e eliminados. Muitas pessoas foram enviadas à Sibéria para executar traba-
lhos, como os camponeses contrários à coletivização das terras. A esse respeito, 
comenta Philip Clark:

Stalin forçou muitos camponeses a entregar suas terras às grandes fazendas cole-
tivas do Estado. [...] É claro que muitos camponeses resistiram. Alguns até matavam 
seu gado para não entregá-lo às fazendas. Stalin reagia com violência, forçando pelas 
armas a entrega das terras. Milhões de kulaks (camponeses com certos recursos) foram 
mortos. E milhões de outros deportados com suas famílias para a Sibéria e a Ásia Cen-
tral. [...] Durante o governo de Stalin foi totalmente suprimida a liberdade de expres-
são e de organização dos trabalhadores. Cientistas, historiadores, artistas e escritores 
eram obrigados a seguir a linha oficial do partido. [...] Paciente e metodicamente, Stalin 
foi eliminando os que se opunham a seus planos. [...] Mais de sete milhões de pessoas 
foram presas durante a era Stalin. E pelo menos 1 milhão delas executadas.

CLARK, Philip. A Revolução Russa. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 26-28.  
(Guerras que mudaram o mundo).

PONTO DE VISTA
O texto a seguir é uma reflexão crítica de Leon Trótski sobre os rumos tomados pela Revolução Russa a partir 

do stalinismo. Com base no texto, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

O stalinismo é um produto da velha sociedade
Leon Trótski

A Rússia empreendeu o mais grandioso salto para a frente da história, da revolução, as forças da inércia tomam 
sua desforra. O stalinismo tornou-se a encarnação desta reação. A barbárie da velha Rússia, ressuscitada sobre novas 
bases sociais, assume uma feição ainda mais repugnante, porque agora tem de valer-se de uma hipocrisia sem pre-
cedentes na história.

Os liberais e social-democratas ocidentais, obrigados pela Revolução de Outubro a pôr em dúvida suas ideias en-
velhecidas, sentem renascer suas forças. A gangrena moral da burocracia soviética parece-lhes reabilitar o liberalismo. 
[...] Contrapor-se democracia à ditadura, com o intuito de condenar o regime socialista em nome do regime burguês, 
revela, do ponto de vista teórico, um espantoso manancial de ignorância e má-fé. A infecção do stalinismo, realidade 
histórica, contrapõe-se à democracia, abstração supra-histórica. Mas a democracia teve também uma história, na qual 
os horrores também não estiveram ausentes. [...]

[...] A Revolução de Outubro anulara os privilégios, declarara guerra às discriminações sociais, substituíra a de-
mocracia pelo autogoverno dos trabalhadores, abolira a diplomacia secreta; esforçara-se para dar a mais completa 
transparência a todas as relações sociais. O stalinismo restaurou as formas mais ofensivas de privilégio, conferiu à 
desigualdade um caráter provocativo, sufocou com absolutismo policial a atividade espontânea das massas, fez da 
administração um monopólio da oligarquia do Kremlin, ressuscitou o fetichismo do poder sob formas que a própria 
monarquia absoluta não tivera sequer coragem de sonhar.

TRÓTSKI, Leon. Moral e revolução. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 29-32. 

 Roteiro de trabalho

1. Segundo Trótski, os avanços da Revolução Russa transformaram-se em retrocessos com a subida de Stálin 
ao poder. Descreva quais seriam esses retrocessos. 

2. Por que, para Trótski, o stalinismo tornou-se um regime ainda pior que a monarquia absoluta? 

3. Por que Trótski considera a reabilitação do liberalismo na Europa um problema a ser combatido? 

4. Atualmente, o governo democrático é aceito em muitos países e tem sido visto como uma conquista impor-
tante. Na sua opinião, a democracia deve ser defendida como a melhor forma de governo? Justifique suas 
ideias com base nos estudos apresentados neste capítulo. 

HA
BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603
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A URSS pós-Stálin
Depois da morte de Stálin, em 1953, Nikita Kruschev (1894-1971) assumiu o 

poder e procurou “desestalinizar” o país, reaproximando-se das nações capitalistas. 
Chegou a denunciar no XX Congresso do Partido Comunista os crimes cometidos 
por Stálin. Inaugurou-se assim um período de flexibilização nas tensas relações en-
tre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria (disputa ideológica entre 
Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia política, econômica e militar no 
mundo, que teve início após a Segunda Guerra Mundial e durou até a queda do 
Muro de Berlim). Nesse período, a potência socialista obteve importantes conquis-
tas tecnológicas, lançando ao espaço, em 1957, o satélite artificial Sputnik e fazen-
do o primeiro voo espacial tripulado, em 1961, com Yuri Gagarin.

 �  QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. XVI, 18, 77 e 123. O desenhista 
argentino Quino criou as primeiras tiras da personagem Mafalda em 1963. As historinhas, 
publicadas por um jornal argentino e atualmente reunidas em livro, fazem referência a vários temas 
da época, entre eles o socialismo e a Guerra Fria. O escritor italiano Umberto Eco comentou que 
Mafalda era a personagem dos anos 1960: “uma heroína ‘enraivecida’ que recusa o mundo tal 
como ele é”. Segundo Eco, ela “pertence a um país repleto de contrastes sociais que, no entanto, 
nada mais quer do que torná-la integrada e feliz, algo que Mafalda recusa, resistindo a todas as 
tentativas [...]. Na verdade, Mafalda tem ideias confusas em questão de política. Não consegue 
entender o que acontece no Vietnã, não sabe por que existem pobres, desconfia do Estado, mas 
tem receio dos chineses. De uma coisa ela tem certeza: não está satisfeita” (Apud: QUINO. Toda 
Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. XVI).

Em 1964, a Nomenklatura, órgão superior da estrutura burocrática criada pe-
los stalinistas, destituiu Kruschev e entregou a direção governamental a Leonid 
Brejnev (1906-1982), que novamente enrijeceu a postura da União Soviética em 
relação aos países capitalistas e desfez o espírito de coexistência pacífica proposto 
pelo governo anterior. Foi alimentada a corrida armamentista entre os Estados 
Unidos e a União Soviética, em busca da supremacia militar no contexto da Guerra 
Fria. Mas nos anos 1980 começava a transparecer o atraso tecnológico soviético em 
relação às potências capitalistas.

Em 1982, após a morte de Brejnev, seguiram-se Yuri Andropov (1914-1984) e 
Konstantin Tchernenko (1911-1985). Em seu lugar assumiu Mikhail Gorbachev 
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(1931-), que iniciou um amplo processo de reformas: a rees-
truturação econômica, denominada perestroika, a abertu-
ra política e a descentralização do poder (glasnost), além 
da busca de acordos internacionais que interrompessem a 
corrida armamentista. Não seria possível investir em outros 
setores necessitados da União Soviética sem que se redu-
zissem os gastos com armamentos.

Para colocar em prática essa reforma, Gorbachev pôs 
fim ao monopartidarismo, permitindo a formação de várias 
forças políticas. Dentre elas, as mais importantes eram as 
que ficaram conhecidas como antiperestroika e ultraperes-
troika, ou seja, os que se pronunciavam contra a reforma 
econômica proposta e os que queriam aprofundá-la, com 
maior abertura para a economia de mercado. Esse último 
grupo conseguiu o apoio popular, e um de seus líderes, 
Boris Yeltsin (1931-2007), foi eleito presidente do Congres-
so do Povo das Repúblicas Russas e do Soviete Supremo 
da Rússia, em 1990, nas eleições diretas que se realizaram 
como consequência do processo de abertura política.

Em 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim – marco 
estabelecido em 1961 para separar a Alemanha ocidental,sob 
influência capitalista, e a Alemanha oriental, sob influência 
soviética. No mesmo ano, ganhou força o movimento pela 
democratização do regime na então Tchecoslováquia, aliada 
ao bloco comunista. Ocorreram várias manifestações públicas, até que 
os comunistas renunciaram a seus cargos, e as eleições realizadas na 
sequência elevaram Vaclav Havel (1936-2011), uma das lideranças do 
movimento, a presidente da Tchecoslováquia. O país gradualmente 
adotou a economia de mercado e, em 1993, dividiu-se em República 
Tcheca e Eslováquia. Em 1991, as repúblicas soviéticas Letônia, Lituânia 
e Estônia já haviam se separado do bloco soviético.

Em agosto de 1991, Gorbachev foi afastado do governo da União So-
viética em uma tentativa de golpe de Estado das lideranças conservado-
ras. Boris Yeltsin, recém-eleito presidente da República da Rússia, reagiu 
e propôs resistência armada, com amplo apoio popular. Realizaram-se 
uma greve geral e um cerco aos golpistas, que foram derrotados. Em de-
zembro, quando Gorbachev já havia retomado o cargo, Yeltsin, aprovei-
tando-se da força política que 
tinha angariado com a derrota 
dos conservadores, articulou o 
fim da União Soviética. Fundou-
-se assim a Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI), 
mediante o Tratado de Minsk, 
assinado também pela Ucrânia 
e por Belarus. Pouco depois, ou-
tras repúblicas aderiram ao tra-
tado. Gorbachev então renun-
ciou à presidência da já extinta 
União Soviética, composta até a 
época de 15 Estados.

Ocorreram, a partir daí, o 
desmembramento político e o 
processo de abertura econômi-
ca, que rapidamente aderiu ao 
regime capitalista. Na atualida-
de, a maioria das nações que 
compunham a antiga União 
Soviética vive sob a lógica da 
propriedade privada e das re-
gras de mercado da sociedade 
capitalista.

HO/AFP

�  Em julho de 1990, uma rede de lanchonetes estadunidense 
abriu sua primeira loja em Moscou, na Rússia. Muitas 
pessoas formaram filas para conhecê-la, como podemos 
observar nesta foto. 

�  Cidadãos alemães tentam destruir e pulam a 
barreira do muro que separava Berlim oriental
de Berlim ocidental, na Alemanha, em novembro 
de 1989. 
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�  O então candidato à presidência da 
Rússia, Boris Yeltsin, é cumprimentado 
pela população a caminho do local de 
votação. Eleito com ampla maioria de 
votos, Yeltsin passou a articular o fim da 
União Soviética. Moscou, Rússia, junho 
de 1991. 

Wojtek Druszcz/AFP

PARE e PENSE

1. Por que o stalinismo marcou 
profundamente os rumos da 
Revolução Russa?

2. Como se caracterizou a política 
soviética em relação ao Ociden-
te e ao tema do desarmamento 
no período pós-stalinista?
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 A Revolução Chinesa
Nos primeiros anos do século XX, a China vivia sob  

regime imperial, sofrendo influência direta de alguns 
países, de que a Inglaterra, que controlava sua alfânde-
ga, é exemplo. A maioria da população vivia em con-
dições miseráveis, e a fome tomava conta de regiões 
inteiras do império.

Um movimento nacionalista de oposição – a di-
nastia Manchu –, que condenava a presença estran-
geira no país, organizou um processo revolucionário. 
Em 1911, as forças revolucionárias fizeram com que o 
imperador abdicasse e fosse criada a República da 
China. É dessa época a fundação do Partido Nacio-
nal Chinês, o Kuomintang, que governaria o país. 
No entanto, a situação econômica e social da China 
não havia mudado, ainda que o capitalismo e as indús-
trias tivessem conseguido se desenvolver em algumas 
regiões. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, 
a China ficou sob controle político dos japoneses, em 
decorrência da imposição de várias exigências. Esse 
domínio foi reforçado pelo Tratado de Versalhes, do-
cumento internacional que reorganizou as fronteiras 
europeias após a Primeira Guerra Mundial. A decisão 
provocou reação na população chinesa, que organizou 
vários protestos; também ocorreu uma aproximação 
da China com o governo russo.

Em 1921 foi fundado o Partido Comunista Chinês, 
que, em 1923, aliou-se ao Kuomintang para liderar a Re-
pública Chinesa e unificar o país sob um único governo. 
No entanto, em 1927, quando Chiang Kai-shek assumiu 
a liderança do Kuomintang e da China, esse partido foi 
colocado na ilegalidade, e seus líderes foram persegui-
dos e presos. Apesar disso, Chiang Kai-shek conseguiu 

reunificar o país, tornando-se o chefe do governo na-
cional da China.

Nesse contexto, os comunistas construíram uma 
nova estratégia de atuação sob a liderança de Mao 
Tsé-tung (1893-1976): mobilizar a população pobre 
camponesa contra o governo nacionalista de Chiang 
Kai-shek. Os camponeses acabariam por se transfor-
mar na maior força da revolução socialista. Assim, a 
partir de 1928, foi formado o Exército Vermelho, 
que, após tomar as terras de proprietários, redistri-
buíam-nas entre os camponeses da região. Os conflitos 
entre as forças nacionalistas e os comunistas permea-
ram toda a década de 1930, e, além deles, havia ainda 
a presença japonesa no país, o que desagradava sobre-
maneira a população chinesa.

Em 1934, quando Chiang Kai-shek principiou uma 
grande ofensiva militar anticomunista, o Exército Ver-
melho começou a se retirar do território sobre o qual 
tinha domínio. Os comunistas deram início, assim, 
ao que ficou conhecido como Longa Marcha. Mais 
de 100 mil soldados vermelhos, liderados por Mao  
Tsé-tung, foram para o norte do país com o objetivo de 
reunir novas forças para combater as tropas nacionalistas, 
que congregavam mais de 500 mil homens e armamentos 
poderosos. 

Passado um ano do início da Marcha e com cerca 
de 10 mil quilômetros percorridos, restavam apenas 
aproximadamente 10 mil soldados do Exército Verme-
lho. Muitos morreram de frio ou fome ou foram exter-
minados por nacionalistas. Isso não impediu, contudo, 
que os comunistas continuassem a conquistar a ade-

DA UNIÃO SOVIÉTICA À CEI 
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Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 263. 
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são de camponeses, promovendo 
a reforma agrária nas regiões pelas 
quais passavam. 

Em 1937, o Japão invadiu no-
vamente a China e iniciou-se nova 
guerra entre os dois países. Os co-
munistas entraram na luta contra 
os japoneses e conseguiram agre-
gar muitos adeptos camponeses, 
que passaram a integrar o Exército 
Vermelho. Nos anos 1940, os co-
munistas começaram a implemen-
tar a reforma agrária em regiões de 
guerra por eles controladas. A partir 
de 1946, intensificou-se outra vez a 
guerra civil entre comunistas e na-
cionalistas, estes últimos financia-
dos pelos Estados Unidos, os quais 
lutavam contra o comunismo.

Em janeiro de 1949, as forças co-
munistas, apoiadas pelos campone-
ses, conseguiram dominar Pequim. 
Meses depois, os comunistas pro-
clamaram a República Popular da 
China, tendo Mao como presidente. 
O episódio obrigou Chiang Kai-shek 
a se refugiar na Ilha de Formosa (Tai-
wan), reconhecida como sede do go-
verno chinês por vários países, entre 
eles os Estados Unidos. Dessa forma, 
os países que lutavam contra o co-
munismo procuraram isolar a China 
e o governo de Mao Tsé-tung. A 
China aproximou-se, assim, da União 
Soviética, porém ocorreram disputas 
territoriais e discordâncias políticas 
no âmbito da Guerra Fria. Os russos 
não admitiam que os chineses tives-
sem o próprio arsenal atômico, e os 
chineses, por sua vez, discordavam 
da atuação imperialista dos russos 
na Ásia e em parte da Europa.

Para enfrentar a fome e tirar o 
país da miséria, incrementada por 
duas décadas de guerra civil, Mao 
Tsé-tung criou primeiro um plano 
quinquenal, seguindo a lógica do 
planejamento econômico adotado 
pela União Soviética. O objetivo 
inicial era fomentar o crescimen-
to industrial. A partir de 1958, ele 
implementou as comunas popu-
lares, unidades de produção co-
letivas que reuniam milhares de 
famílias. Nesse momento, come-
çaram a ser abolidas propriedades 
privadas e instalados nas comunas 
equipamentos industriais que per-
mitissem a junção das produções 
agrícola e industrial. Foram criadas 
mais de 20 mil comunas.
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 �  Liderança comunista discursa para os sobreviventes da Longa Marcha no norte da China, 1935. 

 �  Soldados comunistas que derrotaram os nacionalistas em Xangai, na China, em agosto 
de 1949. Eles são recebidos calorosamente por estudantes e habitantes da cidade e usam 
capacetes tomados dos nacionalistas, que tinham apoio do governo dos Estados Unidos. 
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A criação das comunas fez parte da política de Mao que ficou conhecida como Grande Salto para a Frente. 
José Mao Jr. e Lincoln Secco a explicam assim: 

A política do Grande Salto para a Frente era mais cultural do que econômica, embora seus reflexos na economia tenham sido 
gravíssimos. O fervor revolucionário das massas deveria substituir o frio cálculo dos burocratas do planejamento centralizado; a 
criação da cultura e do lazer, provir do próprio povo; a defesa militar, ser popular [...]. Milhões de homens comuns, semiletrados, 

foram estimulados a escrever poesias e contos; milhares de estudantes e intelectuais 
transferiram-se para o campo; proclamou-se o igualitarismo, e fez-se a crítica da sepa-
ração entre o trabalho manual e o intelectual. 

Além disso, houve forte crítica à família nuclear, e a participação da mulher no 
mercado de trabalho foi incentivada com a criação de creches e a centralização do 
trabalho doméstico em grandes lavanderias e cozinhas coletivas. Do ponto de vista da 
economia, porém, o Grande Salto fracassou, embora não possa ser considerado uma 
perda total de recursos, pois a economia não deixou de crescer.

MAO JR., José; SECCO, Lincoln. A Revolução Chinesa: até onde vai a 
força do dragão. São Paulo: Scipione, 1999. p. 49.

A Revolução Cultural
Em 1966, começou na China a Revolução Cultural, que tinha como base o movimento iniciado com o Grande 

Salto para a Frente. Buscou-se radicalizar as propostas de igualdade e a crítica à burocracia. Forjou-se uma arte en-
gajada, ligada a causas políticas, ao mesmo tempo que se procurava romper com a hierarquia. Oficiais militares ti-
veram de trabalhar nas fábricas, intelectuais foram levados ao campo e estimulou-se a crítica à ideologia burguesa. 
Pretendia-se também reformar o ensino. Houve ainda perseguição a intelectuais e cientistas desalinhados do pen-
samento vigente, e a população foi motivada a criticar as autoridades – cartazes gigantes mostravam subordinados 
fazendo críticas a seus superiores. Dessa maneira, poderia se reduzir a distinção entre governantes e governados. 

PARE e PENSE

• Quais foram as estratégias po-
líticas utilizadas pelo Exército 
Vermelho e por Mao Tsé-tung 
que colaboraram para a vitória 
sobre o governo nacionalista de 
Chiang Kai-shek? 
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�  Pôster de propaganda da Revolução Cultural, c. 1966-1976. 
Mao Tsé-tung aparece retratado na bandeira chinesa, que era 
reverenciada por membros da Aeronáutica, da Marinha e do 
Exército. Essas instituições protegiam a indústria e a agricultura, 
simbolizadas na parte inferior esquerda do cartaz. 

�  Crianças em idade escolar assistem a uma lição sobre a Revolução 
Cultural perto de um retrato do presidente Mao Tsé-tung. Xangai, 
China, 1971. 
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Entretanto, Wladimir Pomar explica:

As autoridades chinesas proibiam que os representantes da burguesia infiltrados no Partido fossem citados nominal-
mente na imprensa sem a aprovação do comitê ao qual pertenciam, que os quadros técnicos e científicos dedicados a 
atividades estratégicas fossem incomodados e que a Revolução Cultural fosse levada às fileiras do Exército Popular de 
Libertação [EPL]. 

Milhões de chineses organizaram-se na “guarda vermelha” e nos diversos “comitês de rebeldes revolucionários” e 
passaram a aplicar a democracia direta, cada grupo interpretando a seu modo as citações e as instruções do presidente 
Mao, que defendia firmemente a ideia de que as “massas não deveriam ser tuteladas”. 

Em 1969, porém, a situação 
tornara-se extremamente peri-
gosa. Além dos prejuízos à pro-
dução, em razão das constantes 
paralisações para as discussões e 
disputas políticas, e das repetidas 
arbitrariedades, injustiças e até 
crimes contra os que se opunham 
às ideias e práticas dos “guardas 
vermelhos” e “rebeldes revolu-
cionários”, o perigo de uma guer-
ra civil real materializou-se após 
choques envolvendo unidades do 
EPL na cidade de Wuhan. 

A direção do PC [Partido Co-
munista] e o governo ordenaram 
o desarmamento e a dissolução 
da Guarda Vermelha, reorganiza-
ram os organismos estatais, com a 
participação de representantes dos 
comitês do PC, dos comitês revolu-
cionários e do EPL, e passaram a 
dar atenção redobrada à economia.

POMAR, Wladimir. A Revolução  
Chinesa. São Paulo: Ed. da Unesp,  

2003. p. 99.

Socialismo de mercado
Em 1976, quando Mao Tsé-tung faleceu, encerrou-se a Revolução Cultural, tendo Deng Xiaoping (1904-1997) 

assumido o governo chinês.
Nos anos 1970, a China começou a abrir suas fronteiras para o comércio internacional e abandonou a organi-

zação de comunas populares. Nos anos 1980, ampliou a abertura de empresas privadas, inaugurando a denomi-
nada economia socialista de mercado. Com isso, o Estado deveria intervir na economia para organizar e criar a 
política de desenvolvimento interno, reduzindo assim as desigualdades sociais. Isso não impediria, entretanto, que 
a economia de mercado buscasse lucros e alimentasse a riqueza nacional.

Foram criadas, em 1980, as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), que ofereciam condições lucrativas a investido-
res estrangeiros, como infraestrutura básica para a instalação de indústrias e mão de obra barata. O baixo salário 
pago pelo empresário capitalista era, em parte, compensado por um salário indireto pago pelo Estado. Este se 
encarregaria da saúde, da educação e dos preços subsidiados para vestuário e alimentos, entre outros itens. Com 
isso, a China foi se incorporando cada vez mais à economia mundial capitalista, com preços bastante competitivos. 
Nos anos 1990, os produtos chineses passaram a ser vendidos a preços vantajosos no mercado brasileiro e no de 
outros países.

Entre 2000 e 2008, a economia do país cresceu, em média, 9,1% ao ano. Em 2010, a China superou o Japão e se tor-
nou a segunda maior economia do mundo, à frente de França, Inglaterra e Alemanha, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos.

O grande crescimento econômico da China trouxe também novos problemas, como o desequilíbrio ambiental, 
a poluição, grande emissão de gases de efeito estufa e dificuldades para a vida cotidiana das grandes cidades, 
que sofrem com enormes congestionamentos e poluição, levando várias delas a criar leis para reduzir o fluxo de 
veículos. 

 �  Cartaz de propaganda produzido em 1969, quando a tomada de Pequim completava  
20 anos. 

Fine Art Images/Album/Fotoarena
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PESQUISA
Em 2018, a China tinha 1,39 bilhão de habitantes distribuídos em 9,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo 

o quarto país do mundo em extensão. Cerca de 55 etnias, com predomínio da han, e dezenas de línguas e dialetos 
configuram uma grande diversidade cultural. Após a década de 1970, a combinação entre liberalização econômica, 
investimentos estrangeiros, uso intensivo da mão de obra, baixa carga tributária e baixo valor da moeda resultou 
em um vigoroso salto econômico, com crescimento em torno de 10% ao ano há mais de uma década. Para viabili-
zar a modernização econômica, foram constituídas as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), marcadas pela presença 
de empresas estrangeiras e elevados investimentos externos. No início da segunda década do século XXI, há sinais 
de que a China começa agora a se voltar para seu mercado interno.

Na esfera política, trata-se de um regime fechado de partido único que persegue e silencia opositores de forma 
implacável; isso inclui censurar o acesso à internet. 

O país é hoje a oficina do mundo, grande exportador de eletroeletrônicos, baterias para celulares, peças para 
automóveis e computadores, roupas, calçados, brinquedos e uma infinidade de itens. Além disso, vem se con-
solidando como grande produtor de novas tecnologias, deixando de ser apenas um fabricante de produtos com 
baixo custo. Importa petróleo de países africanos (Sudão, Angola) e do Oriente Médio, e bens como soja e ferro do 
Brasil. Por outro lado, mantém a política do filho único, a falta de liberdades essenciais e a degradação ambiental 
(a China está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa), além das desigualdades entre o campo e as 
metrópoles da faixa oriental.

Com base nessas informações, vamos desenvolver uma pesquisa para ampliar a compreensão sobre a China, 
um país tão complexo que se configura como grande potência econômica, rivalizando com os Estados Unidos 
no século XXI. Siga os passos do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Reúna-se com os colegas em grupo para escolher um dos temas a seguir, relacionados à China contemporânea. 

a. Organização econômica e condições de vida da população.

b. Organização política e restrições à livre comunicação.

c. Perspectivas e modo de vida dos jovens na sociedade chinesa.

 �  Xangai, na China, tornou-se o coração da economia que mais cresce no mundo. Com seus 24 milhões de habitantes, transformou-
-se na sede de grandes empresas e em centro de consumo. No século XXI, a China, além de grande produtor mundial de produtos 
industrializados, é uma grande potência no campo tecnológico, tendo ainda o mais rico setor bancário do mundo. Foto de 2015.
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d. Desenvolvimento econômico e problemas ambientais.

e. China: comunista ou capitalista?

2. Agora, vocês vão produzir um pequeno documentário sobre o tema escolhido, podendo incluir outros 
aspectos que considerarem relevantes durante a pesquisa. Para realizar esse documentário, vocês podem 
usar imagens e falas gravadas em vídeo, que vão retratar os resultados da pesquisa feita pelo grupo.

3. Recorram a sites, livros e revistas que possam trazer informações importantes. Entretanto, fiquem aten-
tos, pois sempre é necessário consultar mais de uma fonte para verificar se a informação produzida é 
verdadeira. Prefira informações e análises que tenham sido elaboradas por instituições como universida-
des e centros de pesquisa especializados no assunto. Todo o material pesquisado deve ser indicado com 
a devida fonte, que inclui autor, título, local de criação, ano de produção e, no caso de sites, endereço 
completo e data de acesso. 

4. Após a realização da pesquisa, é hora de criar um roteiro para o documentário. O roteiro deve incluir as 
falas a serem gravadas, as imagens a serem inseridas e o tempo de duração de cada inserção. No boxe 
abaixo, sugere-se um site no qual vocês encontrarão mais informações sobre o gênero documentário. Não 
deixem de pesquisá-lo!

5. Cada fala pode ser gravada separadamente, mas é necessário ter o cuidado de apresentar uma linguagem 
unificada. Depois, é preciso buscar um programa de edição livre para reunir os vários trechos gravados e 
criar uma versão final. Não se esqueçam de colocar os créditos com os nomes dos participantes e as fun-
ções que exerceram.

6. Por fim, divulguem o documentário para as famílias da comunidade escolar. Caso queiram ampliar a divul-
gação, vocês podem escolher uma plataforma na internet. 

Para saber mais sobre o gênero documentário, consulte o site da Academia Internacional de 
Cinema, disponível em: https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-documentario/. Acesso 
em: 1o ago. 2020. 

 A Revolução Cubana
Desde fins do século XIX, Cuba, ilha localizada na entrada do golfo do 

México e dominada pelos espanhóis, era bastante dependente dos Estados 
Unidos (cerca de 150 quilômetros separam os dois países). A região era, 
para os estadunidenses, uma base militar estratégica na América Central, 
pois, localizada no oceano Atlântico, estava próxima também do Pacífico 
– vale destacar que, nessa época, 
os Estados Unidos já negociavam 
a construção de um canal ligando 
os dois oceanos, no atual Pana-
má. Sua independência ocorreu 
em 1898, sob a liderança de Jose 
Martí (1853-1895), poeta anties-
cravagista contrário ao domínio 
colonial. Os estadunidenses de-
clararam guerra à Espanha duran-
te o processo de luta dos cubanos 
contra a metrópole, que logo re-
conheceu a derrota. Em Paris, foi 
assinado um tratado de paz, e os 
Estados Unidos passaram a ter o 
controle dos territórios de Porto 
Rico e das Filipinas como recom-
pensa de guerra.

 �  Acampamento na Estação Naval dos 
Estados Unidos em Guantánamo,
Cuba, 1911. 
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Em 1901, os estadunidenses conseguiram fazer com que o Congresso cuba-
no aprovasse a emenda Platt, que admitia a interferência estrangeira na ilha 
toda vez que seus cidadãos tivessem a segurança ameaçada. A emenda permitia, 
ainda, que os estadunidenses instalassem uma base militar em Guantánamo. 
Estava aberta a porta para a presença deles nessa região, que, além de des-
pertar o interesse militar, transformou-se em grande ponto turístico, no qual a 
prostituição e os cassinos proliferaram. Em relação às empresas estadunidenses, 
elas dominaram o comércio exterior de certos produtos, como açúcar, minérios 
e fumo. A presença estrangeira na ilha persistiu durante as primeiras décadas do 
século XX.

Em 1933, a emenda Platt foi revogada, mas os interesses estadunidenses con-
tinuaram a prevalecer, já que os governantes eram subservientes aos interesses do 
país vizinho. Nesse período, greves e protestos populares contestaram o poder di-
tatorial do presidente Gerardo Machado (1869-1939), que deixou o cargo. Formou-
-se um novo governo nacionalista, que repudiava a influência estadunidense. No 
entanto, logo um golpe de Estado foi arquitetado, com apoio dos Estados Unidos.

Em 1940, depois de aprovada uma nova Constituição para o país, o militar 
Fulgencio Batista (1901-1973) foi eleito presidente. Ele já havia se destacado em 
1934 por participar do golpe de Estado que derrotara os nacionalistas. Nos anos 
1950, voltou ao poder, mas dessa vez instalou a ditadura no país, revogando a 
Constituição e fechando o Congresso. O governo estadunidense apoiava as medi-
das de Batista e continuava a exercer forte influência sobre a ilha.
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 �  Ainda se podem ver 
as marcas de bala no 
quartel Moncada, que 
se transformou em parte 
do patrimônio histórico 
cubano. Foto de 2016. 

 �  Atualmente, o prédio 
do quartel Moncada 
abriga uma escola. 
Foto de 2016.
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 �  Fidel Castro (ao centro, na parte superior da 
foto) e Celia Sánchez (a seu lado) em Sierra 
Maestra, Cuba, em 1957. Celia Sánchez 
(1920-1980) foi uma guerrilheira em armas 
durante a revolução, a primeira mulher 
combatente nas montanhas de Sierra 
Maestra. Depois do triunfo revolucionário, 
em 1959, tornou-se secretária do Conselho 
de Estado e deputada da Assembleia 
Nacional Popular. 

Iniciou-se então um processo de oposição à ditadura de Batista. Entre os opo-
sitores estava Fidel Castro (1926-2016), formado em Direito pela Universidade de 
Havana, que, em 1953, organizou um ataque ao quartel de La Moncada, também 
conhecido como quartel Moncada, localizado em Santiago de Cuba. Esse seria o 
primeiro passo da ofensiva contra o governo de Batista. Esperava-se também o apoio 
popular para iniciar uma luta armada. Contudo, o grupo rebelde que invadiu o quartel 
não teve sucesso militar, e Fidel foi preso e condenado.

Em 1955, após uma campanha pela libertação de presos políticos, Fulgencio Ba-
tista anistiou Fidel. Ele e seus companheiros partiram para o México, de onde Fidel e 
seu grupo, que incluía o guerrilheiro Che Guevara (1928-1967), começaram a orga-
nizar uma campanha contra a ditadura cubana. Em 1956, voltaram a Cuba e realiza-
ram um ataque às forças de Batista. Derrotados, parte do grupo fugiu para a região 
de Sierra Maestra, em Cuba, encontrando lá outros guerrilheiros e facilidade para se 
esconder, devido às muitas montanhas do local. Ao mesmo tempo, camponeses e 
outros habitantes dessa porção sul da ilha passaram a apoiar o grupo revolucionário 
como forma de protesto ao governo ditatorial e às precárias condições de vida. Em 
1957, o grupo viu-se fortalecido pelas várias greves e protestos que ocorriam no país 
contra a ditadura de Batista, embora o governo tenha procurado, com apoio dos 
Estados Unidos, reprimir esses movimentos. Em fins de 1958, os rebeldes liderados 
por Fidel já dominavam grande parte da ilha, tendo até mesmo um governo pró-
prio. Foram criadas escolas, hospitais, estradas e fábricas. Naquele mesmo ano, Che 
Guevara organizou uma rádio que transmitia discursos de Fidel Castro em defesa da 
reforma agrária. 

No segundo semestre de 1958, o grupo que havia dominado a região de Sierra 
Maestra começou a marchar rumo a Havana. Soldados do Exército legal aderiram 
ao movimento, assim como a maioria dos trabalhadores. Em dezembro, sob a lide-
rança de Che Guevara, os rebeldes tomaram a cidade de Santa Clara e impediram 
que soldados que passavam de trem pela região chegassem ao leste, onde se in-
surgiam os revolucionários. Diante dessa conjuntura, em 1º de janeiro de 1959, com 
Havana dominada e a revolução se espalhando pela ilha, Fulgencio Batista deixou o 
poder e saiu de Cuba sem nenhum apoio popular e sob ameaça dos guerrilheiros. 
O ministro da Suprema Corte, Carlos Piedra (1895-1988), assumiu o governo. Em 8 
de janeiro, Fidel entrou em Havana, tornando-se, em 16 de fevereiro, primeiro-mi-
nistro de Cuba. 
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 �  Fidel Castro é recebido por multidão em Havana, Cuba, em janeiro de 1959, marcando o triunfo da Revolução Cubana. 

Logo que assumiram o poder, os revolucionários implantaram medidas que iriam 
ao encontro do chamado Programa de Moncada, ou seja, do núcleo rebelde que 
inicialmente havia lutado contra a ditadura de Fulgencio Batista. O sociólogo Emir 
Sader faz referência a algumas das medidas adotadas:

O novo governo decretou a redução de 50% nos aluguéis, de 25% nos preços 
dos livros escolares, de 30% nas tarifas de eletricidade e, em porcentagens va-
riadas, nos preços dos remédios. Foi suprimida qualquer possibilidade de despejo 
dos inquilinos de suas casas. Para combater a especulação financeira, praticada 
especialmente pelos grandes magnatas que fugiram do país com Batista [...] no 
plano do combate à imoralidade reinante, além das expropriações feitas conforme 
a Lei de Confisco de Bens Malversados e dos processos penais correspondentes, 
atacou-se a enorme rede de cassinos, ligada diretamente às casas de prostituição e 
ao comércio de drogas que imperava livremente em Cuba. O país havia sido trans-
formado pela máfia ianque em antro de jogo para a burguesia norte-americana 
[...]. Foi proibida a construção de monumentos, a afixação de retratos de pessoas 
vivas ou placas com seus nomes em lugares públicos, para evitar formas de culto 
à personalidade. Os quartéis foram transformados em escolas, inclusive o quartel 
Moncada, em Santiago de Cuba, que passou a se chamar Cidade Escolar 26 de Ju-
lho, e o quartel Columbia, que, por sua vez, passou a se denominar Cidade Escolar 
Liberdade.

SADER, Emir. A Revolução Cubana. São Paulo:  
Moderna, 1985. p. 44-45.

Em maio de 1959, Fidel assinaria a lei de reforma agrária. A partir de 1961, 
ocorreu de maneira mais efetiva o processo de rompimento com os Estados Uni-
dos, e Cuba ficou economicamente isolada na América. Várias empresas de ca-
pital estadunidense sofreram intervenção do governo cubano e outras foram na-
cionalizadas, como foi o caso de companhias petrolíferas que atuavam na região. 
Nesse período, Fidel estreitou relações com a União Soviética, assumindo sua 
admiração pelo socialismo, e selou aliança com o Partido Socialista Popular 
(PSP), de orientação comunista, criando o Partido Único da Revolução Socialista, 
que depois se tornou o Partido Comunista Cubano (PCC).
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Ainda em 1961, as pressões estadunidenses contra Cuba aumenta-
ram. Logo no mês de janeiro, o governo dos Estados Unidos rompeu re-
lações diplomáticas com a ilha revolucionária. Em abril desse ano, aviões 
bombardearam o aeroporto de Santiago de Cuba. No mesmo mês, cerca 
de 1 500 homens invadiram uma praia na baía dos Porcos, no litoral sul 
da ilha. Eles estariam supostamente recebendo apoio aéreo de aviões 
com insígnias cubanas; com isso, pretendia-se forjar uma rebelião nas 
forças militares do país. Houve reação do exército de Fidel e o grupo não 
conseguiu avançar. A perspectiva dos Estados Unidos de que a popula-
ção cubana apoiaria os contrarrevolucionários não se concretizou. Mui-
tos soldados estadunidenses foram presos e, mais tarde, trocados com o 
governo opositor por medicamentos e alimentos. Em 1962, os Estados 
Unidos decretaram o bloqueio econômico a Cuba.

�  Cartaz que convoca a população para participar da reforma 
agrária, 1959. 

�  Jornais dos Estados Unidos e Inglaterra destacando o 
bloqueio econômico em Cuba, 1962. 
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PARE e PENSE

1. Compare as estratégias po-
líticas e militares dos rebel-
des cubanos e do Exército 
Vermelho Chinês: O que elas 
têm em comum e o que as 
diferencia?

2. Por que os Estados Unidos 
decretaram bloqueio comer-
cial contra Cuba e quais fo-
ram seus efeitos para a eco-
nomia cubana?

Conquistas sociais e desafios econômicos
Nos anos 1980, apesar do bloqueio econômico comercial das nações capitalistas, já havia sido vencido o de-

semprego, combatidas as drogas e a prostituição, erradicado o analfabetismo, eliminada a miséria e realizado um 
intenso combate à discriminação racial. O bloqueio estadunidense, no entanto, tornou obrigatório o racionamento 
de vários produtos, como alimentos, combustível e outros gêneros de primeira necessidade.

Na década de 1990, uma das al-
ternativas do governo cubano para 
enfrentar esse bloqueio e dinamizar 
a economia local foi o estímulo ao tu-
rismo, que atualmente constitui uma 
das receitas mais importantes do Es-
tado cubano. É preciso lembrar que, 
nos anos 1970, a economia cubana 
havia se integrado ao Conselho Eco-
nômico de Assistência Mútua (Come-
con), formado pela União Soviética e 
por países do Leste Europeu. Graças 
a isso, Cuba tinha um mercado se-
guro para suas exportações (mais da 
metade delas nesse período eram 
destinadas à União Soviética) e a ga-
rantia do abastecimento de petróleo. 
Porém, com o desmantelamento da 
União Soviética em 1991, Cuba dei-
xou de ter um importante apoio polí-
tico e econômico.

�  Carros antigos utilizados como táxis são atração para turistas em Havana, Cuba, 
em 2019. 
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Em julho de 2006, Raúl Cas-
tro (1931-), irmão de Fidel Castro, 
assumiu o poder devido à saúde 
debilitada do irmão. Em fevereiro 
de 2008, ele assumiu oficialmen-
te a presidência.

Em 1º de janeiro de 2009, a 
Revolução Cubana completou 50 
anos. Durante as comemorações 
em Cuba, os meios de comunica-
ção de todo o mundo indagavam 
qual seria o futuro do socialismo 
na ilha.

Entre as críticas formuladas 
ao regime político cubano, está 
a falta de liberdade de expres-
são no país, uma vez que os 
meios de comunicação e a vida 
política são fortemente contro-
lados pelo Estado. 

Discursando em favor de re-
formas liberalizantes, Raúl Cas-
tro abriu, em 2008, o acesso 
a telefones celulares no país e 
permitiu que cubanos se hospe-
dassem em hotéis antes destina-
dos apenas a turistas. Em 2011, 
o governo permitiu a viagem 
de cubanos ao exterior, a com-
pra e a venda de imóveis, além 
de liberar a abertura de peque-
nos negócios, uma alternativa 
para reduzir o grande número 
de empregados do governo. Em 
2013, o acesso à internet chegou 
a Cuba e, em 2019, a ilha, com  
11 milhões de habitantes, tinha 
2,5 milhões de pessoas com 
acesso à tecnologia 3G e 80 mil 
casas com acesso à internet.

Em 2014, foi aprovada a nova 
lei para o investimento estran-
geiro, que autoriza a participa-
ção de capital estrangeiro em 
todos os setores da economia, 
exceto na saúde, na educação e 
nas Forças Armadas.

Fidel Castro faleceu em 2016, 
aos 90 anos de idade. Sua morte 
trouxe inquietação sobre o futu-
ro da ilha no que se refere à ma-
nutenção do regime socialista. 
Em abril de 2018 , Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez (1960-), 
professor universitário e político 
cubano, assumiu a presidência 
do Conselho de Estado de Cuba 
por meio de eleição realizada no 
Parlamento. 

 �  No outdoor de 2009, a propaganda da revolução continua presente: “Revolução é: 
defender valores nos quais se acredita ao preço de qualquer sacrifício”. São muito comuns 
na cidade de Havana, em Cuba, outdoors com propagandas oficiais e dizeres de Fidel 
Castro e Che Guevara em defesa dos ideais revolucionários, posicionando-se contra os 
Estados Unidos. 
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 �  Vendedores e proprietários de pequenos negócios passaram a fazer parte da paisagem 
urbana de Havana, a capital cubana, no contexto de reformas econômicas que avançam 
rumo à efetivação de negócios privados. Foto de 2012.  

 �  Carros antigos e construções em mau estado de conservação fazem parte do cotidiano de 
Havana, em Cuba, contrastando com saúde e educação de boa qualidade. Foto de 2016.
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RELEITURA
Para finalizar o capítulo, apresentamos a seguir dois textos escritos por importantes autores: o primeiro é um 

balanço do historiador britânico Eric Hobsbawm (1917-2012) sobre as condições históricas que levaram ao colap-
so da União Soviética. O segundo foi publicado no livro A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro, do 
jornalista Fernando Morais (1946-), uma longa reportagem sobre sua visita a Cuba nos anos 1970. Após a leitura, 
reflita sobre o tema com base nas questões propostas pelo Roteiro de trabalho. 

O fim da União Soviética (trechos selecionados)
Eric Hobsbawm

Com o colapso da URSS, a experiência do “socialismo realmente existente” chegou ao fim. Pois, mesmo onde os 
regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia 
única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num Estado completamente coletivizado – ou uma 
economia de propriedade coletiva praticamente operando sem mercado. Será essa experiência, algum dia, renovada? 
Claramente não o será na forma desenvolvida na URSS, nem provavelmente em qualquer outra, a não ser em condi-
ções de uma guerra econômica total ou algo semelhante, ou em alguma outra emergência análoga.

[...] O fracasso da revolução em outros lugares deixou a URSS comprometida a construir sozinha o socialismo, 
num país onde, pelo consenso universal dos marxistas em 1917, incluindo os russos, as condições para fazê-lo sim-
plesmente não estavam presentes. A tentativa de construir o socialismo produziu conquistas notáveis [...], mas a  
um custo humano enorme e inteiramente intolerável, e daquilo que acabou se revelando uma economia sem saída e 
um sistema político em favor do qual nada havia a dizer. [...]

Até onde o fracasso da experiência soviética lança dúvida sobre todo o projeto de socialismo tradicional, uma economia 
baseada essencialmente na propriedade social e administração planejada dos meios de produção, distribuição e troca já e 
outra questão. [...] O fracasso do socialismo soviético não se reflete sobre a possibilidade de outros tipos de socialismo. [...] 

A tragédia da Revolução de Outubro foi precisamente a de que ela só pode produzir seu tipo de socialismo de 
comando implacável e brutal [...].

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 481-482.

A ilha (trechos selecionados)
Fernando Morais

A maior crise econômica de toda a história da Revolução Cubana explodiu na tarde de uma ensolarada quinta-feira, dia 21 
de dezembro de 1991. Despachos das agências de notícias davam conta de que os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas, 
reunidos em Alma-Ata, capital da República do Casaquistão, haviam decidido acompanhar as declarações de independência 
da Rússia, da Ucrânia e da Bielo-Rússia, até então abrigadas sob o chapéu da URSS, e anunciar o fim da federação. No lugar do 
colosso comunista nascia a Comunidade dos Estados Independentes, comandada pelo presidente russo Boris Yeltsin [...]. A par-
tir de então, as apostas que se faziam pelo mundo afora não eram sobre se Cuba ia acabar, mas quando sumiria do mapa. [...]

Para a crise bater no dia a dia dos cubanos foi um pulo. A primeira medida que o governo tomou para conter a hemorragia 
foi baixar um duríssimo racionamento de eletricidade, que deixava a população 16 horas por dia sem energia. [...]

Quem chegasse a Cuba no auge da crise, começo da década de 1990, tinha a impressão de que estava em um país-fan-
tasma. Não havia um só veículo circulando pelas ruas: táxis, ônibus, carros particulares, carros oficiais – nada.

[...] Até o mais empedernido revolucionário era obrigado a reconhecer que o naufrágio parecia próximo.
[...] Só havia, no entanto, uma forma de manter as conquistas obtidas na saúde pública e tentar reeditar os áureos tempos 

dos esportes olímpicos: era preciso obter dólares. [...] É nesse momento que Cuba decide abrir parcerias com grandes grupos 
hoteleiros internacionais... 

[...] Uma das razões que levaram Cuba a demorar tanto tempo para descobrir o potencial turístico do país foi a mal disfar-
çada má vontade dos setores mais duros da Revolução. Eles acreditavam que abrir o país indiscriminadamente para o turismo 
era permitir a contaminação da juventude cubana pelo que consideravam “vícios do capitalismo”, como a prostituição, as 
drogas e o consumismo.

MORAIS, Fernando. A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. 30. ed.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.p. 23-40.

 Roteiro de trabalho
1. Segundo Hobsbawm, que motivos levaram o socialismo soviético ao colapso?

2. Que caminho adotou Cuba nos anos 1990, segundo Morais? 

3. Que relações podem ser feitas entre o colapso da União Soviética e a necessidade de Cuba de construir 
novos caminhos nos anos 1990?
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4. Com base na leitura dos dois textos, elabore uma justifi cativa para a frase de Hobsbawm: “O fracasso do 
socialismo soviético não se refl ete sobre a possibilidade de outros tipos de socialismo”.

5. Retome o capítulo, observando atentamente as imagens sobre as revoluções socialistas do século XX. Em 
seguida, escolha uma que você considere mais simbólica ou representativa do que aprendeu. Em uma roda 
de conversa com toda a turma, mostre a imagem e explique aos colegas os motivos de sua escolha.  

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
MORAIS, Fernando. A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2001.
Passados 25 anos da primeira edição de A ilha, Fernando Morais lançou, em 2001, uma nova 
edição desse livro. Originalmente uma reportagem histórica sobre a Cuba socialista, a obra 
aborda temas como educação, saúde e reforma agrária, além de anexos, como uma entrevis-
ta com Fidel Castro. Nesta versão atualizada, o autor volta ao país e acrescenta um prefácio 
sobre as diferenças sentidas após o fim da União Soviética, bem como a trajetória cubana 
para se livrar da crise que assola o país.

REIS FILHO, Daniel Aarão. A aventura socialista do século XX. São Paulo: Atual, 1999.
Ampla abordagem das experiências socialistas soviética, chinesa, cubana e do Leste Europeu. 
O livro mostra como, no decorrer do século XX, o socialismo tentou ser implantado em dife-
rentes contextos, que se interpenetraram. Entretanto, o fim da União Soviética abalou todas 
essas tentativas, levando os países de regime socialista a impasses e revisões.

XINRAN. O que os chineses não comem. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Coletânea de textos de uma jornalista e escritora chinesa radicada em Londres sobre ques-
tões culturais, políticas e de gênero que marcam a sociedade chinesa contemporânea.

ADEUS, Lênin! Direção de Wolfgang Becker. Alemanha, 2003. (121 min).
Quando uma mãe comunista acorda de um coma depois da queda do Muro de Berlim, em 
1989, seu filho faz de tudo para ela pensar que continua a viver na Alemanha Oriental  antes 
desse evento.

ANTES do Anoitecer. Direção de Juliano Schnabel. Estados Unidos, 2000. (125 min).
Cinebiografia do escritor cubano Reynaldo Arenas, que foi perseguido em seu país e viveu 
exilado em Nova York, nos Estados Unidos.
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CHE (Parte 1). Direção de Steven Soderbergh. Espanha, Estados Unidos, França, 2008. 
(126 min).
Mostra a trajetória de Che Guevara, que se tornaria importante liderança da Revolução 
Cubana.

CHE (Parte 2). Direção de Steven Soderbergh. Espanha, Estados Unidos, França, 2009. 
(131 min).
Mostra a trajetória de Che Guevara desde o êxito revolucionário em Cuba até sua morte.

GUANTANAMERA. Direção de Tomás Gutiérrez Alea. Cuba, Espanha, Alemanha, 1995. 
(102 min).
Com o nome sugestivo da base estadunidense em território cubano (na verdade, a base cha-
ma-se Guantánamo), trata de questões relacionadas à Cuba atual. Uma decisão democrática 
cria normas para os funerais dos cidadãos, com o objetivo de economizar combustível. O 
filme defende a importância de a ilha abrir as portas para a realidade internacional, como 
meio de resolver a crise do país.

O ENCOURAÇADO Potemkin. Direção de Sergei Eisenstein. Rússia, 1925. (74 min).
Exemplar cinematográfico do “realismo soviético”, foi financiado pelo Estado e divulgava 
os ideais da revolução socialista. O tema do filme é a Revolução de 1905, contra o auto-
ritarismo do czar. Nessa época, a Rússia era um país com sérias dificuldades econômicas, 
agravadas por investidas colonialistas e pela guerra contra o Japão. As técnicas utilizadas 
por Eisenstein fazem desta obra uma inovação para o cinema, com cenas ousadas, como 
a sequência da escadaria de Odessa, em que as tropas do czar massacram homens, mu-
lheres e crianças.

OUTUBRO. Direção de Sergei Eisenstein e Grigory Alexandrov. Rússia, 1927. (74 min).
Filme que homenageia a Revolução Russa de 1917, quando os bolchevistas tomaram o po-
der. É o terceiro longa-metragem do diretor soviético, feito com métodos experimentais 
e inovadores para o cinema da época. O objetivo é colocar a massa como agente-herói e 
incentivar uma mobilização política transformadora.

REDS. Direção de Warren Beatty. Estados Unidos, 1981. (188 min).
John Reed, jornalista estadunidense, realizou a maior cobertura jornalística da Revolução 
Russa, criando o clássico Os dez dias que abalaram o mundo. Ele é o tema deste filme, que 
retrata sua vida desde quando escrevia para o periódico soviético The Masses, no início do 
século, até sua participação na fundação do Partido Comunista dos Estados Unidos. A pre-
sença de Reed na Revolução de Outubro rendeu-lhe o papel de herói na União Soviética, 
constatado em seu enterro, ao lado do mausoléu de Lênin, com grandes honras.
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1. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua 
vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio de� nido de desenvolvimento das suas forças materiais de 
produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social.

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS, F. Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977. Adaptado.

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que:

a. o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.

b. o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.

c. a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.

d. a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.

e. a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.

2. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se 
emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua 
sociedade, o seu real signi� cado: o mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo 
para a construção e edi� cação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é 
inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa.

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011. Adaptado.

UMA HISTÓRIA do comunismo: a fé do século XX. Direção de Patrick Rotman e Patrick 
Barbéris. França, 2005. (218 min). 
O documentário recorre a depoimentos de historiadores e imagens raras da União Soviética 
e da China para analisar a trajetória do socialismo no século XX.

70 anos da Revolução Comunista na China: como país pobre e 
rural se tornou potência mundial em quatro décadas. BBC. Dispo-
nível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49877017. 
Acesso em: 25 ago. 2020. 
Matéria jornalística que recupera a trajetória da história chinesa ao lon-
go de setenta anos e apresenta dados para explicar o crescimento eco-
nômico do país em meio a uma revolução comunista.

O JOVEM Karl Marx. Direção de Raoul Peck. França, Alemanha, Bélgica, 2017. (118 min). 
Nesse filme, é mostrada a história de Karl Marx em sua juventude em Paris, na França, fazen-
do referência ao processo de algumas de suas principais ideias. 
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No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de 
um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, à qual o modelo econômico 
chinês atual se contrapõe, é a:

a. desestatização da economia.

b. instauração de um partido único.

c. manutenção da livre concorrência.

d. formação de sindicatos trabalhistas.

e. extinção gradual das classes sociais.

3. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata 
hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram 
sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos 
mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois com seus herdeiros 
russos – por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha 
um preço de�nido.

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de S.Paulo, 19 jul. 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo(a):

a. busca da neutralidade política.

b. estímulo à competição comercial.

c. subordinação à potência hegemônica.

d. elasticidade das fronteiras geográficas.

e. compartilhamento de pesquisas científicas.

4. Essa escultura foi produzida durante o período da ditadura stalinista, na ex-União Soviética, e representa o(a):

a. luta do proletariado soviético para sua emancipação do sistema vigente.

b. trabalhador soviético retratado de acordo com a realidade do período.

c. exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético.

d. união de operários e camponeses soviéticos pela volta do regime czarista.

e. sofrimento de trabalhadores soviéticos pela opressão do regime stalinista.
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 �  Trabalhadores autônomos fazem protesto contra empresas de entrega alegando más condições de trabalho. Município de São Paulo, 2020.
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Você mora na cidade ou no campo? No lu-
gar em que você vive, quais são os meios 
de transporte de mercadorias mais usa-

dos? Nas paisagens das grandes cidades brasileiras, 
é comum a imagem dos chamados motoboys circu-
lando sempre apressados entre os carros. Você sabe 
a que isso se deve? São várias as razões para o gran-
de número de pessoas que utilizam a motocicleta 
como meio de trabalho. Uma delas está relacionada 
à versatilidade das motos, que permitem atender à 
demanda por transporte de pequenas encomendas 
com rapidez por ruas e avenidas congestionadas. 

Mas você acha que isso é suficiente para explicar 
a proliferação de motoboys? Leve em consideração 
que esses trabalhadores sofrem muita pressão para 

concluir a entrega com rapidez e que essa ativida-
de é bastante perigosa. Na cidade de São Paulo, 
por exemplo, acidentes envolvendo motociclistas 
ocorrem quase diariamente, com elevado número 
de mortes. Em grande parte, a existência de tantas 
pessoas dispostas a arriscar a própria vida no trânsito 
das cidades se explica pela falta de opção.

Nas últimas décadas, a escassez de oportunida-
des de emprego com carteira assinada vem empur-
rando parcelas significativas da população brasileira 
para o trabalho informal. Ao mesmo tempo, os avan-
ços tecnológicos e as transformações econômicas 
têm alterado as exigências para ingresso no mundo 
do trabalho, o tipo de formação profissional e as for-
mas de luta dos trabalhadores por seus direitos.  

Neste capítulo, teremos a oportunidade de estudar diversos aspectos rela-
cionados à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na organização das 
sociedades. Ao levar em conta as transformações na estrutura das sociedades 
capitalistas, vamos compreender o mundo do trabalho nos dias de hoje e iden-
tificar as tendências em curso. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR



110 CAPÍTULO 5

NARRATIVAS
Você vai ler a seguir o relato feito por uma equipe jornalística que acompanhou durante uma semana a rotina 

de trabalho de ciclistas e motociclistas que fazem entregas solicitadas por aplicativos de celular. Além de conhecer 
um pouco mais sobre as condições de trabalho dessas pessoas, o texto coloca em foco mudanças que estão acon-
tecendo no mercado de trabalho. Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Dormir na rua e pedalar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de aplicativos
Leandro Machado

Os entregadores aguardam esse momento do rush sentados em calçadas próximas a shopping centers, restau-
rantes ou supermercados. Então, por volta das 19h, começam a pipocar os pedidos nos celulares: os jovens pegam as 
mochilas, as bicicletas ou motos e partem para a correria da noite.

[...]
Os entregadores, no entanto, não moram nesses bairros. Vivem principalmente na periferia ou em cidades da 

Grande São Paulo. Para chegar ao trabalho, percorrem até 30 km – às vezes, pedalando.
Em um momento de crise econômica e alta do desemprego, os aplicativos de serviços como Uber, iFood, 99 e Rappi 

atraem desempregados e pessoas que têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho com a perspectiva de 
obter alguma renda.

[...]
[...] Especialistas afirmam que as empresas ajudam a precarizar o trabalho, pois elas não costumam seguir as leis 

trabalhistas. Seus colaboradores fazem jornadas muito mais longas que as oito horas previstas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), por exemplo.

‘As vantagens de ser motoboy’
Nas ruas de São Paulo, existem duas categorias de entregadores de aplicativos: os motoqueiros e os ciclistas. Elas 

concorrem entre si.
Quem tem uma moto recebe mais pedidos, trabalha de uma forma menos exaustiva e, principalmente, consegue 

ter uma renda maior – às vezes, recebe até o dobro do ciclista. Os motoboys que fazem jornadas de 12 horas diárias, 
por exemplo, ganham cerca de R$ 4 mil mensais, em média.

É o caso de Rodrigo Versutti, 41, que conseguiu aumentar seus vencimentos migrando do serviço de motoboy 
tradicional – que entrega documentos, principalmente – para o delivery de comida.

Hoje, ele ganha mais, sem dúvida, mas precisou abrir mão dos direitos trabalhistas da CLT, como seguro-desemprego, 
fundo de garantia e férias remuneradas. “Trabalho há 20 anos como motoboy e nunca tive uma renda como agora”, explica.

[...]

‘O paradoxo dos ciclistas’
Já o entregador que usa bicicleta, por sua vez, vive uma espécie de paradoxo: por mais que a tecnologia faça a 

roda do delivery girar, o trabalho dele depende essencialmente da força física. Quanto mais ele pedalar, quanto mais 
quilômetros percorrer pela cidade, maior será sua remuneração.

Por isso, os ciclistas ouvidos pela reportagem relataram fazer jornadas de mais de 12 horas diárias, trabalhar 
muitas vezes sem folgas e até dormir na rua para emendar um horário de pico no outro, sem voltar para casa.

Em média, eles conseguem uma renda mensal de R$ 2 mil, segundo relatos. As empresas não revelam dados sobre o 
perfil de seus colaboradores, mas, em uma semana de conversas, a reportagem constatou que grande parte pertence às 
classes mais baixas, mora em bairros periféricos e tem dificuldade para conseguir empregos no mercado formal.

MACHADO, Leandro. Dormir na rua e pedalar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de aplicativos. BBC News Brasil, 22 maio 2019.  
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48304340. Acesso em: 7 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Os entregadores mencionados no texto são submetidos a quais tipos de condições adversas em sua rotina 

de trabalho? 

2. Segundo o texto, há especialistas que identificam nos serviços de entrega vinculados a aplicativos de celular 
a precarização do trabalho. O que isso significa e o que embasa essa interpretação? 

3. Apesar de indicar que a precarização do trabalho afeta os entregadores vinculados a aplicativos em geral, 
o texto constata dificuldades adicionais àqueles que atuam com bicicletas. Por que isso acontece? 

4. Você tem conhecimento de trabalhadores que atuam em condições precárias ou sem a proteção de leis tra-
balhistas no município em que mora? Em caso afirmativo, descreva as condições de trabalho dessas pessoas. 
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  O UNIVERSO DO TRABALHO
O trabalho é fundamental para a organização das 

sociedades e também para a sobrevivência e a defi-
nição do modo de vida dos indivíduos e das famílias.  
O que lhe vem à mente quando você pensa sobre o 
tema trabalho? Entre os colegas da escola, há preocu-
pação com a inserção no mercado de trabalho e escolha 
de uma profissão? Existe algum tipo de trabalho predo-
minante ou algum setor da economia que se destaca 
quanto ao emprego de mão de obra no município em 
que você vive, ou mesmo nas proximidades de sua casa? 
O desemprego é um problema entre seus familiares e 
pessoas conhecidas? Respostas sobre questões como 
essas nos levam a pensar em alguns dos diversos aspec-
tos que envolvem o universo do trabalho e que influen-
ciam diretamente o dia a dia das pessoas.

As condições de trabalho, as relações entre 
empresas e funcionários, as tecnologias que dão su-
porte ao desenvolvimento de atividades profissionais 
e muitas outras variáveis estão em franca transfor-
mação, influenciando a realidade social e econômi-
ca em todas as regiões brasileiras, bem como em 
outras partes do mundo. No Brasil, que é um país 
muito grande, as modificações no universo de tra-
balho, mesmo quando motivadas pelo mesmo fenô-
meno, podem produzir efeitos específicos em cada 
parte do território. Dessa forma, é importante co-
nhecer como o município em que vivemos participa 
da composição da realidade do país, que pode ser 
compreendida por meio de pesquisas e indicadores 
econômicos e sociais.

LER GRÁFICOS E TABELAS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a principal fonte de dados confiáveis sobre diversos te-

mas que dão subsídio para a compreensão da realidade brasileira, norteando investigações acadêmicas e pesquisas 
científicas que balizam a atuação de empresas, instituições governamentais e movimentos sociais. Os levantamen-
tos estatísticos e estudos publicados pelo IBGE também podem ser importantes para a realização de trabalhos 
escolares e para que você conheça melhor as características do município e do estado onde você mora. Seguindo 
esse objetivo, entre no portal do IBGE Cidades, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ (acesso em: 25 ago. 2020). 
Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Após acessar o portal do 
IBGE Cidades e clicar em 
“Comece a usar”, abra o 
campo “Estados” e selecio-
ne a unidade da Federação 
em que você mora. Depois, 
selecione a opção “Traba-
lho e rendimento”. Agora, 
analise o mapa e o conjunto 
de informações disponíveis 
na parte direita da tela e 
responda: O que é possível 
afirmar sobre a situação do 
seu estado quanto ao ren-
dimento da população?

2. Quais dados disponíveis no portal permitem refletir sobre informalidade e desemprego?

3. Acesse as informações do município em que você mora clicando em “Selecionar local” e depois em “Mu-
nicípios”, campo em que você poderá filtrar a busca pelo nome do estado e em seguida pelo nome do 
município. Na parte direita da tela, role a página para baixo até chegar ao item “Salário médio mensal dos 
trabalhadores formais”, identificando a posição do seu município nos rankings do estado e do país. Ainda 
sobre o salário médio dos trabalhadores, analise o mapa para comparar a situação de seu município em 
relação aos demais do estado. Há muitos municípios no estado com situação semelhante à do seu, ou ele 
se destaca em relação aos demais? Nesse caso, destaca-se negativa ou positivamente?

4. Repita os procedimentos da questão 3, considerando agora o item “População ocupada”, e registre 
suas conclusões.
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O TRABALHO AO
LONGO DOS TEMPOS

Representação de colheita de trigo por camponeses 
durante o feudalismo na Europa. 
No feudalismo, os servos camponeses não podiam 
usufruir de tudo o que produziam, pois o acesso às 
terras de onde obtinham a subsistência era 
condicionado a obrigações e pagamento de tributos, 
em geral correspondendo a uma parte da produção.  
Essa ilustração integra o Saltério (livro de Salmos) 
da Rainha Mary I, da Inglaterra, c. 1310-1320.

Moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, 
1830 (óleo sobre tela). Gravura que retrata um engenho de cana-de-açúcar 
no Brasil, operado com a exploração de trabalho escravo. Os africanos 
escravizados no Brasil eram destituídos com violência de suas terras e 
povos de origem, sendo obrigados a trabalhar em troca da sobrevivência, 
em condições precárias. A mão de obra escrava foi substituída pelo 
trabalho assalariado no Brasil no final do século XIX, como forma de 
permitir a consolidação do modo de produção capitalista no país.

Colheitadeira em funcionamento, 1956.
No Brasil, a industrialização, que se intensificou
a partir da segunda metade do século XX, foi 
acompanhada pela mecanização do campo.
A combinação desses dois processos foi 
responsável pelo êxodo rural, que alimentou a 
urbanização, concentrada na região Sudeste.

Mulher trabalhando em regime de home office (escritório 
em casa). Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais 
comum o trabalho remoto, em que as pessoas podem 
exercer atividades profissionais fora do ambiente da 
empresa. No trabalho home office, quando atuam de casa, 
nem sempre as pessoas conseguem conciliar com 
facilidade a atividade profissional com a vida pessoal.

O fordismo, no começo do século XX, 
representou uma profunda 
transformação no sistema produtivo das 
indústrias, instalando linhas de 
montagem que exigiam dos 
trabalhadores atividades muito 
específicas, permitindo assim a 
padronização dos produtos fabricados. 
Atualmente, as linhas de montagem das 
indústrias automobilísticas são em 
grande parte automatizadas, e os 
trabalhadores atuam em tarefas mais 
dinâmicas. Estados Unidos, 1928.

Pinturas rupestres em parede de caverna 
situada na Argentina. Antes da revolução 
agrícola, os grupos humanos obtinham os 
recursos necessários para a sobrevivência 
explorando diretamente a natureza por 
meio da caça e da coleta de vegetais.
A importância dos animais como fonte
de alimento foi expressa por meio de 
pinturas em paredes de cavernas nas 
diferentes partes do mundo.

Jovem trabalhando no desenvolvimento de um game. 
Com o passar do tempo, a evolução tecnológica e a 
reestruturação do mercado de trabalho fizeram 
determinadas atividades profissionais perder espaço, 
enquanto outras conquistam cada vez mais destaque.
O desenvolvimento de jogos eletrônicos é uma das que 
vêm atraindo, sobretudo, jovens profissionais de 
diferentes áreas, como programadores, designers, 
roteiristas e artistas gráficos. Belo Horizonte, 2018.

Produção artesanal de biscoitos 
em Joinville (SC), 2018.

Feira Economia Solidária em Ponta Grossa (PR), s.d.
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O TRABALHO AO
LONGO DOS TEMPOS

Representação de colheita de trigo por camponeses 
durante o feudalismo na Europa. 
No feudalismo, os servos camponeses não podiam 
usufruir de tudo o que produziam, pois o acesso às 
terras de onde obtinham a subsistência era 
condicionado a obrigações e pagamento de tributos, 
em geral correspondendo a uma parte da produção.  
Essa ilustração integra o Saltério (livro de Salmos) 
da Rainha Mary I, da Inglaterra, c. 1310-1320.

Moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, 
1830 (óleo sobre tela). Gravura que retrata um engenho de cana-de-açúcar 
no Brasil, operado com a exploração de trabalho escravo. Os africanos 
escravizados no Brasil eram destituídos com violência de suas terras e 
povos de origem, sendo obrigados a trabalhar em troca da sobrevivência, 
em condições precárias. A mão de obra escrava foi substituída pelo 
trabalho assalariado no Brasil no final do século XIX, como forma de 
permitir a consolidação do modo de produção capitalista no país.

Colheitadeira em funcionamento, 1956.
No Brasil, a industrialização, que se intensificou
a partir da segunda metade do século XX, foi 
acompanhada pela mecanização do campo.
A combinação desses dois processos foi 
responsável pelo êxodo rural, que alimentou a 
urbanização, concentrada na região Sudeste.

Mulher trabalhando em regime de home office (escritório 
em casa). Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais 
comum o trabalho remoto, em que as pessoas podem 
exercer atividades profissionais fora do ambiente da 
empresa. No trabalho home office, quando atuam de casa, 
nem sempre as pessoas conseguem conciliar com 
facilidade a atividade profissional com a vida pessoal.

O fordismo, no começo do século XX, 
representou uma profunda 
transformação no sistema produtivo das 
indústrias, instalando linhas de 
montagem que exigiam dos 
trabalhadores atividades muito 
específicas, permitindo assim a 
padronização dos produtos fabricados. 
Atualmente, as linhas de montagem das 
indústrias automobilísticas são em 
grande parte automatizadas, e os 
trabalhadores atuam em tarefas mais 
dinâmicas. Estados Unidos, 1928.

Pinturas rupestres em parede de caverna 
situada na Argentina. Antes da revolução 
agrícola, os grupos humanos obtinham os 
recursos necessários para a sobrevivência 
explorando diretamente a natureza por 
meio da caça e da coleta de vegetais.
A importância dos animais como fonte
de alimento foi expressa por meio de 
pinturas em paredes de cavernas nas 
diferentes partes do mundo.

Jovem trabalhando no desenvolvimento de um game. 
Com o passar do tempo, a evolução tecnológica e a 
reestruturação do mercado de trabalho fizeram 
determinadas atividades profissionais perder espaço, 
enquanto outras conquistam cada vez mais destaque.
O desenvolvimento de jogos eletrônicos é uma das que 
vêm atraindo, sobretudo, jovens profissionais de 
diferentes áreas, como programadores, designers, 
roteiristas e artistas gráficos. Belo Horizonte, 2018.

Produção artesanal de biscoitos 
em Joinville (SC), 2018.

Feira Economia Solidária em Ponta Grossa (PR), s.d.
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 O trabalho e as sociedades humanas
O universo do trabalho é complexo e bastante di-

nâmico, pois, além de constituir contextos distintos em 
função das particularidades que se manifestam local-
mente no que diz respeito às condições naturais, eco-
nômicas e sociais, ele passa por mudanças frequentes 
no decorrer do tempo. Se conversar com uma pessoa 
mais velha, que já tenha vivido por décadas no muni-
cípio em que você mora, é provável que ela possa re-
constituir várias transformações que a população local 
vivenciou em relação ao trabalho. Essa pessoa poderá 
relatar, por exemplo, momentos em que a maior parte 
da população vivia e trabalhava no campo, períodos em 
que havia mais ofertas de emprego ou o surgimento das 
transformações tecnológicas, que deixaram mais segura 
a prática de determinadas atividades profissionais. 

Se fizermos um exercício de análise histórica em 
busca de referências ainda mais antigas, veremos que 
nossa relação com o trabalho, hoje, é resultado de 
profundas mudanças ocorridas ao longo dos últimos 
séculos. Nesse caso, ao deparar com contextos em que 
as relações predominantes de trabalho não eram me-
diadas por salário, precisamos concebê-las de forma 
bem diferente da utilizada para analisar as questões 
contemporâneas relativas ao universo do trabalho nas 
sociedades capitalistas.

O termo trabalho é muito familiar a qualquer pes-
soa, e você já deve ter ouvido e usado essa palavra em 
diversas situações. Mas você já refletiu sobre a origem 
do conceito de trabalho? Já imaginou por quais trans-
formações a maneira como entendemos o trabalho 
pode ter passado ao longo do tempo?

Para as Ciências Humanas, o trabalho em sua ex-
pressão mais elementar concretiza-se na aplicação da 
força e da técnica para transformar matérias-primas 
e o próprio meio natural, a fim de obter produtos pre-
viamente idealizados. De acordo com essa compreen-
são, a humanidade, desde os primórdios, empregou 
o trabalho para conseguir as condições necessárias à 
sobrevivência, desde a extração e o processamento de 
recursos naturais para obter alimentos até a mudança 
do espaço geográfico para a construção de moradias.

Nesse sentido, se a intervenção direta na nature-
za era o único meio que os integrantes das primeiras 
sociedades humanas dispunham para sobreviver, e se 
essa intervenção precisava ser constante, permeando 
atividades corriqueiras, podemos concluir que a noção 
de trabalho surgiu associada à noção de vida. Mais do 
que obter alimentos e confeccionar objetos, o traba-
lho foi o meio pelo qual o ser humano pôde produ-
zir seu espaço de moradia e vivência e, portanto, seu 
modo de vida e sua cultura. Apesar de não ser mais 
predominante, a integração entre tempo de trabalho 
e tempo de vida está presente ainda hoje em diversas 
comunidades tradicionais e famílias de pequenos agri-
cultores de subsistência.

O desenvolvimento da humanidade deu origem a 
sociedades cultural e tecnologicamente muito distin-
tas, sendo que, em algumas delas, a modificação das 
técnicas produtivas e da base social e econômica ao 
longo dos séculos impôs níveis de complexidade cada 
vez maiores à organização do trabalho, alterando os 
objetivos da produção e a relação sociedade-natureza. 
Nesses casos, houve a separação entre o trabalhador e 
os meios de produção, e entre o tempo e o espaço do 
trabalho e o tempo e o espaço da vida pessoal, desfa-
zendo o entrelace das tarefas laborais, até mesmo as 
mais duras e desgastantes, com momentos de conver-
sa, de cuidados pessoais, com a casa e a família, além 
de pausas para descanso e lazer. 

As experiências escravagistas, por exemplo, que 
ocorreram em diferentes localidades do planeta e em 
variados momentos da história, alteraram a relação 
direta dos indivíduos com os meios de produção e o 
produto do trabalho. Aquele que detinha o poder eco-
nômico e o uso da violência para manter pessoas es-
cravizadas sob seu domínio não precisava empregar o 
próprio esforço para a obtenção dos meios de sobrevi-
vência – mais do que isso, caso esse poder fosse grande 
o suficiente para explorar o trabalho forçado de muitas 
pessoas, seria possível acumular riquezas e usufruir de 
privilégios. Já as pessoas submetidas à escravidão eram 
retiradas do núcleo social de origem e do espaço de vi-

vência, com o trabalho ganhando significa-
do na própria subsistência e na reprodução 
do modo de vida. Essas pessoas passavam, 
assim, a cumprir jornadas compulsórias de 
produção cujo resultado não lhes pertencia, 
pois era apropriado pelo dono delas.

 �  O trabalho nos roçados é tão importante e integrado 
ao modo de vida na comunidade quilombola Mata 
Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento (MT), 
que as crianças recebem aulas de práticas agrícolas, 
como retrata esta fotografia de 2020. Assim como 
ocorre entre os alunos, os momentos de trabalho 
também são uma oportunidade para socialização e 
companheirismo entre os adultos. 

Cesar Diniz/Pulsar Imagens
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PARE e PENSE

1. O que diferencia a noção de trabalho con-
temporânea do trabalho realizado pelos pri-
meiros grupos humanos?

2. O que signifi ca intervir diretamente na natu-
reza? Hoje não é assim que cada indivíduo ob-
tém os recursos necessários para sobreviver?

3. Integrantes de comunidades tradicionais 
como os retratados na foto da página ante-
rior intervêm diretamente na natureza para 
conseguir sua subsistência? 

A maior revolução na organização social do traba-
lho, responsável por forjar os princípios que conduzem 
a dinâmica das relações trabalhistas predominantes no 
mundo atual, ocorreu com a estruturação do sistema 
capitalista de produção, que ganhou forma na Eu-
ropa a partir do século XVIII e de lá se expandiu para 
todos os demais continentes habitados.

Conforme as sociedades se modificavam para dar 
vazão ao desenvolvimento do capitalismo, o trabalho 
deixava de ser o meio pelo qual as pessoas livres pro-
duziam os bens necessários para o próprio consumo e 
passava a representar o conjunto de atividades voltadas 
para venda, com a finalidade de gerar lucro. O objeti-
vo do trabalho se deslocava, então, do valor de uso, 
correspondente à utilidade prática dos bens produzidos, 
para o valor de troca, que se obtém com o acúmulo 
de dinheiro. Isso abriu a possibilidade, por exemplo, de 
um agricultor produzir apenas um único tipo de vegetal, 
desde que a venda proporcionasse lucro, ao contrário 
dos camponeses, que viviam da subsistência e precisa-

�  Plantação de soja em uma grande propriedade. Correntina, Bahia, 2019. Os atuais sistemas de monocultura praticados em fazendas 
comerciais manifestam a lógica implantada pelo capitalismo, que direciona o objetivo da produção para o lucro, privilegiando o 
cultivo dos produtos mais valorizados. 

vam cultivar vários tipos de alimento e criar diferentes 
espécies de animais para obter uma dieta variada.

Outra mudança fundamental promovida pelo de-
senvolvimento do capitalismo foi a alienação do traba-
lho, ou seja, em vez de dedicar tempo e capacidade 
física e intelectual para trabalhar para si próprio ou em 
cooperação familiar ou comunitária, grande parte das 
pessoas, nas sociedades capitalistas, passou a vender 
sua força de trabalho, trocando as atividades exercidas 
durante certa quantidade de tempo diário por uma 
quantia em dinheiro, que se convencionou chamar de 
salário. Nesse contexto, o produto do trabalho não 
pertencia mais a quem empregasse seu corpo e intelec-
to para obtê-lo, tampouco o tempo gasto na produção 
pertencia ao trabalhador, que precisava cumprir o ex-
pediente e obedecer às regras definidas pelo dono dos 
meios de produção, também responsável pela contra-
tação da mão de obra e pelo pagamento de seu salário. 

A entrega do produto do trabalho para um terceiro, 
porém, não foi uma novidade trazida pelo capitalismo, 
pois isso já acontecia em outros regimes de trabalho, 
como o escravismo. No sistema de servidão feudal, os 
camponeses também não podiam ficar com toda a pro-
dução que obtinham com as atividades de cultivo, já que 
parte do trabalho era revertida em tributos ou atendia a 
obrigações devidas ao senhor feudal em troca do direito 
de permanecer e usufruir de parte das terras dos feudos. 

No entanto, nas relações capitalistas de produção, 
os trabalhadores assalariados não eram obrigados a se 
submeter aos patrões por coação física, como ocorria   
com as pessoas escravizadas, nem precisavam pagar 
tributos, como faziam os camponeses no feudalismo. 
Também não foi a possibilidade de receber um salá-
rio motivo suficiente para que grupos sociais inteiros 
abandonassem espontaneamente modos de vida au-
tossuficientes para entregarem seu trabalho a outras 
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pessoas. O que provocou essa mudança na Europa foi 
a separação dos camponeses dos meios de subsistência 
com a imposição de medidas legais, que provocaram 
a expulsão dessas pessoas das terras que ocupavam. 
Sem outra alternativa para sobreviver, restava vender 
sua força de trabalho à nova classe social que se estru-
turava: os capitalistas, ou burgueses. 

O modo de produção capitalista tornou-se predomi-
nante no mundo contemporâneo, mas subsistem gru-
pos sociais em diferentes partes do mundo que vivem 
à margem e resistem a se adaptar ou se transformar 
segundo a forma de funcionamento do capitalismo. 
Tanto em sociedades complexas quanto naquelas de 
caráter comunitário, muitos coletivos organizados cons-

tituem formas próprias de trabalho e de relação entre o 
trabalho, a vida e a produção das relações sociais. 

PESQUISA
O tema trabalho aparece em muitas obras artísticas como manifestação de sua importância para a vida das 

pessoas e a organização da sociedade. A produção artística é um importante meio para gerar reflexões e confron-
tar ideias. Nesse sentido, procure na internet a letra e o áudio da canção “Felicidade”, de Tom Jobim e Vinícius de 
Morais. Ouça a música, prestando atenção a sua letra.

Após conhecê-la, procure identificar a mensagem que os compositores procuraram transmitir sobre o trabalho. 
Anote suas conclusões e também eventuais reflexões que a canção tenha despertado.

Além de promover reflexões ou mesmo críticas relacionadas ao trabalho, as canções ou cantigas podem surgir 
do próprio trabalho, manifestando a relação que as pessoas estabelecem com as tarefas laborais, as sensações que 
o trabalho desperta, os elementos que compõem o ambiente ou o produto do trabalho, ou ainda o ritmo com 
que as atividades se desenvolvem. Sobre isso, leia o que dizem os parágrafos abaixo.

Cantos de trabalho e a cultura nacional
Os Cantos de Trabalho são uma prática antiga e tradicional da história brasileira, principalmente no espaço rural. 

Oriundos de tradições musicais indígenas mescladas com as influências europeias e africanas, os cantos de trabalho 
marcavam os ritmos de trabalho, unificando ainda o trabalho coletivo e contribuindo para que se diminuísse a exte-
nuação decorrente das longas jornadas de trabalho.

BRASIL Escola. Canal do Educador. Cantos de trabalho e a cultura nacional. Disponível em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/
estrategias-ensino/cantos-trabalho-cultura-nacional.htm. Acesso em: 13 jul. 2020.

Leon Hirszman - Cantos de trabalho: cacau
Os cantos de trabalho são talvez as primeiras canções criadas pelo homem. A sua origem se perde na distância do 

tempo. Essas remotas cantigas nasceram do trabalho coletivo, da solidariedade de pessoas que se juntaram em grupo para 
executar uma tarefa comum. E especialmente a primeira e primordial tarefa do homem: lavrar a terra e cultivar os seus frutos.

LEON Hirszman - Cantos de trabalho: cacau. Revista Usina, 1976. Narração de Ferreira Gullar. Disponível em: 
https://revistausina.com/cinema/cantos-de-trabalho-leon-hirszman/. Acesso em: 13 jul. 2020.

Agora, ouça os cantos de trabalho na voz da Cia Cabelo de Maria disponíveis em: https://www.ciacabelodemaria.
com/cantos-de-trabalho. Acesso em: 9 jul. 2020. Depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho
1. Pesquise na internet ou em aplicativos de vídeo outras cantigas de trabalho.

2. Converse com pessoas mais velhas da família ou com vizinhos e conhecidos de mais idade. Pergunte a eles 
se conhecem cantigas populares que costumavam cantar durante o trabalho. Se possível, peça que cantem 
ou falem trechos da letra dessas cantigas.

3. Faça uma análise do teor das letras fornecidas. Verifi que a eventual ocorrência de elementos recorrentes nelas.

4. Avalie se é possível compreender, com base na melodia das cantigas, aspectos da rotina ou dos ambientes 
de trabalho nos quais elas provavelmente surgiram.

5. Faça um registro de suas conclusões e responda: Por que o canto pode tornar o trabalho mais leve e con-
tribuir para a integração social entre os trabalhadores?

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS104

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS401

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

PARE e PENSE

1. Por que as pessoas submetidas ao regime 
de trabalho escravo perdiam o vínculo com 
o produto do seu trabalho? Essa era a única 
perda vivenciada por essas pessoas?

2. De que maneira a posse de trabalhadores 
escravizados poderia representar um meio 
de enriquecimento? 
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  A sociedade da informação e o mundo do trabalho
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ioEntre as inovações que dão base à Terceira Revo-
lução Industrial, a informática é uma das mais impor-
tantes. A utilização de computadores, que processam 
softwares cada vez mais sofisticados, foi imprescindível 
para a implantação de máquinas automatizadas em in-
dústrias e também para ampliar o alcance dos sistemas 
de comunicação de uma maneira sem precedentes na 
história da humanidade. 

O surgimento do telefone e, principalmente, do rá-
dio e da televisão já havia promovido uma revolução 
na comunicação a distância, com vastas implicações 
no comportamento coletivo e na formação de uma 
sociedade de consumo, que viabilizou a expansão da 
capacidade produtiva. Contudo, a conjugação de in-
formática, microeletrônica e telecomunicação
que deu origem à internet produziu efeitos ainda mais 
profundos nos mais diversos aspectos da sociedade e 
também na organização do trabalho. Os avanços na 
microeletrônica e, em especial, na tecnologia de mi-
croprocessamento e o aprimoramento dos meios de 
transmissão de dados com o uso de cabos de fibra 
ótica e satélites artificiais permitiram que a internet 
ganhasse rapidez e eficiência, como também versati-
lidade ao migrar do computador de mesa para equi-
pamentos móveis como notebooks, tablets e celulares. 
Além disso, essas mudanças criaram um número cres-
cente de funções, incorporando-se, inclusive, a outros 
equipamentos, por exemplo, eletrodomésticos, reló-
gios, automóveis, compondo o universo da chamada 
internet das coisas.

O desenvolvimento da informática e das telecomu-
nicações nos séculos XX e XXI levou, portanto, à for-
mação da sociedade da informação, isto é, baseada na 
ampliação dos fluxos de dados e nas conexões entre 
sistemas de informação. Essa mudança teve impacto 
profundo na produção de serviços e mercadorias, bem 
como nas relações de trabalho, além de ter incentiva-
do o surgimento de novas qualificações profissionais e 
novos postos de trabalho. 

A administração empresarial foi reorganizada com 
a criação de setores de tecnologia da informação
(TI), responsáveis por desenvolver ferramentas de ges-
tão estratégica de dados úteis para o funcionamento 
das empresas, o que inclui constituir, acessar e trans-
mitir informações provenientes de grandes bancos de 
dados. A importância que esse novo setor conquistou 
pode ser apreendida pelo grande investimento que 
empresas do mundo todo têm realizado nos últimos 
anos para mobilizar a evolução constante das tecnolo-
gias digitais. Somente em 2017, os recursos investidos 
em TI em todo o mundo foram estimados em mais de 
2 trilhões de dólares. O gráfico a seguir demonstra 
como os investimentos estão concentrados em poucos 
países, um indício também de que a eventual expansão 
no investimento em TI pelos países que não estão no 
topo do ranking poderia multiplicar a margem para o 
desenvolvimento do setor.

O surgimento da sociedade da informação fez 
emergir uma série de novas carreiras profissionais, 
para fornecer suporte técnico aos equipamentos utili-
zados no setor de TI, programar novos softwares, ge-
renciar servidores e bancos de dados, administrar re-
des de transmissão e processamento de informações, 
exigindo um forte investimento não só em pesquisas 
e produção de recursos materiais, mas sobretudo em 
formação de mão de obra especializada por meio de 
cursos técnicos em escolas profissionalizantes e cur-
sos de graduação e pós-graduação em faculdades 
de tecnologia. Essa transformação também abriu 
caminho para a descentralização espacial da gestão 
de empresas por meio da integração de escritórios e 
unidades produtivas situadas em diferentes partes do 
mundo, o que fez crescer a importância do sistema 
logístico responsável pelo armazenamento e trans-
porte de mercadorias e insumos.

Outra característica que marcou a sociedade da 
informação foi o fato de os sistemas de telecomu-
nicação não se restringirem ao domínio das empre-
sas. A popularização de computadores pessoais e, 
depois, de smartphones conectados à internet pos-
sibilitou que, em qualquer momento ou local, as 
pessoas tivessem acesso a modalidades de comércio 
eletrônico e entretenimento digital. No primeiro mo-
mento, as pessoas atuaram como consumidoras, mas 
cada vez mais o mundo virtual vem sendo explorado 
como oportunidade de empreendedorismo, indivi-
dual ou coletivo, seja com a conquista de canais para 
a oferta de produtos e serviços, seja com a utilização 
de redes sociais para divulgação de eventos e con-
teúdos digitais relacionados aos mais variados temas. 
Hoje em dia, pessoas de diferentes classes sociais uti-
lizam os meios digitais para atuar profissionalmente 
como divulgadores de conteúdo ou influenciadores 
na área de jogos, moda, música, dança, marketing, 

Fonte: IDC – Worldwide Black Book, 2017. Disponível em: http://central.
abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/

ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2018_ResumidaIngles.pdf.
Acesso em: 27 jul. 2020.

MUNDO: INVESTIMENTOS EM 
E OLOGIA DA I ORMAÇÃO (20 ) 
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educação etc. Veja a seguir trechos de uma reporta-
gem sobre uma agência de publicidade na cidade de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ): 

Marcela Marcos

O casal de empreendedores Petter de Oliveira, 28, 
e Cristiane de Oliveira, 38, não para de se reinventar. 
Ele, o “cara das métricas”: paraibano, jornalista, cria-
do no Rio de Janeiro, já foi rapper, oficineiro e vendeu 
bala no semáforo. Ela, a “mina da criação”: mulher 
negra, filha de empregada, foi camelô, dona de bar, 
professora e produtora cultural. Juntos, eles têm, diga-
mos, seis filhos: três “humanos” (o mais velho, com 23 
anos), duas cachorras e a menina dos olhos, a agência 
digital TudoNosso. Criada pela paixão de fazer crescer 
os pequenos negócios da Baixada Fluminense – onde 
moram e de onde não arredam o pé –, a empresa que 
começou cuidando do Facebook de escolas, mercadi-
nhos e pizzarias de Nova Iguaçu, hoje é reconhecida 
pelo próprio Facebook como um negócio inspirador 
para outras quebradas mundo afora.

[...]

Quando o assunto é crescimento do negócio, 
Cristiane e Petter falam não só de faturamento, mas 
também da transformação e responsabilidade social 
que têm pela própria natureza do negócio que criaram: 
existe um ciclo, motivado pelo trabalho deles, que co-
meça dentro da própria agência, já que os funcionários 
também são da “quebrada”. Ali, ninguém perde qua-
tro horas por dia para ir trabalhar. Petter fala a respeito:

“Temos que parar de reproduzir a lógica da pe-
riferia e torná-la um lugar de produção, não só um 
dormitório de trabalhadores. A TudoNosso não quer 
sair daqui. Hoje, temos clientes que vêm da Zona Sul 
para nos contratar.”

Cristiane emenda: “Ao contratarmos jovens da-
qui pra trabalhar, potencializamos o negócio, que 
passa a ter impacto social e, ao mesmo tempo, eco-
nômico”. É um ganha-ganha para todos. Não so-
mente o jovem que trabalha na agência e consegue 
ajudar a família a prosperar a partir do salário que 
ganha, como também os clientes, quando periféri-
cos, passam a empregar a comunidade local a partir 
do sucesso do empreendimento.

MARCOS, Marcela. Como a TudoNosso, uma agência de  
publicidade digital encravada na periferia, muda negócios e 

vidas. Draft, 15 jan. 2018. Disponível em: https://www. 
projetodraft.com/como-a-tudonosso-uma-agencia-de 

-publicidade-digital-encravada-na-periferia-muda 
-negocios-e-vidas. Acesso em: 20 jul. 2020. 

Assim como no exemplo desse artigo, outras inicia-
tivas de pequenas empresas e novas possibilidades de 
trabalho têm reinventado oportunidades de emprego 
e profissionalização das novas gerações. Entre as no-
vas modalidades de empreendimento que se valem dos 
modelos tecnológicos advindos da sociedade da infor-
mação estão as chamadas startups – empresas que 
investem na oferta de produtos e serviços inovadores, 
muitas vezes por meio de programas de computado-
res ou aplicativos de celulares. São diversos os casos de 

Fonte: ASSOCIAÇÃO Brasileira de Startups (Abstartups). O momento da startup 
brasileira e o futuro do ecossistema de inovação, 2018. Disponível em:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 
&ved=2ahUKEwjH8svhhbzrAhW0BtQKHenlBlYQFjAAegQIAxAB&url= 
https%3A%2F%2Fabstartups.com.br%2FPDF%2Fradiografia-startups 

-brasileiras.pdf&usg=AOvVaw1L3fbgRD-pDbp0yqtRGoG5.  
Acesso em: 20 ago. 2020.

BRASIL: FONTE INICIAL DE  
INVESTIMENTO

BRASIL: TAMANHO MÉDIO DAS EQUIPES  
(I LUI DO OS S IOS)

BRASIL: FONTE DE INSPIRAÇÃO  
DA IDEIA DA STARTUP

Reservas pessoais 
dos sócios

Investimentos anjo

Subvenção econômica

Aceleradoras

Venture Capital

Financiamento 
bancário

Investimento 
interno

Sem investimento

Bootstrapping

Crowdsourcing

Outros

76,22%

9,28%

4,52%

4,29%

1,39%

1,04%

0,93%

0,81%

0,81%

0,35%

0,35%

1-5 membros

6-15 membros

16-24 membros

25-49 membros

Mais de 50 membros

Somente informais

63,46%

27,49%

3,94%

1,86%

1,39%

1,86%

Ideia original

Referências globais

Outros

Referências brasileiras

77,84%

10,21%

9,05%

2,90%

startups que surgiram como pequenos negócios ideali-
zados por grupos de jovens imersos na cultura digital e 
que, após o êxito inicial, obtiveram captação de recursos 
provenientes de investidores para expandir o negócio. 

Os dados a seguir compõem aspectos do perfil das 
startups no Brasil, obtidos por meio de uma pesquisa 
realizada em 2017 com mais de mil empreendedores 
em todas as unidades da Federação. A análise dos 
gráficos permite verificar o predomínio de iniciativas 
empreendedoras que partem de pequenos grupos, a 
maioria utilizando recursos próprios para tirar do papel 
ideias originais. Não raro, os fundadores das startups 
investem suas economias no empreendimento, espe-
rando um rápido retorno ao atrair grandes investido-
res, que veem nesse tipo de empresa uma possibilida-
de de diversificar seus rendimentos financeiros.
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Mercado de trabalho no Brasil 
O sistema capitalista consolidou-se no Brasil com base em mudanças ocorridas no século XIX, 

que proporcionaram o fim do regime escravagista e a regulamentação jurídica da propriedade 
privada. Desde então, a estrutura econômica e a organização do trabalho sofreram grandes 
transformações. A vocação de país exportador de gêneros primários permanece até hoje, porém, 
ao longo do século XX, a agropecuária comercial se mecanizou, dispensando o emprego intensivo 
de mão de obra, ao mesmo tempo que o avanço da industrialização ampliou sua base produtiva 
e proporcionou a transferência da maior parte da população do campo para as cidades, transfor-
mando o Brasil em um país urbanizado. 

A disseminação de indústrias em grandes cidades brasileiras, que ganhou impulso na segunda 
metade do século XX, sobretudo na região Sudeste, exerceu forte atração populacional, não so-
mente em função das vagas de emprego abertas diretamente pelas fábricas, mas também pelo 
setor de comércio e serviços, que se beneficiava do desenvolvimento econômico alavancado pela 
industrialização.

Entre os séculos XX e XXI, as atividades industriais passaram por transformações tecnológicas e 
reorganização do trabalho, que resultaram na intensificação do chamado desemprego estrutural, 
com a eliminação definitiva de postos de trabalho para determinadas funções. No mesmo período, 
o setor terciário (serviços e comércios) se expandiu, absorvendo a maior parte da mão de obra e 
passando a exercer maior peso no produto interno bruto (PIB), enquanto o setor primário (agricul-
tura e extrativismo), que ao longo de quase toda a história brasileira representou a principal fonte 
de trabalho para a população, perdeu sua posição para os setores terciário e secundário (indústria). 

O advento do século XXI também trouxe uma elevação expressiva no número de aquisições e 
fusões de empresas, acompanhada de reestruturações produtivas que resultaram em desemprego 
e na substituição de trabalhadores com carteira assinada por prestadores de serviço autônomos. 
Fusões entre empresas tendem a provocar a eliminação de postos de trabalho, pois as novas em-
presas reorganizam a produção para evitar a sobreposição de funções exercidas por funcionários 
de equipes diferentes, visando assim tornar o trabalho mais eficiente.

POPULAÇÃO E O OMI AME E A IVA (PEA) DO BRASIL
Distribuição pelos setores de atividades (1940-2006)

1940

20%

40%

60%

80%

1960 1985 2001 2006

Setor primário
(atividades 
agrícolas e
extrativistas)
Setor secundário
(atividades
industriais)
Setor terciário
(atividades
comerciais, 
serviços)

 �  O setor primário, que até a década de 1960 abrigava a maioria dos trabalhadores brasileiros, perdeu o posto para o setor 
terciário nos anos 1980 e chegou aos anos 2000 como o setor que menos emprega mão de obra.

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 2005-2006. Disponível em:  
https://www.slideshare.net/edumendesgeo/pea-e-setores-da-economia. Acesso em: 10 set. 2020.
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  O trabalho durante a pandemia
A eficiência dos sistemas de telecomunicação para 

a estruturação do mundo do trabalho e a organização 
da rotina das pessoas foi colocada à prova durante 
a pandemia de Covid-19 em 2020. A situação crítica 
provocada pela disseminação de um novo coronaví-
rus gerou grande tensão no mercado de trabalho em 
todo o mundo, com efeitos negativos também para 
os trabalhadores brasileiros. Estabelecimentos de ser-
viços não essenciais tiveram de fechar as portas provi-
soriamente para evitar aglomerações e reduzir o ritmo 
de transmissão da doença; em função disso, muitas 
empresas foram à falência. Bares e restaurantes que 
conseguiram se manter em funcionamento tiveram de 
estruturar sistemas de entrega em domicílio, o chama-
do delivery. 

De outro lado, a população que pôde se recolher 
em quarentena residencial fez crescer vertiginosamente 
a procura pelos serviços de entrega e, com isso, cres-
ceram também as reivindicações dos entregadores por 
melhorias nas condições de trabalho, como você viu na 
abertura deste capítulo. Muitos desses trabalhadores 
protestaram que a pandemia fez aumentar o quadro 

de precarização a que eram submetidos, não apenas 
pela combinação de sobrecarga de trabalho e baixa re-
muneração, mas também pela exposição ao risco de 
contágio da doença.

A pandemia provocou ainda uma depressão abrupta 
na economia, que levou a demissões em massa e ao au-
mento da pobreza e da desigualdade. Milhões de bra-
sileiros ficaram em situação de extrema vulnerabilidade 
e, entre os que conseguiram permanecer empregados, 
grande parte ocupava cargos que não dispunham da 
possibilidade de trabalho no sistema home office. Não 
bastasse isso, muitas famílias de baixa renda tiveram di-
ficuldade para integrar as atividades profissionais com 
o ambiente doméstico, pois viviam em moradias pouco 
espaçosas e precárias, sem condições adequadas para o 
longo confinamento imposto pela quarentena. 

Houve ainda muita pressão dos setores empresariais 
que tiveram de interromper suas atividades para que 
os negócios pudessem ser retomados ainda durante 
o crescimento do número de contágio e óbito, o que 
aumentou a exposição dos trabalhadores ao risco de 
infecção e de morte pela Covid-19.

 �  Estabelecimento comercial fechado em 
função da pandemia provocada pela 
disseminação do novo coronavírus. 
Porto Alegre (RS), 2020.

 �  Carreata promovida como forma 
de cobrança pela reabertura do 
comércio durante a pandemia de 
Covid-19. A iniciativa recebeu críticas 
pela presença de representantes do 
setor empresarial, que permaneciam 
protegidos dentro do carro, 
enquanto reivindicavam a volta de 
atividades não essenciais que poriam 
em risco a vida de seus empregados, 
pois estes ficariam expostos à 
circulação do vírus no transporte 
público e no exercício do trabalho. 
São Paulo (SP), 2020.
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LER REPORTAGEM E GRÁFICO
A matéria jornalística a seguir e o gráfico que a segue trazem alguns dos efeitos da pandemia de Covid-19 

para o mercado de trabalho brasileiro. Leia o trecho abaixo e observe o gráfico com atenção. Depois, responda às 
questões propostas no Roteiro de trabalho.

Pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, diz IBGE
Daniel Silveira

A pandemia do coronavírus fez com que cerca de 1 milhão de brasileiros perdessem o emprego ao longo de maio 
[de 2020]. É o que aponta o levantamento inédito divulgado nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Ao todo, 10,9 milhões de pessoas estavam desempregadas na última semana de maio, o que deixou a taxa de 
desemprego em 11,4%. Na primeira semana, este número era de 9,8 milhões e a taxa de desemprego de 10,5%.

Os dados são os primeiros resultados da Pnad Covid19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de traba-
lho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil.

O IBGE destacou que 17,7 milhões de brasileiros que não estavam empregados na última semana de maio dei-
xaram de procurar emprego por causa da pandemia. Somando este contingente ao de desempregados, chegou a  
28,6 milhões o total de pessoas que enfrentaram algum tipo de restrição para ingressar no mercado de trabalho 
brasileiro em maio “seja por falta de vagas ou receio de contrair o novo coronavírus”, conforme destacou o IBGE.

SILVEIRA, Daniel. Pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, diz IBGE. G1, Rio de Janeiro, 16 jun. 2020.  
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/pandemia-fez-177-milhoes-de-brasileiros-desistirem-de-procurar-emprego-na-ultima-

semana-de-maio-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 12 abr. 2021.

 Roteiro de trabalho

1. O que as informações da matéria revelam sobre os efeitos da pandemia no Brasil?

2. Por que a pandemia exerceu uma influência tão grande sobre a economia?

3. Segundo o IBGE, 17,7 milhões de brasileiros sem emprego deixaram de buscar oportunidades de trabalho 
na última semana de maio de 2020. O que teria provocado essa situação?

4. Faça uma pesquisa para descobrir o número de desempregados no Brasil hoje e compare-o ao número 
representado pela última barra do gráfico. Como evoluiu o desemprego desde o período apresentado no 
gráfico acima?

5. O forte impacto da pandemia na economia brasileira levou setores da sociedade, principalmente represen-
tantes do empresariado, a pressionar o retorno das atividades não essenciais, mesmo durante o crescimen-
to de casos de contágio e mortes. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação?
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Fonte: IBGE. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/pandemia-fez-177-milhoes-de-brasileiros-
desistirem-de-procurar-emprego-na-ultima-semana-de-maio-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 9 jul. 2020.

BRASIL: EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO (MAIO DE 2020)
Número de desempregados no Brasil (em milhares)
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  O trabalho home office
Em relação às atividades profissionais cuja atuação 

remota dos trabalhadores é viável, ocorreu um movi-
mento de intensificação do uso e de aperfeiçoamento 
de ferramentas on-line para expandir os recursos do 
trabalho corporativo em casa, chamado em inglês de 
home office. A possibilidade de trabalhar em casa foi 
bem recebida por muitos profissionais, sobretudo nas 
grandes cidades, por não precisarem se deslocar por 
longos trechos congestionados para chegar aos locais 
de trabalho, e ainda por disporem de jornadas mais 
flexíveis. Essa realidade poderia, assim, significar a 
reconciliação do tempo-espaço da vida pessoal com 
o do trabalho, integrando de maneira harmônica os 
afazeres profissionais com aqueles próprios da vida 
íntima e da convivência familiar, tornando pratica-
mente indistinto o espaço físico do trabalho e o da in-
timidade, como era comum entre as sociedades pré-
-capitalistas. Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), agência das Nações Unidas voltada 
às questões de trabalho, essa situação seria ideal. Em 
documento de 2009, ela afirma: 

Nossa sugestão é que a resposta apropriada 
para tais tendências [de flexibilização do trabalho] 
é fazer da harmonização do trabalho com a vida 
familiar uma preocupação importante das políticas 
econômicas e sociais dos países de todos os níveis 
de desenvolvimento e de que a necessidade de pre-
servar tempo suficiente para combinar o trabalho 
remunerado com o cuidado dos filhos, dos idosos, 

além de outras obrigações domésticas e familia-
res, deve ser elemento essencial dessas políticas. 
Iniciativas de cunho trabalho-família, tanto no pla-
no nacional como no âmbito das empresas, são 
essenciais para assegurar não apenas o bem-estar 
dos trabalhadores, particularmente mulheres, das 
crianças, dos mais velhos e dos doentes, mas tam-
bém os interesses de produtividade da economia 
em longo prazo [...].

LEE, Sangheon; McCANN, Deirdre; MESSENGER, Jon C.  
Duração do trabalho em todo o mundo: tendências de  

jornadas de trabalho, legislação e políticas numa  
perspectiva global comparada. Brasília: OIT, 2009. p. 152.  

Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/ 

publication/wcms_229714.pdf. Acesso em: 17 jul. 2020. 

Os efeitos do regime home office são percebidos 
de maneiras distintas por cada trabalhador, mas há, 
no entanto, elementos que nos permitem concluir 
que os benefícios como os defendidos pela OIT no 
texto acima não seriam estendidos a todos. Um estu-
do que envolveu mais de 21 mil empresas, realizado 
por pesquisadores de Harvard e da Universidade de 
Nova York, constatou o aumento médio diário de 48 
minutos nas jornadas home office durante a pande-
mia. No Brasil, o prolongamento excessivo da jornada 
de trabalho para a modalidade home office pode ser 
estimulado ainda pela modificação das leis trabalhis-
tas a partir de 2017, que dificultou o controle dos pe-
ríodos de expediente e descanso.

 �  O regime home office permite integrar mais a dimensão pessoal ao trabalho. Em contrapartida, o trabalho fica sempre presente na vida, 
e a casa deixa de ser um lugar reservado para o descanso.
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Em vez de uma integração harmoniosa entre traba-
lho e vida pessoal, o sistema home office, muitas vezes, 
promove a sobreposição do ritmo e da dinâmica do 
trabalho à vida privada do trabalhador. Principalmen-
te durante a pandemia em 2020, essa situação gerou 
dificuldades para muitas pessoas, especialmente as 
mulheres, que tinham de se dividir entre o cuidado de 
filhos pequenos, que deixaram de ter aulas presenciais 
ou ser atendidos em creches, e a concentração neces-
sária para a realização das tarefas profissionais com a 
qualidade e o prazo exigidos.

Embora as formas de controle exercido pelos ges-
tores sobre as equipes de trabalho sejam mais flexíveis 
no sistema home office em relação ao que ocorre em 
ambientes de trabalho tradicionais, isso não quer dizer 
que ele não exista ou que seja necessariamente menos 
impositivo, já que os expedientes com períodos diários 
predefinidos foram substituídos por metas de produ-
ção ou produtividade. Ainda assim, há casos em que o 
trabalhador home office conseguiu, de fato, organizar 
seu tempo para concluir todas as tarefas profissionais 
que lhe foram incumbidas ao longo do dia e ainda se 
dedicar a outras atividades não vinculadas ao trabalho, 
como fazer refeições, tirar cochilos ou assistir à TV. 

Por outro lado, também havia os que se sentiam 
constantemente vigiados ou em contínuo estado de 

disponibilidade, por serem acionados com facilidade 
pelo gestor por meio de ferramentas de comunica-
ção a distância, propiciadas pelo celular ou notebook. 
Além disso, a flexibilidade da jornada de trabalho pode 
se tornar estressante para trabalhadores que precisam 
lidar com um volume de tarefas muito grande com pra-
zos apertados para concluí-las. Nesses casos, é pos-
sível que se sentissem pressionados a consumir uma 
parcela maior do tempo diário em comparação com o 
que gastariam na empresa, estendendo a jornada de 
trabalho para horários que habitualmente usaria para 
o convívio familiar ou lazer. A superexposição ao uso 
da tecnologia e a falta de interação social presencial 
também foram eventuais focos de estresse para os tra-
balhadores remotos.

O trabalho home office já vinha ganhando cada vez 
mais adeptos nos últimos anos, mas a pandemia de 
Covid-19 acelerou esse processo. Algumas empresas 
ampliaram o regime home office em razão de fatores 
que o isolamento social tornou ainda mais evidentes: 
a possibilidade de contratação de profissionais que 
vivem em diferentes regiões do país, a integração de 
equipes localizadas em unidades espalhadas da empre-
sa, a economia com energia elétrica, equipamentos, 
aluguel, material de escritório, tudo isso somado ao 
fato de jornadas que podem se estender sem o paga-
mento de hora extra. 

  A DESREGULAMENTAÇÃO E OS  
DIREITOS TRABALHISTAS
A passagem do século XX para o século XXI trouxe 

mais uma frente de mudanças em relação ao trabalho, 
que se mobilizou na esfera jurídica, com a alteração de 
leis históricas para a regulação de atividades profissio-
nais e direitos trabalhistas, como a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no Brasil. Sob pressão da classe 
empresarial, o Poder Legislativo promoveu na última 
década uma série de alterações na legislação que re-
gulamenta as relações de trabalho, propiciando, entre 
outros pontos, flexibilização de jornadas de trabalho, 
desoneração da folha de pagamento, demissão em 
comum acordo com supressão de direitos trabalhistas, 
regulamentação do trabalho em casa, desobrigação da 
contribuição sindical e aumento do rigor no caso de 
trabalhadores que optem por mover ações contra os 
empregadores.

Entre as principais transformações trazidas pelo 
conjunto de alterações legais que ficou conhecido 
como Reforma Trabalhista, aprovada em 2017, 
destacou-se a entrada em vigor de mecanismos que 
tendem a privilegiar as negociações individuais de 
cada trabalhador com o empregador, para definir as-
pectos relacionados à remuneração e ao regime de 
trabalho, bem como para definir os termos de uma 
eventual demissão, com possibilidade de restrição de 
acesso a direitos anteriormente garantidos pela CLT, 
como seguro-desemprego, multa paga pelo empre-

gador sobre o saldo do Fundo de Garantia e saque 
integral desse Fundo em casos de demissão sem jus-
ta causa. Os novos dispositivos legais foram alvo de 
críticas de sindicalistas, estudiosos e organizações 
que atuam na defesa dos trabalhadores e de setores 
do Ministério Público do Trabalho, por tornarem ain-
da mais desequilibrada a relação entre funcionários 
e empregadores. 

Os efeitos dessa reforma foram sentidos já em 
2018, com a redução do número de trabalhadores 
filiados a sindicatos, como pode ser constatado no 
gráfico da página seguinte, e com a queda no núme-
ro de novas ações trabalhistas enviadas à Justiça. De 
acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, 
mais de 2 milhões de ações trabalhistas foram abertas 
no Brasil entre janeiro e setembro de 2017, enquan-
to no mesmo período de 2018 houve uma redução 
para 1.287.208. Enquanto os empresários veem com 
bons olhos essa mudança, como um sinal daquilo que 
se convencionou chamar de segurança jurídica, per-
mitindo a redução de gastos com advogados e pa-
gamento de indenizações, os críticos apontam esse 
resultado como redução no respaldo jurídico que os 
sindicatos forneciam aos trabalhadores, relacionan-
do-o também ao fato de esses trabalhadores terem 
de arcar com as custas judiciais dos empregadores em 
caso de a ação ser julgada improcedente. 
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O conjunto de mudanças de origem tecnológica, organizacional e jurídica no mer-
cado de trabalho enfraqueceu os vínculos empregatícios tradicionais, chancelados 
pela assinatura da carteira de trabalho, ao mesmo tempo que cresceu o ideário vin-
culado ao pensamento liberal de que a modernização do mundo do trabalho passa 
pela transformação do trabalhador em empreendedor individual, competindo a cada 
um buscar meios para gerar renda com a prestação de serviços ou a abertura de pe-
quenos negócios, mesmo que informais. Ilustrou bem esse processo a publicidade de 
maquininhas de pagamento via cartão voltadas a trabalhadores do mercado informal. 

Foi nesse contexto que proliferaram nas cidades brasileiras os motoristas e entre-
gadores que recebem solicitações por aplicativos de celular. Diferentemente do que 
ocorreu em países como Estados Unidos, França, Portugal e Alemanha, a Justiça brasi-
leira, ao julgar ações trabalhistas movidas por entregadores e motoristas contra grandes 
empresas de aplicativos, sentenciou em 2020 que esses profissionais não tinham vínculo 
empregatício com tais empresas, desobrigando estas, portanto, de arcar com direitos 
trabalhistas, como férias e décimo terceiro salário.

Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre de 2020, 41,4% da força de 
trabalho ocupada no país estava na informalidade, ou seja, não tinha registro em 
carteira de trabalho, por isso trabalhava sem a proteção de direitos garantidos pelas 
leis trabalhistas. 

Em 2018, ainda conforme o IBGE, 22% dos trabalhadores formais eram contra-
tados por meio da chamada terceirização, uma forma de organização do trabalho 
pelo qual uma empresa reduz o número de seus funcionários diretos e contrata 
outra empresa para cuidar de determinadas atividades, como limpeza, segurança, 
transporte, alimentação etc. Assim, a empresa que contrata esse tipo de serviço 
reduz os custos com pagamento de salários, direitos trabalhistas e demais encargos 
para manter um quadro de funcionários, enquanto a empresa contratada amplia 
seus rendimentos, ao propor valores de remuneração de salários mais baixos que 
a média. Por sua vez, os trabalhadores, pressionados pelo risco do desemprego, 
aceitam as novas condições. 

Em 2015, entrou em tramitação (debate que leva à votação de uma lei) no Con-
gresso Nacional o Projeto de Lei (PL) n. 4.330/2004, que regulamenta e possibilita 
a terceirização de todo tipo de trabalho, e não apenas das chamadas atividades-
-meio, isto é, aquelas que servem de apoio para as atividades-fim de uma empresa 
ou organização. Por exemplo, em uma escola privada, os funcionários de limpeza 
e segurança poderiam ser trabalhadores terceirizados, mas professores e gestores 
deveriam ser contratados. Com a nova lei, aprovada pela Câmara dos Deputados, a 
escola poderia terceirizar também seus professores, que passariam a prestar serviço, 
mas seriam contratados por outra empresa ou se tornariam, eles próprios, pessoa 
jurídica, ou seja, um empreendedor individual.  

NÚMERO DE BRASILEIROS ASSOCIADOS A SINDICATOS 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

12,60

15
13,9

16,2

13,10

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
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% de sindicalizados

2018

12
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10,3

Fonte: IBGE. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/brasil-perde-15-milhao-de-sindicalizados-apos-reforma-trabalhista.shtml. 
Acesso em: 17 jul. 2020.
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PONTO DE VISTA
Para muitos sindicatos, trabalhadores e pesquisadores, o PL n. 4.330 representa um ataque aos direitos dos 

trabalhadores, enquanto para entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a lei é 
vista de modo positivo, como forma de reduzir gastos e custos com a remuneração dos trabalhadores, barateando 
assim a produção. 

A seguir, apresentaremos algumas opiniões e dados estatísticos sobre o tema. Com base na leitura desse con-
teúdo, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Contra o PL n. 4330

“Terceirização precariza o trabalho em 
todos os aspectos”, diz pesquisadora

[...]
Para muitos estudiosos, a terceirização torna 

os trabalhadores mais vulneráveis em relação à 
garantia de seus direitos. “A terceirização preca-
riza o trabalho em todos os aspectos: nas condi-
ções de trabalho com maiores jornadas e riscos 
sem treinamento – por exemplo, as estatísticas 
de acidentes de trabalho com mortes para todos 
os segmentos revelam que a imensa maioria são 
terceirizados – os salários são menores, os be-
nefícios são escassos, e têm sistematicamente os 
direitos desrespeitados (sem férias, sem paga-
mento de 13o, atraso de salários). E isto para os 
trabalhadores terceirizados com carteira assina-
da. O emprego formal com carteira assinada não 
é garantia de ‘trabalho decente’ não precário”, 
explica Maria da Graça Druck, professora da Uni-
versidade Federal da Bahia e líder do Grupo de 
pesquisa “Trabalho, precarização e resistências”.

[...]
“TERCEIRIZAÇÃO precariza o trabalho em todos os aspectos”, diz pesquisadora. Tô no Rumo. Disponível em: http://www.tonorumo.org.br/ 

2014/09/terceirizacao-precariza-o-trabalho-em-todos-os-aspectos-diz-pesquisadora/.  
Acesso em: 13 jul. 2020.

A favor do PL n. 4330

Em defesa da terceirização
Bernardo Santoro

[...]
Primeiro precisamos discutir se a tercei-

rização acaba com direitos trabalhistas. Isso 
é uma mentira. Os direitos trabalhistas se 
manterão todos, mas os empregados estarão 
vinculados a outra empresa, a prestadora de 
serviço especializada. O que ocorre hoje é 
que há uma disfunção no direito trabalhista 
que diz que empregados terceirizados podem 
cobrar seus créditos trabalhistas da empresa 
tomadora de serviço.

[...]

SANTORO, Bernardo. Em defesa da terceirização. Instituto Liberal, 7 abr. 2015. Disponível em: https://www.institutoliberal.org.br/blog/ 
em-defesa-da-terceirizacao/. Acesso em: 13 jul. 2020.
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 �  Divulgação de ideias críticas ao PL n. 4330 pelo jornal Brasil de Fato, com 
base em dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 2011. 
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Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara
Marta Cavallini

De acordo com Lúcia Helena Barros, advogada e sócia do escritório Fialdini Advogados, a regulamentação da 
terceirização beneficia as empresas contratantes em quatro pontos principais. Um deles é que gera maior competi-
tividade e simplifica o processo produtivo, pois passa para a responsabilidade da terceirizada as atividades que não 
são as principais da empresa. Outro ponto ressaltado pela advogada é que a tomadora de serviço pode ingressar com 
ação para reaver o que gastou com demandas judiciais referentes ao não pagamento dos direitos trabalhistas por 
parte da terceirizada.

A advogada enfatiza ainda que a regulamentação dá maior segurança jurídica entre as empresas e diminui custos 
com ações trabalhistas. “Vai haver redução de custos, uma vez que o trabalhador não vai negociar diretamente com a 
tomadora de serviços. O trabalhador pela CLT encarece muito porque equivale a 100% de custo para as empresas. Mas 
o empregado terceirizado pode receber menos que o empregado registrado na CLT caso não seja registrado”, afirma.

CAVALLINI, Marta. Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara. G1, 8 abr. 2015. Disponível em:  
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/04/entenda-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao-que-sera-votado.html. Acesso em: 16 abr. 2021.

 Roteiro de trabalho

1. Quais são os principais argumentos contrários à terceirização dos trabalhadores? Por que os trabalhadores 
estão preocupados com a aprovação do PL n. 4330?

2. Quais são os principais argumentos utilizados em favor da terceirização? Por que as entidades empresariais 
apoiam o PL n. 4330?

3. Faça um levantamento de trabalhadores terceirizados que você conhece ou que você possa conhecer por 
meio de familiares ou no ambiente escolar. Em seguida, entreviste-os para descobrir suas condições de 
trabalho e as próprias opiniões sobre o trabalho terceirizado. Ao final, compartilhe os resultados em uma 
roda de conversa. 

  As lutas políticas e o trabalho
A maioria dos trabalhadores estão inseridos atual-

mente no setor terciário da economia, que compreende 
as atividades comerciais e a prestação de serviços, por-
tanto, os mecanismos que a classe empresarial utilizou 
para reduzir os custos com mão de obra não se limita-
ram à reorganização das linhas de montagem industriais. 
Com a combinação de inovações tecnológicas, reestru-
turações na gestão de recursos materiais e humanos e 
alterações na legislação trabalhista, cada vez mais a rede-
finição das relações de trabalho em todos os setores vem 
promovendo a transferência de tarefas de trabalhadores 
formais, com carteira assinada, para profissionais autô-
nomos, que atuam sem proteção dos direitos trabalhistas. 

Esse fenômeno alterou a lógica que consolidou a 
mão de obra assalariada como um dos sustentácu-
los do modo de produção capitalista, ao formar uma 
legião de profissionais que, em vez de um salário 
regular, trocou sua mão de obra por remunerações 
condicionadas ao cumprimento de jornadas muitas 
vezes intermitentes e sem garantia de continuidade. 
A disseminação de modalidades de trabalho alicer-
çadas na exploração de trabalhadores sem vínculo 
empregatício com a empresa contratante ou com vín-
culos inconsistentes e pouco vantajosos constitui um 
quadro que pode ser classificado como precarização 
das relações trabalhistas. 

Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all. Acesso em: 16 jul. 2020.  
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A precarização das condições de trabalho que 
avançou com o desemprego e a corrosão da renda e 
dos direitos trabalhistas tornou-se uma grande base 
de maximização dos lucros que compunham o capi-
tal apropriado pelas empresas, seguindo rumos que se 
distanciavam da dinâmica em que o capitalismo pode-
ria se desenvolver por meio da ampliação do poder de 
compra do mercado consumidor, com a garantia de 
salários dignos para a classe trabalhadora. 

Os elevados níveis de desemprego, identificados no 
gráfico “Desocupação”, que persistem no Brasil, fra-
gilizaram a luta dos trabalhadores por melhores condi-
ções de renda e atuação profissional. Quanto maior a 
população sem emprego, mais reduzidos são os níveis 
salariais, pois os empregadores contam com a eleva-

da oferta de mão de obra e a necessidade de a maior 
parte da população obter algum tipo de remuneração, 
mesmo que baixa. 

No gráfico a seguir, “Divisão do mercado de traba-
lho no Brasil”, observe que as pessoas em idade para 
trabalhar e que não exerciam uma atividade profissional 
no período apurado compõem dois grupos representa-
dos como “desocupados” e “fora da força de trabalho”. 
Enquanto o primeiro grupo corresponde aos desempre-
gados à espera de novas oportunidades de trabalho, o 
segundo é formado por aqueles que optaram por não 
trabalhar por razões pessoais e também por pessoas que 
formam o subgrupo dos desalentados – os que alme-
jam um trabalho, mas desistiram de procurar em fun-
ção de repetidos insucessos.

O mercado de trabalho no Brasil apresenta desi-
gualdades históricas, que colocam em posições discre-
pantes grupos de trabalhadores em função de gênero, 
cor ou raça, acentuando a precarização das relações 
de trabalho entre as camadas pobres da população, 
que abrangem sobretudo as pessoas que se decla-
ram como pretas ou pardas – e, entre estas, as con-
dições de trabalho são ainda piores entre as mulhe-
res. A representação dos dados nos gráficos a seguir 
demonstra claramente que o desemprego afeta mais 

as pessoas pardas e pretas, obrigadas a recorrer com 
mais frequência a formas de trabalho informais, sem 
nenhuma proteção contra acidentes de trabalho ou a 
possibilidade de afastamento por doenças, tampouco 
tendo acesso à aposentadoria, a não ser que consigam 
recolher por conta própria a contribuição previdenciá-
ria. O gráfico “Diferença por gênero” mostra ainda 
que as mulheres são menos valorizadas no mercado 
de trabalho, e que as autodeclaradas pretas ou pardas 
compõem o grupo que tem os menores rendimentos.

Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 16 jul. 2020.  

Fonte: IBGE. OBSERVATÓRIO Paraense do Mercado de Trabalho (Opamet). Disponível em: https://opamet.com.br/wp49/2019/11/20/a-desigualdade-racial-
do-mercado-de-trabalho-em-6-graficos/. Acesso em: 12 abr. 2021.
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Esse movimento histórico não aconteceu sem conflitos, pois, além de 
restringir o mercado consumidor, despertou a reação crítica de grupos re-
presentativos de classes trabalhadoras e movimentos sociais, que, após o 
enfraquecimento dos sindicatos, vêm buscando novas maneiras de organizar 
a resistência contra a precarização das relações trabalhistas e condições de 
vida nos setores da população mais afetados por esse processo. 

Buscando meios de atuação que vão além das eventuais greves e ma-
nifestações de rua e em redes sociais, muitos grupos de trabalhadores e 
de jovens que ainda não se inseriram no mercado de trabalho têm orga-
nizado cooperativas, Organizações Não Governamentais (ONGs), coleti-
vos culturais e espaços para o desenvolvimento do empreendedorismo 
e da economia solidária. Nessas novas frentes de resistência estão sendo 
construídas alternativas de articulação política por meio da divulgação de 
conteúdos de conscientização, da criação de fóruns de discussão e da 
organização de estratégias de interlocução com parlamentares, ou mes-
mo da formação de lideranças que ingressam na política partidária como 
forma de dar vazão às suas reivindicações.

Fonte: IBGE. OBSERVATÓRIO Paraense do Mercado de Trabalho (Opamet). Disponível em: https://opamet.com.br/wp49/2019/11/20/a-desigualdade-
racial-do-mercado-de-trabalho-em-6-graficos/. Acesso em: 12 abr. 2021.

INFORMALIDADE
Proporção de trabalhadores  informais por cor ou raça

DIFERENÇA POR GÊNERO
Rendimento médio real por sexo, cor ou raça
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racial-do-mercado-de-trabalho-em-6-graficos/. Acesso em 12 abr. 2021.
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� Jovens fazem ato pelos direitos dos animais em São Paulo (SP), 2014.

RELEITURA
O francês Júlio Verne foi autor de grandes clássicos da literatura, como Viagem ao centro da Terra, Vinte mil 

léguas submarinas e A volta ao mundo em oitenta dias, tendo se tornado conhecido no mundo todo por escrever 
obras de ficção que se baseavam em fatos científicos e em informações históricas e geográficas minuciosamente 
pesquisadas sobre diferentes regiões do planeta Terra. Leia a seguir um parágrafo do livro A volta ao mundo em 
oitenta dias, publicado em 1873, em que o personagem Passepartout descreve a passagem por um trecho do terri-
tório da Índia por meio de uma ferrovia inglesa. Depois, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Passepartout, acordado, contemplava, e não podia acreditar que atravessava o país dos hindus num trem do 
“Great peninsular railway”. Parecia-lhe inverossímil. E contudo nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço 
de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de 
café, de noz-moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espi-
rais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos 
bungalows, alguns viharis, espécie de monastérios abandonados, e templos ma-
ravilhosos que enriqueciam a inigualável ornamentação da arquitetura indiana. 
Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde 
não faltavam nem as serpentes, nem os tigres espantados pelos apitos do trem, e, 
finalmente, florestas, sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefan-
tes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça.

VERNE, Júlio. A volta ao mundo em oitenta dias. E-book. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=3527. Acesso em: 14 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Na descrição de Passepartout, a paisagem indiana (plantações, selvas e animais) aparece marcada pela in-

fl uência inglesa (a locomotiva, o maquinista e o carvão). O que esse contraste revela sobre o papel de cada 
país na economia global do século XIX?

2. Faça uma pesquisa para descobrir: a) quais são os setores da economia que mais enfrentam problemas com 
a falta de mão de obra qualifi cada, e b) qual tipo de profi ssional as empresas encontram mais difi culdade 
em contratar.

3. O grande desafi o que o Brasil e outros países em desenvolvimento têm para reverter a defi ciência na for-
mação da mão de obra é transformar em prioridade o investimento maciço em Educação Básica e Superior, 
o que poderia levá-los a níveis de crescimento econômico sustentáveis e menos dependência do capital 
estrangeiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
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jungles (inglês): selvas, 
� orestas

G
er

o/
Fo

to
ar

en
a



130 CAPÍTULO 5

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
ASSOCIAÇÃO Brasileira de Estudos do Trabalho (Abet). Dis-
ponível em: http://abet-trabalho.org.br/. Acesso em: 20 ago. 2020.
Fundada em 1989, essa associação tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas e a promoção 
de debates envolvendo temas relacionados ao trabalho no Brasil. 
Para isso, a Abet conta com mais de 500 associados de diversas 
áreas, que atuam na produção de conhecimento interdisciplinar e 
multidisciplinar. Desse modo, o site da associação disponibiliza um 
vasto conteúdo, que permite fundamentar estudos sobre o mundo 
do trabalho com base em diferentes pontos de vista.

LEON Hirszman - Cantos de Trabalho. Revista Usina, 1976. Disponível em: https:// 
revistausina.com/cinema/cantos-de-trabalho-leon-hirszman/. Acesso em: 13 jul. 2020.
Cantos de Trabalho é uma trilogia de Leon Hirszman filmada entre 1974 e 1976, composta 
por três documentários em curta-metragem: Mutirão, Cacau e Cana-de-açúcar, que regis-
tram cantigas entoadas por trabalhadores da zona rural do Nordeste enquanto exercem 
suas atividades. Além de apresentar o contraste entre formas de trabalho essencialmente 
artesanais e os padrões de trabalho que se formavam com a urbanização da economia, a 
obra demonstra também como as realidades filmadas permitiam a subsistência de uma 
relação intrínseca entre cultura e atividades laborais. 

SONOROS Ofícios: cantos de trabalho: circuito 2015/2016. Rio de Janeiro: Sesc, Departamento 
Nacional, 2015.
Este livro tem como objetivo difundir expressões musicais brasileiras. Nele, o grupo Sonora 
Brasil apresenta o canto como expressão da cultura que emana das atividades de trabalho 
tanto nas cidades como em áreas rurais. Destaca-se ainda que os cantos de trabalho cum-
prem funções variadas, como aliviar o desgaste físico, aumentar a produtividade e expressar 
lamento e crítica.

Tempos Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. 
Trata-se de um clássico do cinema mundial estrelado por Charles Chaplin e que expõe difi-
culdades e conflitos do mundo industrializado, dentro e fora das fábricas. O protagonista é 
um operário que trabalha em uma linha de montagem inserida em um ambiente industrial 
altamente mecanizado e controlado, impondo aos funcionários uma rotina de trabalho re-
petitiva e desgastante. Além do chão de fábrica, a obra ainda problematiza os desafios da 
classe trabalhadora para conseguir sobreviver em cenários de desemprego e pobreza.

PANDELIVERY: Quantas Vidas Vale o Frete Grátis? Direção de Antonio 
Matos e Guimel Salgado. Brasil, 2020.
Este documentário retrata a rotina e as dificuldades de entregadores que 
atendiam por meio de aplicativos de celular durante a pandemia de Co-
vid-19. A obra apresenta relatos de mais de 50 entregadores no município de 
São Paulo, provocando a reflexão sobre as condições de trabalho e a função 
que esses entregadores cumpriram para manter o conforto e a segurança de 
quem podia contratar os serviços de entrega.
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ENEM
1. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento 

urbano ligado às funções comercial e industrial – digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, como um desses ho-
mens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou 
ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, pro�ssionalmente, tem uma atividade de professor 
e erudito, em resumo, um intelectual – esse homem só aparecerá com as cidades.

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o(a):

a. apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.

b. relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho.

c. importância organizacional das corporações de ofício.

d. progressiva expansão da educação escolar.

e. acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.

2. TEXTO I

O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumen-
to tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo 
um novo mundo.

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1974 (adaptado).

TEXTO II
Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de traba-
lho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres 
e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas.

LEITE, M. M. Iniciação à história social contemporânea. São Paulo: Cultrix, 1980 (adaptado).

As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades 
que se industrializavam são, respectivamente,

a. ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico.

b. acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho.

c. debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho.

d. indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais.

e. minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos.

3. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades 
adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Mas se a no-
tação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de 
viver que foram perdidas na Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais; 
como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida.

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 (adaptado).

A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução 
Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o(a)

a. intensificação da busca do lucro econômico.

b. flexibilização dos períodos de férias trabalhistas.

c. esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais.

d. aumento das oportunidades de confraternização familiar.

e. multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual.
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4. Num país que conviveu com o trabalho escravo durante quatro séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um su-
bemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são, muitas vezes, vistos pelos patrões como um mal necessário: é preciso 
ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das 
atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho.

RANGEL, C. Domésticas: nascer, deixar, permanecer ou simplesmente estar. In: SOUZA, E. (Org.). Negritude, cinema e educação.  
Belo Horizonte: Mazza, 2011 (adaptado).

Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na

a. criação de novos ofícios.

b. ampliação de direitos sociais.

c. redução da desigualdade de gênero.

d. fragilização da representação sindical.

e. erradicação da atividade informal.

5. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro não tem, em si mes-
ma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e 
condição humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para 
tanto. O capitalismo, porém, identi�ca-se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, 
capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que 
não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção.

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado).

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a

a. competitividade decorrente da acumulação de capital.

b. implementação da flexibilidade produtiva e comercial.

c. ação calculada e planejada para obter rentabilidade.

d. socialização das condições de produção.

e. mercantilização da força de trabalho.

6. TEXTO I

Cidadão

Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
“Tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?”
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer.

BARBOSA, L. In: ZÉ RAMALHO. 20 Super Sucessos. Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento).
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TEXTO II
O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador 
torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto 
produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor.

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos (Primeiro manuscrito). São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado).

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é

a. baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos 
de emprego.

b. fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de 
bens e serviços.

c. estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata.

d. instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária.

e. derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador.

7. Uma dimensão da �exibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de 
trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no 
horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades 
pro�ssionais, o trabalhador �ca à disposição da empresa ou leva problemas para re�etir em casa. É muito comum o trabalha-
dor estar de plantão, para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta 
é irrisória ou inexistente.

KREIN, J. D. Mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. In: DEDECCA, C. S.; PRONI, M. W. (Org.). 
Políticas públicas e trabalho: textos para estudo dirigido. Campinas: IE/Unicamp; Brasília: MTE, 2006 (adaptado).

A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica

a. O prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração.

b. O aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho.

c. O privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos.

d. O crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada.

e. O declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos.

8. Um trabalhador em tempo �exível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A 
essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que 
para os presentes. O trabalho é �sicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador, mais direto.

SENNETT, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado).

Comparada à organização do trabalho característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo 
analisada no texto pressupõe que:

a. as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais.

b. as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico.

c. os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional.

d. as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional.

e. os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho.
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 �  Adolescentes em um dos salões do Museu Nacional da Holanda, o Rijksmuseum, em Amsterdã, 2014.
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Neste capítulo, vamos refletir sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de informações pessoais tem 
assumido na gestão da cultura, do trabalho e da política. Entenderemos de que 
modo a coleta e a análise de dados que oferecemos todos os dias, por meio de apli-
cativos e redes sociais, têm transformado nossa privacidade e direcionado nossas 
escolhas, alterando, assim, as relações políticas e do mundo do trabalho.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Estas duas fotos registram momentos muito distintos, mas com um aspecto em comum. Em ambas, 
parece que os celulares chamam mais atenção do que o contexto no qual as pessoas estão inseridas. 
O que isso pode dizer sobre o nosso tempo?  Diversos pensadores contemporâneos têm refletido 

sobre os impactos da tecnologia em nossa vida e no modo como percebemos o mundo e nos relacionamos 
em sociedade. Se as inovações tecnológicas facilitam inúmeras tarefas, também cobram um preço pelas como-
didades que proporcionam. 

O mundo contemporâneo é resultado de mudanças profundas nos mais diversos contextos, como as relações 
sociais, a organização e a participação política e as formas de apropriação cultural. As novas tecnologias têm papel 
central nessas transformações e, portanto, é preciso refletir sobre os valores que permeiam nossa existência, como 
liberdade, privacidade, democracia e direitos humanos. 

Como o conforto produzido pela tecnologia pode nos conduzir ao afastamento social? Será que ao estarmos 
on-line praticamente o tempo inteiro não abandonamos o convívio concreto e real? Será que o uso intenso de apli-
cativos e redes sociais não está esvaziando o campo da política e retirando nossa capacidade de gestão coletiva da 
vida social? 

135

�  Deputados em sessão plenária do Congresso Nacional, em Brasília, 2019. 
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Você já se perguntou como o seu smartphone ou computador conseguem adivinhar muitos de seus interesses? 
É bem provável que você já tenha recebido indicações de sites, na maioria das vezes de lojas ou serviços, quando 
entra em determinada página na internet ou até mesmo em um aplicativo. Não é estranho? Essas ofertas de servi-
ços ou produtos estão diretamente relacionadas com a coleta e o armazenamento de dados, os quais são gerados 
cada vez que você acessa um endereço na internet ou simplesmente faz uma busca por algum produto. Em de-
terminadas ocasiões – e nós, autores, já passamos por isso –, parece até que o celular está nos ouvindo. O texto a 
seguir o ajudará a entender o que esse tipo de situação envolve. Após a leitura, responda às questões propostas 
no Roteiro de trabalho.

�  Diversas mercadorias associadas ao sucesso da série Stranger Things à venda 
em uma loja de Milão, na Itália. O sucesso mundial da série era previsto por 
seus idealizadores, pois seu roteiro foi pensado com base na coleta de dados 
dos próprios usuários da plataforma. Foto de 2020.

Netflix: a união do big data e da criatividade
Edmardo Galli

Sou da época em que os canais de TV americanos faziam filmes. Estes “filmes para TV” ganhavam relativo su-
cesso no Brasil, caso de O Dia Seguinte, sobre os efeitos de uma guerra nuclear, mas nunca ameaçaram os grandes 
estúdios de Hollywood.

Os tempos são outros. E acho muito curioso como um serviço de streaming, a Netflix [...], conseguiu, em pou-
quíssimos anos, não somente produzir conteúdos exclusivos, mas de qualidade e que caíram no gosto das massas, 
chegando ao ponto de bater de frente com estúdios que estão no negócio há décadas. Em teoria, o serviço seria 
apenas uma “empresa de internet”. De onde vem sua força criativa? E os recursos?

Voltemos um pouco no tempo. Até 2012, a Netflix aproveitava o catálogo de filmes do canal a cabo norte-ameri-
cano Starz, mas o acordo não foi renovado. Além disso, havia concorrentes no mercado com acesso às produções de 
grandes estúdios. Qual foi a solução encontrada pela Netflix? Produzir conteúdo próprio.

[...]
Em linhas gerais, a Netflix entendeu que não deveria 

entrar na briga entre big data e criatividade, tão comum 
no mundo corporativo. Em vez disso, resolveu usar dados 
para orientar suas produções. Em 2011, o canal investiu 
US$ 100 milhões para produzir duas temporadas de um 
remake de House of Cards, uma série da TV britânica – 
algo bastante incomum, uma vez que o normal até então, 
no mundo da TV, era testar uma série com um episódio-
-piloto. Se a aceitação fosse boa, o projeto ganhava uma 
temporada. Mas a Netflix já sabia, por causa dos dados, 
que o tema de House of Cards era popular e que uma 
produção com o ator Kevin Spacey e com o diretor David 
Fincher geralmente fazia sucesso. O mesmo aconteceu 
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big data:
data é “dado” em inglês. Dados é o nome usado na 
computação para designar informações geradas quando se 
usam computadores, smart TV, smartphones e GPS, entre ou-
tros dispositivos. A expressão big signi� ca “grande” em inglês. 
Portanto, big data signi� ca a grande quantidade de dados que 
esses dispositivos geram, com base no uso que fazemos deles.

remake:
palavra em inglês que signi� ca “refazer”. Esse termo também é 
utilizado para designar uma nova versão de um � lme, com novos 
atores e direção, embora mantendo a história original.
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com outra atração do serviço, a série Orange is the New Black: os 
insights revelaram que boa parte do público gostava de séries de 
humor negro com protagonistas femininas.

Obviamente, o marketing é outro grande beneficiado pelo big 
data na empresa. O algoritmo da interface, além de possuir um 
custo baixo, também é extremamente eficaz nas recomendações 
aos usuários. Ao analisar a taxa de usuários que terminam de as-
sistir à temporada inteira de uma série e quanto tempo eles levam 
entre um episódio e outro, por exemplo, o serviço de streaming é capaz de medir o engajamento desses indivíduos. E 
assim, uma série que seria cancelada [...] pode ganhar uma nova temporada.

Vamos falar novamente da Stranger Things, que é uma grande colagem de referências a filmes, programas de 
TV e à cultura pop dos anos 1980. De onde teria vindo o insight para sua criação? Será que, ao analisar os padrões 
de visualizações dos filmes e séries disponíveis na plataforma, a Netflix concluiu que uma série que misturasse itens 
de clássicos como Star Wars, E.T., Aliens, A Hora do Pesadelo e [...] Contatos Imediatos do 3o Grau faria sucesso 
entre um público que cresceu naquela década?

A história da Netflix e o uso que ela faz do big data mostram, novamente, que não se trata mais de simplesmente vender 
um produto ou serviço, mas de entender o que o consumidor deseja. Não entrarei na discussão dos méritos dessa estratégia 
no plano cultural. Mas enquanto negócio, a Netflix parece estar se dando bem, muito bem.

GALLI, Edmardo. Netflix: a união do big data e da criatividade. In: Canaltech, 6 out. 2017. Disponível em: 
https://canaltech.com.br/big-data/netflix-a-uniao-do-big-data-e-da-criatividade-101536/. Acesso em: 8 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do texto, qual seria a principal diferença entre a programação da TV no passado e a de 

hoje em dia, com os canais por assinatura?
2. Levando em conta a utilização da ferramenta tecnológica big data nas estratégias de marketing, que im-

pacto você acha que ela tem em nossas escolhas? Procure fundamentar sua resposta com os conceitos 
desenvolvidos no texto.

3. Na sua opinião, nossa liberdade de escolha pode ser ameaçada por tecnologias que fazem uso de big data? 
Por quê?

  NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS 
IMPLICAÇÕES ÉTICAS
É impossível pensar em nosso dia a dia sem aparelhos eletrô-

nicos, que, em princípio, têm a função de facilitar diversas tarefas 
cotidianas ou ampliar o acesso a um conjunto gigantesco de in-
formações. Por meio de telas de computadores e smartphones,
entramos em contato com as mais variadas informações do mundo 
inteiro, a todo momento, em tempo real. Desse modo, é imprescin-
dível pensarmos sobre os impactos desse acesso tão amplo e inten-
so, bem como na exposição elevada de nossa presença virtual (ou 
real?) em aplicativos que utilizamos. Afinal, quais são os impactos 
dessa exposição no comportamento, nas relações sociais, no tra-
balho, no exercício do poder e na liberdade das pessoas, uma vez 
que as tecnologias e a análise dos dados são mediadoras de todas 
as atividades humanas? Vamos pensar juntos sobre essa questão.

As plataformas de compartilhamento de vídeo, as redes sociais 
e as provedoras de filmes e séries tomam decisões e planejam suas 
estratégias com base na análise de dados dos usuários. Ao coletar, 
processar e armazenar tais dados, essas empresas têm uma ferramenta importante e poderosa para orientar a ação 
delas, como a oferta direcionada de conteúdos: vídeos, filmes, séries e, claro, todo tipo de propaganda. 

As provedoras de filmes, por exemplo, selecionam quais conteúdos de seu vasto catálogo serão oferecidos a cada 
cliente. Uma vez que estamos “logados” e assistindo a séries e filmes, alimentamos o sistema com nossas preferên-
cias: os gêneros de que mais gostamos (aqueles aos quais assistimos com mais frequência), quantos episódios vemos 
de determinada série (se deixamos de acompanhá-la na metade, se a seguimos mais no período da noite ou do dia), 
de quais atrizes e atores gostamos mais etc. A coleta e a análise desses dados permitem que a empresa identifique 
tendências e, assim, elabore e ofereça produtos que se encaixem nas expectativas de cada cliente. 

�  Os data centers são locais onde ficam armazenados 
bilhões de dados. Nesta foto, um funcionário 
verifica um rack de servidor no novo data center
da T-Systems, subsidiária da Deutsche Telekom AG. 
Berlim, Alemanha, 2014.

Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

insights:
palavra em inglês que expressa uma 
habilidade mental, quando subitamente 
compreendemos com clareza um problema ou uma 
situação. Muitas vezes usamos esse termo para 
designar uma ideia nova, que surge de repente.
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Aos olhos dos mais ingênuos, tudo parece bem natural e até mes-
mo um serviço extremamente útil, pois nos ajuda a escolher qual será o 
próximo entretenimento. Embora nos dê a impressão de ser algo bom, 
precisamos refletir melhor sobre os problemas desse modelo, uma vez 
que estamos perdendo o controle sobre a vida privada ao oferecer 
gratuitamente informações que, no fim das contas, colaboraram para 
acentuar determinadas tendências e manipular nosso próprio gosto. 

Esse mecanismo é conhecido como análise de big data, que se trata 
de uma espécie de controle no acesso às informações – elas passam, 
assim, a ter um filtro definido por um tipo de inteligência artificial, que 
direciona o que vemos, ouvimos, compramos, lemos e até mesmo pen-
samos. Tal análise, baseada em operações matemáticas, extrai informa-
ções de um conjunto enorme de dados por meio de regras, raciocínios e operações lógicas que possibilitam, por exemplo, 
determinar formas de comportamento, preferências, entre outros exemplos. 

Isso é possível, em primeiro lugar, porque o computador ou smartphone possuem uma identidade única: o IP, que 
significa internet protocol (protocolo de internet). Trata-se de um número que identifica um dispositivo em uma rede 
(computador, impressora, roteador etc.) e por meio do qual todas as nossas ações na internet ficam registradas – assim, 
quando pesquisamos um tênis em promoção, por exemplo, deixamos um “rastro” desse interesse. Logo, a plataforma 
de busca utilizada para a pesquisa detém essa informação: naquele IP há um usuário interessado em comprar um tênis. 
Nada a impede de, por meio de inteligência artificial, disponibilizar para esse endereço anúncios de lojas de tênis. Levan-
do isso em conta, será que o armazenamento de dados não é uma invasão a nossa privacidade? Se sim, essa operação 
seria ética?

Você sabe o que é ética?
Ética é uma palavra de origem grega, que vem de ethos e significa costumes, hábito, compor-

tamento ou caráter. Como afirma Milton Meira do Nascimento: 

Milton Meira do Nascimento

A investigação a respeito das noções de bem e mal, justo e injusto, do conjunto de valores que os homens 
admitem por tradição, por hábito ou pela adesão a um conjunto de crenças, constitui o domínio da ética ou 
da moral. Campo vastíssimo, como se pode perceber, e que desde a tradição grega foi objeto de discussão 
por parte dos filósofos. Somente em vários anos de estudos poder-se-ia percorrer todos os sistemas morais 
ao longo da história da filosofia.

CHAUÍ, Marilena [et al]. Primeira filosofia: lições introdutórias. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 259.

Dessa forma, podemos entender a ética como a área da Filosofia que reflete sobre assuntos 
relacionados ao nosso modo de agir, levando em conta valores como certo e errado, bem e mal, 
justiça, dever, liberdade e felicidade. Uma das maneiras de se compreender a ética é tomá-la como 
uma reflexão filosófica que considera qual deve ser a finalidade das ações humanas e como atin-
gi-las tendo em vista determinados valores. Mas por que devemos refletir a esse respeito? Por que 
devemos avaliar as ações humanas do ponto de vista ético? Por acaso não estamos todos de acordo 
com os valores que partilhamos? Na verdade, nem sempre. Daí a importância da advertência de 
Jung Mo Sung e de Josué Cândido da Silva, quando afirmam:

Jung Mo Sung e Josué Cândido da Silva

Quando todos aceitam os costumes e os valores morais estabelecidos na sociedade não há necessidade de 
muita discussão sobre eles. Mas quando surgem questionamentos sobre a validade de determinados valores 
ou costumes, surge a necessidade de fundamentar teoricamente estes valores vividos de uma forma prática; 
e, para aqueles que não concordam, a de criticá-los.

 SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. São Paulo: Vozes, 2011. p. 13.

Como podemos notar, os valores podem parecer algo natural, mas não são; portanto, podem e 
devem ser questionados. Quando questionamos algum valor, refletimos à luz da ética. Assim, se é 
preciso refletir sobre as ações humanas do ponto de vista ético, é urgente que pensemos nas impli-
cações que o uso da tecnologia tem no mundo atual. Nesse sentido, a reflexão sobre os princípios 
éticos relacionados ao big data deve levar em conta as consequências e implicações da coleta e do 
uso de informações pessoais pelos bancos de dados armazenados por empresas e governos, tendo 
como principais eixos de estudo a questão da privacidade e a liberdade de escolha, bem como a 
discriminação individual ou de grupos.
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 �  Quem está no controle das empresas provedoras 
de conteúdos de filmes e séries? Quando 
navegamos pelas opções que aparecem na tela, 
qual é, de fato, nossa liberdade de escolha?
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LER E REFLETIR
Reconhecimento facial

As ferramentas de reconhecimento facial levantam uma questão ética bastante complexa, que é a discriminação. 
Como esse sistema de reconhecimento precisa ser alimentado com as imagens das pessoas, surgem dois 
problemas. O primeiro é sobre a autorização de uso de imagens de pessoas para os sistemas de reconhecimento. 
O outro é apontado por Jesper Rhode, conforme reportagem publicada em O dia (10 jul. 2019. Disponível em:  
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5662023-reconhecimento-facial-falha-e-mulher-e-detida-por-
engano.html. Acesso em: 11 abr. 2021): o reconhecimento facial é polêmico pelo simples fato de que pode falhar 
e gerar identificações falsas. A polícia poderia abordar uma mulher ou um negro, erroneamente identificados 
pelo sistema, pelo simples fato de que o equipamento é mais preciso com rostos de homens brancos. Rhode 
afirma ainda que a gravidade desse caso indica a necessidade de discutirmos as implicações éticas envolvidas 
no uso dos algoritmos. 

Diante do que foi apresentado sobre ética e reconhecimento facial, reúna-se em grupo para refletir sobre o se-
guinte dilema: a tecnologia do reconhecimento facial é uma ferramenta que auxilia a segurança pública, pois pode 
identificar criminosos que estão foragidos. Contudo, devido a falhas na coleta de imagens, esse mesmo sistema 
pode gerar falsas acusações, incriminando inocentes. Aprofundem essa reflexão seguindo o Roteiro de trabalho.
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS103
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BILIDADE

BNCC
EM13CHS502

 �  Tela de notebook mostra criador chinês de sistema de reconhecimento facial em exposição em Chengdu (província 
de Sichuan, 2018).

 Roteiro de trabalho

1. Para refletir sobre o dilema apresentado acima, propomos um debate. Para tanto, a turma se organizará em 
pequenos grupos, que deverão elaborar argumentos favoráveis ou desfavoráveis ao uso do reconhecimento 
facial.

2. Os argumentos do seu grupo devem ser bem elaborados, pois cada um deles terá consequências a serem 
avaliadas pelos colegas.

3. Um argumento deve fundamentar ou dar motivos para a posição que defendemos.

4. Lembrem-se: a defesa de um argumento deve ser respeitosa, assim como a crítica dele.
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  O universo dos valores éticos
No início deste capítulo, dissemos que as novas 

tecnologias têm impacto considerável e, muitas ve-
zes decisivo, sobre nossa vida. Assim, é preciso refletir 
com cuidado sobre os valores que cultivamos e de 
que modo eles são afetados pelas comodidades tecno-
lógicas. Entre esses valores, alguns são fundamentais: 
liberdade, autonomia e privacidade. Essas palavras são 
bastante conhecidas, mas em que sentido elas se tor-
nam valores? Valem alguma coisa, no sentido econô-
mico? Na verdade, quando falamos de um valor não 
estamos pensando apenas em algo material. Você cer-
tamente já teve alguma coisa material, revestida de um 
valor econômico, mas que, do ponto de vista pessoal, 
não era tão importante quanto o valor afetivo.

Ao falarmos de valor, estamos nos referindo às di-
versas dimensões de uma coisa, material ou não, le-
vando em conta sua importância para nós. Tais valores 
podem ser pessoais, mas muitos deles são comparti-
lhados por todos, sobretudo quando se trata de va-
lores morais. Estes estão diretamente relacionados às 
nossas relações sociais e exercem um papel importan-
tíssimo, pois estabelecem certos parâmetros que nos 
permitem agir desta ou daquela maneira; por exemplo, 
o respeito ao outro e a justiça. Assim, nossas escolhas 
são muitas vezes pautadas por valores. Quando deci-
dimos agir de certo modo, levamos em conta as impli-
cações de nossas ações para aqueles que nos cercam, 
sejam pessoas mais próximas ou a sociedade. Quantas 

vezes, por exemplo, deixamos de fazer alguma coisa 
porque ela pode prejudicar alguém? Sem dúvida você 
já passou por situações assim.

De acordo com o filósofo Nicola Abbagnano (1901-
1990), os estoicos introduziram o termo valor no campo 
da ética, apontando seu significado como “os objetos de 
escolha moral”. Por outro lado, o valor também está re-
lacionado a determinados anseios ou desejos: é comum 
ouvirmos falar em “qualidade de vida”, o que envolve o 
desejo de uma existência marcada pelo bem-estar, pela 
felicidade, pelo acesso a tudo aquilo que é fundamental 
para viver bem. Como afirma Hugh Lacey: 

O papel dos valores como critérios de escolha e 
padrões de comportamento é derivado desse senti-
do nuclear. Valores são pessoais. O componente de 
desejo da sustentação de valores aponta para seu 
caráter pessoal, de que os valores de uma pessoa 
estão ligados a seus desejos mais fundamentais, e 
seus sentimentos mais profundos.

 LACEY, Hugh. Valores e atividade científica 1.  
São Paulo: Editora 34, 2008. p. 54.

Desse modo, devemos entender o termo valor 
como algo pessoal, intimamente relacionado aos nos-
sos desejos e sentimentos, embora, muitas vezes, ele 
possa ser compartilhado. Assim, nosso desejo ou sen-
timento pode, não raro, ser também o desejo ou o sen-
timento de um amigo ou uma amiga.

 �  Universo de valores: nossas escolhas e ações são direcionadas por nossos desejos, mas também pelos 
valores que cultivamos. Essa nuvem de palavras foi criada pelos autores com base nas habilidades da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), elaborada pelo Ministério da Educação. São Paulo, 2020.
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Nossos valores, portanto, estão diretamente liga-
dos a relações pessoais e sociais e envolvem um com-
ponente de crença, isto é, de confiança no que diz 
respeito a ser capaz de produzir uma vida plena, que 
não prejudique a vida dos demais. Por isso, os valo-
res promovem a consciência de que nossa existência 
precisa ser pensada de modo coletivo, uma vez que a 
ação de um não deve prejudicar a vida do outro. De-
vemos, portanto, contrabalançar nossos desejos com 
seus efeitos no entorno, bem como ponderar sobre os 
efeitos dos desejos dos outros sobre nossa vida. 

Assim, os efeitos do big data estão claramente 
inseridos nessa esfera ética, na qual desejos e esco-
lhas têm consequências na vida de cada um de nós. 
Mas o equacionamento entre desejos, escolhas e 
seus efeitos retoma dois conceitos que com certeza 
você já usou em diferentes momentos: liberdade e 
autonomia. Voltemos a Nicola Abbagnano, que nos 
ajudará a compreender o sentido desses conceitos. 
Segundo esse autor, liberdade tem três significados, 
que correspondem a três concepções filosóficas. 
Vejamos, resumidamente, dois desses sentidos, os 
quais serão mais úteis para nossa discussão:

1. Liberdade como autodeterminação ou autocausalida-
de, segundo o qual a liberdade é ausência de condições 
ou limites;

2. Liberdade como possibilidade ou escolha, segundo 
o qual a liberdade é limitada e condicionada, isto é, 
finita.

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia.  
São Paulo: Martins Fontes, 2018. p. 699.

Segundo ele, o conceito de autonomia foi introdu-
zido por Immanuel Kant (1724-1805), filósofo prussia-
no e um dos maiores expoentes da filosofia moderna, 
para “designar a independência da vontade em relação 
a qualquer desejo ou objeto de desejo e a sua capaci-
dade de determinar-se em conformidade com uma lei 
própria, que é a razão”. Como podemos ver, liberdade e 
autonomia dizem respeito aos nossos desejos, escolhas 
e ações. É a liberdade que nos permite escolher entre 
diversas alternativas e ser causa de nós mesmos, isto é, 
causa daquilo que escolhemos ser. É a autonomia, por 
sua vez, que torna a vontade independente de desejos 
e objetos de desejo, agindo em conformidade com a 
razão. 

Ora, tais conceitos, como você deve ter percebido, es-
tão relacionados de modo pessoal a cada indivíduo. Por 
isso, a coleta e o uso dos dados que mudam ou direcio-
nam nosso comportamento implicam aspectos éticos 
que precisam de reflexão: Quanta consciência temos 
desse processo? Quais suas consequências para nossa 
liberdade? Como fica a privacidade nesses casos?

 �  Celular, cartão de débito, relógios, GPS, computadores, pedágios, smart TV, videogames – os dispositivos que usamos geram dados a 
cada uso; dados, muitos dados. Todos os dispositivos alimentam uma imensa nuvem virtual, que passou a ser chamada de big data.
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PONTO DE VISTA
Todos nós temos valores que nos ajudam a tomar decisões e a pensar nas nossas ações, bem como nas de 

outras pessoas. Acompanhe o Roteiro de trabalho, que propõe uma atividade relacionada a valores e decisões. 

 Roteiro de trabalho

1. Em primeiro lugar, redija um pequeno texto, com 15 a 20 linhas, descrevendo quatro valores que você 
considera fundamentais. Justifique sua escolha.

2. Em seguida, com a orientação do professor, compartilhe seu texto, trocando-o com o de um colega.

3. Após o compartilhamento, a turma toda deverá elaborar uma lista de valores que contemple todos aqueles 
que, coletivamente, vocês consideraram importantes.

4. Por fim, também em conjunto, elaborem uma nuvem de valores. Essa atividade pode ser feita em uma 
cartolina ou com auxílio de algum aplicativo ou plataforma digital.
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  A coleta de dados e suas implicações
Para a professora de Economia Shoshana Zuboff, o big data 

possui cinco fontes diferentes de coleta de dados: a primeira 
seriam os dados obtidos por meio de operações econômicas me-
diadas por computador; a segunda seriam os dados obtidos pe-
los bilhões de sensores presentes em objetos, corpos e lugares, 
chamados de internet das coisas, mas também os aplicativos que 
monitoram a saúde, por exemplo; a terceira fonte são os bancos 
de dados de empresas e governos; a quarta são as câmeras de 
vídeo privadas e de vigilância pública, que vão de smartphones a 
satélites; e, por fim, a quinta fonte seriam os dados que produzi-
mos ao utilizar inúmeros aplicativos, redes sociais e plataformas 
da internet. 

Todos esses dados são extraídos e analisados e fornecem 
informações valiosas para as empresas sobre comportamentos, 
gostos e tendências das pessoas, permitindo prever ações e mo-
dificar atitudes. Você já notou que diversos aparelhos que utili-
zamos contêm no nome a palavra smart? Essa palavra inglesa 
significa “inteligente”. Desse modo, se pensarmos nesses apare-
lhos e em seu uso, o que ocorre atualmente é uma “inteligentifi-
cação” da vida cotidiana, já que muitas das atividades diárias são 
intermediadas por dispositivos que coletam dados e, com base 
neles, interferem em nossas escolhas e ações. 

Como descreve Evgeny Morozov (ver boxe na página 145), 
existem os dados primários, que são, por exemplo, os contidos 
em uma geladeira smart ou nas séries a que você assistiu na 
plataforma de vídeo. Há também os metadados, que são os re-
gistros da frequência com que se abre a geladeira ou da rapi-
dez com que você consome determinado produto. Com esses 
dados, uma geladeira smart é capaz de monitorar o consumo 
de alimentos, avisar ao usuário que certo produto está termi-
nando ou, ainda, sugerir receitas de refeições levando em conta 
os alimentos disponíveis na geladeira. Desse modo, esse tipo de 
geladeira é capaz de regular nossa vida. É nesse cenário que o 

big data passa a interferir na liberdade de escolha, e é por isso também que ele se tornou uma grande fonte de 
riqueza para as empresas que controlam os aplicativos instalados nesses aparelhos.

Quem é Soshana Zuboff 
Shoshana Zuboff, nascida em 

1951, é professora de Administração 
de Negócios na Harvard Business 
School. Filósofa pela Universidade 
de Chicago, com doutorado em  
Psicologia em Harvard, foi uma das 
primeiras professoras titulares da 
Harvard Business School.

 �  Zubboff debate suas ideias após 
palestra em Berlim, na Alemanha, 2019.
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Vejamos outros exemplos: uma companhia de seguro de au-
tomóveis sugere que você instale um aplicativo que, ao identificar 
suas práticas cordiais e adequadas no trânsito, lhe oferece um 
desconto no valor do seguro. No entanto, esse mesmo aplicativo 
pode produzir uma situação contrária, pois, caso você tenha um 
comportamento de risco, seu seguro pode sofrer aumento de 
preço; ou aplicativos de saúde que monitoram batimentos car-
díacos, atividades físicas e alimentação, que poderiam, talvez, 
elevar o valor do plano de saúde se os hábitos registrados revela-
rem comportamentos de risco, sedentarismo ou má alimentação. 
Dessa forma, cada vez mais a análise de dados vem interferindo 
em nosso modo de vida, regulando nossas ações e trazendo con-
sequências culturais, políticas e econômicas importantes. 

  A regulação algorítmica 
Você já parou para pensar em como as empresas analisam os dados recolhidos todos os dias de milhões de 

usuários de determinado serviço ou plataforma na internet? Em como essas empresas conseguem diferenciar o 
gosto dos usuários para oferecer diferentes produtos? Será que existem centenas ou milhares de funcionários para 
identificar cada perfil, ou essa análise é feita por computadores? Para que possamos entender a influência do big 
data, precisamos entender o que é regulação algorítmica.

Muitas pessoas elogiam a eficiência de determinados aplicativos, vista como resultado do espantoso progresso 
da ciência e da tecnologia. Como são gratuitos e nos permitem economizar tempo e dinheiro, por exemplo, com a 
movimentação urbana ou a entrega de comida, é comum depositarmos confiança integral nesses aplicativos, sem 
levarmos em conta as implicações relativas à enorme capacidade que eles têm de gerenciar a vida alheia, não raro 
com mais eficiência até que o poder público.

Quando os dados obtidos e analisados por aplicativos transmitem mais segurança que as ações do poder públi-
co, a própria democracia pode ser afetada, já que um aplicativo não nos auxilia apenas a resolver diversos proble-
mas cotidianos; ele pode também influenciar ou direcionar decisões, quer privadas, quer públicas.

Evgeny Morozov chama esse processo de regulação algorítmica: uma espécie de aceitação por parte dos usuá-
rios sobre o fato de, se boa parte dos dados são capturados, analisados e manipulados, solucionando problemas 
do dia a dia, não precisarmos nos desgastar com discussões públicas e com a elaboração de leis; basta deixar que 
eles organizem tudo. Mas você sabe o que é algoritmo? Vamos descobrir.

�  Dados são o novo petróleo: as informações coletadas por meio da internet e de aplicativos têm papel estratégico na economia 
e nas atividades de diversas empresas. Capa da edição de maio de 2017 da revista inglesa The Economist.

PARE e PENSE

1. Explique com suas palavras o que é 
valor ético.

2. De que modo a coleta de dados 
se relaciona com a defi nição de 
liberdade?
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LER TEXTO JORNALÍSTICO
Leia o texto abaixo para saber mais sobre algoritmos e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.

Na verdade, o que [...] é exatamente um algoritmo?
Sergio C. Fanjul

Algoritmo é a palavra tecnológica da moda: os algoritmos fazem isto e aquilo, conhecem nossas paixões mais 
íntimas, vão tomar nossos trabalhos, se dispõem a destruir a sociedade e o mundo... Na linguagem cotidiana se faz 
referência a eles como se fossem gênios do mal, demiurgos travessos ou a coluna vertebral de megacorporações inescru-
pulosas. Na verdade, um algoritmo é algo mais simples, é um mecanismo cego e sem vontade, mas que, como veremos, 
está mudando o mundo de forma definitiva e merece a máxima atenção para que o assunto não nos escape das mãos.

O que é um algoritmo? É apenas uma série de instruções simples que são realizadas para resolver um problema. 
A regra de multiplicação que aprendemos na escola e que permite obter o produto de dois números de vários dígitos, 
com papel e lápis, é um algoritmo simples. Mas podemos dar uma definição um pouco mais rigorosa:

“Conjunto de regras que, aplicadas sistematicamente a alguns dados de entrada apropriados, resolvem um problema 
em um número finito de passos elementares”, como enuncia o professor da Faculdade de Informática da Universidade 
Complutense, Ricardo Peña Marí, autor do livro De Euclides a Java, la Historia de los Algoritmos y de los Lenguajes de 
Programación. “É importante notar que o algoritmo tem de ser finito e executa instruções de forma sistemática, ou seja, 
ele é cego diante do que está fazendo, e os passos com os que opera são elementares”, comenta o professor.

Assim, um algoritmo poderia ser uma receita de cozinha ou as instruções para fabricar um avião de papel a partir 
de uma folha. Os algoritmos têm uma entrada (input) e uma saída (output), entre ambas estão as instruções: a entrada 
poderia ser a carne moída, o tomate, as folhas de massa e a saída seria a lasanha perfeitamente gratinada. “Mas 
nessas tarefas muitas vezes existe a influência da habilidade das pessoas que cozinham: não é a mesma coisa uma 
receita preparada por um grande chef, que pode inclusive melhorá-la, do que por um principiante”, matiza Miguel 
Toro, professor do Departamento de Linguagens e Sistemas Computacionais da Universidade de Sevilha. Na verdade, 
os algoritmos reúnem operações tão simples que podem ser realizadas com sucesso por qualquer um. Inclusive por 
máquinas. Aqui está o cerne da questão.

Algoritmos + computadores = revolução
Porque, embora os algoritmos existam pelo menos desde o tempo dos babilônios, com a chegada dos compu-

tadores eles ganharam muito mais destaque. A união de máquinas e algoritmos é o que está mudando o mundo. O 
matemático britânico Alan Turing, famoso por ter decifrado a máquina Enigma de mensagens cifradas dos nazistas e 
por ter se suicidado mordendo uma maçã envenenada depois de ter sofrido uma dura perseguição por causa de sua 
homossexualidade, foi um dos primeiros a relacionar algoritmo e computadores. Na verdade, foi um dos primeiros a 
imaginar um computador como o conhecemos. Inclusive chegou a pensar que as máquinas poderiam pensar e até 
escrever poemas de amor. [...]

Meus problemas com os algoritmos
Apesar da longevidade dos algoritmos e da maturidade dos computadores, a palavra algoritmo entrou na moda 

nos últimos anos. A que se deve? “Os computadores podem calcular muito mais rápido do que um cérebro humano; 
desde o surgimento da Internet há um salto e estamos chegando a coisas que pareciam impossíveis”, diz Miguel Toro. 
Por exemplo, em disciplinas em plena ebulição, como o big data e a inteligência artificial.

“Os algoritmos são usados para prever resultados eleitorais, conhecer os nossos gostos e o mundo do trabalho 
está se algoritmizando: as diferentes tarefas se tornam algoritmos e o trabalho está sendo automatizado”, explica o 
professor. As únicas tarefas não algoritmizáveis, no momento, são aquelas relacionadas à criatividade e às emoções 
humanas, essa é a nossa vantagem. Embora se costume argumentar com frequência que a Revolução Tecnológica 
criará novos empregos, Toro acredita que nunca serão tantos quanto os empregos destruídos e que se concentram em 
pessoas e países com preparação suficiente.

FANJUL, Sergio C. Na verdade, o que [...] é exatamente um algoritmo? El País, 30 mar. 2018. 
 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/30/tecnologia/1522424604_741609.html. Acesso em: 9 jul. 2020

 Roteiro de trabalho
1. Explique com suas palavras o que é algoritmo.
2. Com base nos exemplos de algoritmos apresentados no texto, cite mais dois, justificando por que são 

algoritmos. 

3. Tendo em mente o conceito de algoritmo, formule uma hipótese para explicar como as empresas provedo-
ras de filmes e séries utilizam algoritmos para oferecer seu catálogo de maneira diferenciada. 

4. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos do uso de algoritmos? Para responder a essa 
pergunta, reflita antes sobre como eles facilitam nossa vida, mas também sobre como interferem em nossas 
escolhas e as influenciam.
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Agora que sabemos melhor o que é algoritmo, vamos retomar 
a conversa. Morozov imagina um cenário no qual os algoritmos 
de aplicativos usados diariamente serão ferramentas de criação 
de políticas públicas, leis e regulações – para ele, a regulação 
algorítmica poderá substituir a política e a democracia. Nesse ce-
nário, estaríamos abrindo mão de decidir o próprio destino em 
prol de um algoritmo cibernético, cuja consequência seria o sur-
gimento de dois problemas: o primeiro é a possibilidade de o 
controle de dados ser utilizado por governos autoritários para 
vigiar e punir a população; o segundo é que, mesmo em Estados 
democráticos, é preciso criar mecanismos para garantir a trans-
parência e a auditoria dos dados por parte da sociedade, uma 
vez que eles se encontram armazenados em instituições privadas.

  Novas relações no trabalho
Uma das consequências das novas ferramentas tecnológicas e  

da regulação algorítmica pode ser notada também na  mudança das 
relações de trabalho, em virtude do crescimento de trabalhadores 
autônomos – aqueles que não possuem vínculo empregatício nem 
direitos trabalhistas. Isso vem ocorrendo porque dezenas de empre-
sas criaram aplicativos de serviços e se colocam como mediadoras 
(e não empregadoras) entre prestadores de serviço e clientes. Desse 
modo, podemos dizer que há uma precarização das relações de trabalho, pois a empresa responsável pelo apli-
cativo não se responsabiliza pelas condições de atuação dos profissionais; ela apenas oferece um algoritmo e uma 
tecnologia que conecta as pessoas.

Assim, se você quiser comprar comida ou precisar se deslocar, poderá utilizar os serviços de um aplicativo de 
entregas ou de locomoção. As empresas responsáveis por esses aplicativos conectam seus usuários com empresas 
que vendem produtos ou serviços, com entregadores ou, ainda, com pessoas que utilizam o próprio carro para o 
transporte de passageiros. O aplicativo cobra do cliente e remunera o prestador de serviço com um percentual da 
transação, mas não se responsabiliza nem pelo serviço prestado, nem pela qualidade do alimento ou da mercado-
ria, tampouco pelo contrato de trabalho que deveria definir a atividade do prestador, por exemplo, os motoboys 
que entregam lanches, pizzas, compras de mercado e outros produtos. 

São os clientes que avaliam o serviço 
prestado, utilizando um padrão de avalia-
ção do próprio aplicativo e responsabili-
zando apenas o prestador de serviço por 
eventuais problemas. 

No caso da entrega de comida, a si-
tuação é bastante delicada e tem impac-
to significativo na precarização das con-
dições de trabalho. Como os motoristas 
ou motociclistas são vistos pelas plata-
formas digitais como parceiros cadas-
trados, estas alegam não ter nenhuma 
responsabilidade nem obrigações tra-
balhistas, como normas de segurança, 
planos de saúde, limite de horas de tra-
balho, férias. Assim, podemos dizer que, 
nesse contexto, as relações de trabalho 
se tornam mais precárias, ao mesmo 
tempo que se tem a ideia de estímulo 
ao empreendedorismo, à flexibilidade 
de horário e ao retorno financeiro.

A precarização das relações de tra-
balho e, portanto, das condições de vida 
daqueles que, por opção ou necessidade, 
tornam-se parceiros dessas plataformas é uma das consequências que as tecnologias de big data causam no âm-
bito social, uma vez que o sistema de reputação e a tecnologia do aplicativo são considerados mais eficientes do 
que leis e regulamentações governamentais. Então, as tecnologias que usam o big data não apenas interferem na 
privacidade e na liberdade, como também geram consequências nas relações humanas e de trabalho.

 �  Por trás da praticidade e da rapidez de uma entrega solicitada pelo celular, 
raramente refletimos sobre as condições de trabalho dos entregadores. Nesta foto, 
vemos um entregador que atravessou ruas alagadas para entregar um pedido de 
comida. Belo Horizonte (MG), 2020.

Alexandre Mota

M
ic

ha
el

 G
ot

ts
ch

al
k/

Ph
ot

ot
he

k 
vi

a 
G

et
ty

 Im
ag

es

Quem é Eugeny Morozov
Nascido em 1984, Evgeny Morozov 

é estudioso das consequências sociais 
e políticas do avanço das tecnologias, 
contrapondo-se criticamente ao oti-
mismo em torno dessas ferramentas. É 
também escritor e colabora com vários 
jornais e revistas.

 � Morozov participa de um painel de discussão 
sobre filosofia e política em Berlim, Alemanha, 
2014.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
A série britânica Black Mirror aborda vários aspectos da sociedade 

atual, mas ambientados em um cenário de ficção científica. Em um dos 
episódios, chamado “Nosedive” [“Queda Livre”], o mundo é todo monito-
rado por um sistema de pontuação de performances das pessoas nas suas 
mais variadas ações. Todas as relações são intermediadas pelo celular e por 
um sistema de pontuação de estrelinhas que 
qualifica a pessoa, o serviço ou o produto com 
o qual se interage. A personagem principal se vê 
presa a esse sistema inteligente e flexível, e do 
qual nós mesmos desejamos participar, pois não 
se trata de um sistema à base de confinamento 
e disciplina. Porém, ao prever a quantificação da 
reputação das pessoas, ele apresenta uma série 
de consequências, muitas delas bastante ques-
tionáveis.

LER TEXTO JORNALÍSTICO
Reproduzimos a seguir um trecho de uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada pela revista 

Exame. Na sequência, apresentamos um resumo de outra reportagem, esta do jornal eletrônico Nexo. Faça a leitu-
ra cuidadosa desses dois textos e, em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Texto 1

Prefeitura de SP faz acordo com iFood e Loggi para segurança de entregador

Para prefeitura, aumento de 18% no número de mortes envolvendo motociclistas é influenciado pelo uso de aplica-
tivos de entrega como trabalho

A Prefeitura de São Paulo fechou nesta quinta-feira, 18 [de julho de 2019], um termo de cooperação com duas 
empresas de entrega (delivery) por aplicativo, com foco em medidas de segurança voltadas para os motociclistas.

As reuniões com a Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT) aconteceram com as principais empresas do 
segmento, mas somente iFood e Loggi aceitaram assinar o termo de compromisso com a segurança no trânsito. A 
Rappi e a Uber Eats não aderiram ao acordo com a gestão municipal.

“A Prefeitura vem discutindo, desde o início do ano, uma forma de as empresas que trabalham com aplicativo 
continuarem crescendo, mas respeitando a vida, pois tivemos aumento no número de mortes de usuários de motos 
em São Paulo”, disse o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em 2018, o número de mortes envolvendo motociclistas aumentou 18% (360 no total). Técnicos da Prefeitura ava-
liaram que a alta está ligada ao crescimento dos aplicativos de entrega por motoboys, que dão prêmios em dinheiro 
para quem faz mais viagens.

Segundo a Prefeitura, a ação tem objetivo de melhorar a segurança e reduzir o número de acidentes no trânsito 
envolvendo motociclistas. As duas empresas assinaram acordo com a Prefeitura para que não haja mais bonificação 
por número de entregas.

[...]

PREFEITURA de SP faz acordo com iFood e Loggi para segurança de entregador. In: Revista Exame, 18 jul. 2019. Disponível em:
https://exame.com/negocios/prefeitura-de-sp-faz-acordo-com-ifood-e-loggi-para-seguranca-de-entregador/. 

Acesso em: 9 jul. 2020. 

Texto 2

Em uma reportagem do jornalista Camilo Rocha, publicada em 6 de fevereiro de 2020 pelo jornal Nexo, encontra-
mos uma análise sobre o eventual vínculo empregatício entre a plataforma Uber e os motoristas que prestam serviço 
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por intermédio desse aplicativo. Segundo a matéria, há dois entendimentos jurídicos: um deles sustenta que o vínculo 
empregatício não existe, pois não há relação de subordinação do profissional que realiza o serviço intermediado pela 
Uber: o motorista pode se desconectar do aplicativo e, assim, não receber nenhuma solicitação de serviço; o outro 
entendimento é de que essa relação caracteriza vínculo empregatício, pois a Uber não apenas sugere o preço do 
serviço, como também o percentual a ser recebido pela plataforma. Segundo essa visão, haveria quatro elementos 
que permitiriam caracterizar o trabalho dos motoristas como vínculo empregatício: habitualidade, onerosidade, pes-
soalidade e subordinação.

Artigo na íntegra disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/06/As-decis%C3%B5es-judiciais-
sobre-Uber-e-motoristas-dentro-e-fora-do-Brasil. Acesso em: 14 de abr. 2021.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o custo da suposta liberdade de empreender em um contexto no qual essa liberdade parece ignorar 
por completo os vínculos de trabalho entre as plataformas de serviços e aqueles que trabalham por inter-
médio delas?

2. Como você avalia a proposta da prefeitura de São Paulo para preservar a vida e a segurança dos motoboys 
que fazem entrega de comida?

3. Reflita sobre a situação dos entregadores de comida antes de responder à seguinte questão: Os valores 
econômicos devem ficar subordinados aos valores éticos? Justifique sua resposta.

  A POLÍTICA E O BIG DATA 
Nas histórias recentes brasileira e também mundial, os impactos do big 

data não atingem apenas escolhas de consumo e entretenimento, mas têm 
impacto muito mais sério na vida política. Você talvez tenha conhecimento, 
por meio de jornais, revistas ou internet, do uso de dados na construção de 
perfis aos quais são direcionadas informações, nem sempre verdadeiras, mas 
que influenciaram de modo considerável a escolha feita por eleitores em di-
versas partes do mundo. Se, como dizem, a propaganda é a alma do negócio, 
precisamos pensar se as escolhas políticas podem, igualmente, ser tratadas 
como um negócio. Antes de tudo, porém, temos de compreender o que se 
deve entender por política.

Quando pensamos em política, raramente levamos em conta a origem 
dessa palavra. Você sabia que o termo política tem origem na língua grega? 
Ele está relacionado à noção de politéia, que significa vida da cidade (uma 
derivação da palavra pólis, que é o espaço marcado pela ordem de poderes ou 
pela Constituição). Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), um dos maiores filósofos 
da Antiguidade, afirma o seguinte em seu livro Política:

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e que toda comunidade é constituída em função de um 
certo bem – pois é para obter o que aparece como um bem que todos os homens realizam sempre suas ações: daí 
resulta claramente que, se todas as comunidades visam um determinado bem, a que é a mais excelente de todas e 
que engloba todas outras visa mais do que elas a um bem que é o mais excelente de todos. Essa comunidade é a que 
chamamos de cidade (pólis), é a comunidade política. 

ARISTÓTELES. Política, I, 1, 1253 a 1-6. Apud CHAUÍ, Marilena [et al]. Primeira filosofia: lições introdutórias.  
São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 244.

Nesse trecho, Aristóteles revela, portanto, que a relação entre política e cidade baseia-se na busca pelo 
que é melhor para todos. É desse modo que devemos compreender a ideia de bem, proposta pelo filósofo 
grego. Ao pensarmos no bem maior, aquele que envolve todos nós, devemos ser capazes de ponderar sobre 
nossas ações e tomar decisões que levem em conta esse sentido de vida em sociedade. Sem isso, não é pos-
sível entender a importante relação entre os cidadãos e a cidade em que vivem.

Até aqui, a concepção de política mostrou-nos que ela está fortemente ligada à cidade, de tal forma que 
determina a dependência das pessoas para com o lugar onde vivem, uma dependência com a qual elas não 
podem romper. No entanto, essa ligação não é marcada por harmonia, mas sim por forças diversas e antagô-
nicas, que não constituem uma unidade. Dessa maneira, ao pensarmos na vida política, é inevitável levar em 
consideração as ideias de poder e força.
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 �  Escultura de mármore de 
Aristóteles, atualmente no 
Museu Nacional Romano.
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Lembremos, nesse contexto, as palavras do filósofo Gérard Lebrun (1930-1999):

Com efeito, o que é política? “A atividade social que se propõe a garantir pela 
força, fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia interna 

de uma unidade política particular...” (Julien Freund, Qu’est-ce que la politi-
que?, p. 177). Não é dogmaticamente que eu proponho essa definição (outras 
são possíveis), mas simplesmente para ressaltar que, sem o uso da noção de 
força, a definição seria visivelmente defeituosa. Se, numa democracia, um 
partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar um certo número 
de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para defla-

grar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de meios 
violentos de coerção, mas meios que me permitam influir no comportamento 

de outra pessoa.
LEBRUN, Gérard. O que é poder. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 11-12.

A política, portanto, além de caracterizar um tipo de prática presente na cida-
de, deve ser compreendida como uma atividade em que a força de determinados 
grupos influencia não só o comportamento das pessoas, como também a visão de 
mundo delas e suas decisões no âmbito da vida social.

Embora estejamos temporalmente muito distantes do que foi a Grécia antiga, 
podemos afirmar que o sentido originário da palavra política remete a um modo 
de organização social conduzida, direta ou indiretamente, pelos cidadãos. Algumas 
cidades gregas inventaram um jeito particular de se organizar e passaram a ser 
regidas por um colegiado de homens que tomavam decisões acerca da condução 
do bem comum em praças públicas e após deliberações e voto. Essa maneira de-
mocrática de conduzir a vida em sociedade mudou bastante ao longo do tempo 
e certamente nos últimos anos vem passando por uma nova reconfiguração em 
virtude dos impactos das tecnologias e do big data, que, sem dúvida, têm papel 
considerável no jogo de forças que caracteriza a vida política atual. 

O filósofo Gilles Deleuze chamava essas sociedades mediadas por computado-
res de sociedade de controle, uma vez que as máquinas que usamos geram dados 
e esses mesmos dados as alimentam para que ajustem o próprio funcionamento, o 
que muitas vezes interfere na autonomia das pessoas. Um bom exemplo é a caixa 

de spam do seu e-mail – a palavra inglesa spam está relacionada 
a mensagens enviadas indiscriminadamente para diversos desti-
natários. O programa que gerencia sua conta de e-mail identifica 
certas mensagens como indesejáveis, devido aos algoritmos gra-
vados no próprio sistema, mas o fato de nós mesmos marcarmos 
como spam outras tantas alimenta o algoritmo, que assimila tais 
dados e passa a controlar ainda mais os e-mails. 

Na visão de Deleuze, a forma como o poder era exercido an-
teriormente relacionava-se a instituições sociais, como a família, a 
escola, o Exército, a religião, os esportes, que moldavam o com-
portamento humano por meio de uma rígida disciplina. Porém, 
nas sociedades atuais, o poder e o controle se manifestam de 
maneira contínua, e não apenas durante o tempo de permanên-
cia em determinadas instituições, por exemplo, a escola. Hoje, 
com os inseparáveis smartphones, somos controlados ininterrup-
tamente, na escola, andando na rua, em casa ou na praça, pois 
estamos conectados o tempo inteiro, às vezes sem nem mesmo 
saber. Além disso, a velocidade da informação é praticamente 
instantânea, o que tem impacto sensível em nossa vida.

Por isso, Deleuze dizia que essa regulação algorítmica não é 
mais um molde que forma as pessoas, mas uma modulação, ou 
seja, sua forma muda constantemente, com muita rapidez: pas-
samos de um aplicativo da moda para outro, ou vemos um vídeo 
que viralizou, que logo é trocado por outro.

Para entender melhor como se exerce o poder por meio da 
regulação algorítmica e do controle, veja um exemplo comum, 
sem precisar de nenhuma ficção científica para descrevê-lo: o 
funcionamento de um cartão de débito. Recebo meu salário 

Quem foi Gilles Deleuze
Gilles Deleuze (1925-1995), filó-

sofo e professor de Filosofia tanto 
do Ensino Médio como de univer-
sidades francesas. Possui inúmeras 
obras sobre diferentes assuntos, 
desde a análise de outros filósofos 
até textos que envolvem o cinema 
e a literatura.

 �  Deleuze (à esquerda) e seu parceiro de 
pensamento, Felix Guattari, em uma 
palestra na França, 1980.
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 �  O filósofo francês Gérard Lebrun 
foi professor na Universidade de 
São Paulo (USP) durante mais de 
três décadas.
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PARE e PENSE

1. Como a regulação algorítmica funciona e 
interfere em nossa vida?

2. Com base no que foi discutido até aqui, por 
que é preciso ler os termos de serviço de um 
aplicativo quando o instalamos em nossos 
dispositivos eletrônicos? 

no banco, mas não vou até ele para retirar dinheiro em espécie. Uso meu cartão para diversas compras, como 
açougue, loja de esportes, farmácia etc.; basta inseri-lo na maquininha e digitar minha senha, pessoal e intrans-
ferível. A cada operação, porém, deixo um rastro digital de dia, hora, valor e produtos que comprei. Se essas 
informações forem reunidas por meses a fio e for do interesse do banco, ele pode traçar um mapa dos meus 
padrões de consumo e me oferecer serviços em função desses padrões. Para Deleuze, essas seriam formas ul-
trarrápidas de controle.

Nos tempos atuais, as pessoas estão mais acostumadas a observar os dispositivos tecnológicos do que a própria 
natureza; vivemos mais conectados à internet do que ao mundo real. Não olhamos o céu para identificar as con-
dições atmosféricas; utilizamos um aplicativo de previsão do tempo. Muita gente substituiu o flerte por contas e 
perfis em aplicativos de relacionamento. Em consequência, esses aplicativos não são apenas mediadores da relação 
humana com o mundo; gerenciam também nossos dados e determinam nossas escolhas, exercendo um poder 
silencioso sobre nosso comportamento.

Shoshana Zuboff, que você conheceu em páginas anteriores, também salienta alguns problemas provocados 
pelos avanços tecnológicos e pela captação de dados dos cidadãos, com desdobramentos no mercado de trabalho, 
nas leis e na democracia. Um desses problemas está relacionado à coleta e venda de dados parar fins publicitários 
de empresas. Ela afirma que a extração de dados determina uma relação assimétrica entre empresas e pessoas, 
pois estas ignoram o que é feito com seus dados, e não existe reciprocidade por parte das empresas, que não 
nos repassam parte do lucro auferidos com os dados 
alheios. Além disso, os usuários renunciam a sua priva-
cidade em troca de um serviço personalizado, muitas 
vezes sem ter consciência disso. Por fim, a economista 
afirma que a manipulação de dados é constantemen-
te modificada e direciona nossas experimentações do 
mundo, aprisionando nossas escolhas, o que nos leva 
de volta ao início deste capítulo, quando tratamos dos 
serviços oferecidos por empresas ligadas à oferta de fil-
mes e séries pela TV. Como vimos, o uso de dados exer-
ce papel determinante. Desse modo, as pessoas podem 
escolher o que assistir, mas não os termos da escolha.
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 �  Um dos exemplos do comportamento das pessoas na atualidade é o papel de mediadores que os aparelhos tecnológicos assumiram em 
nossa vida. Em um show, por exemplo, muitos preferem ver pelas lentes do seu aparelho em vez de apreciar o próprio espetáculo.
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  Privacidade invadida
Se as tecnologias atuais querem substituir as leis e regulações por aplicativos, 

seus impactos não estão apenas na dimensão do nosso comportamento e da re-
lação com as leis; eles também interferem na privacidade. Um dos casos mais evi-
dentes da invasão desse direito foi denunciado por Edward Snowden (1983-), um 
técnico de sistemas de segurança que prestava serviços à Agência de Inteligência esta-
dunidense. Assim, ele sabia que o governo vasculhava e analisava todos os dados troca-
dos nas principais plataformas da internet, em busca de pistas para evitar novos ataques 
terroristas. Incomodado com a invasão de privacidade das pessoas, resolveu denunciar 
todo o sistema. Hoje em dia, ele é um exilado político que vive em alguma localidade da 
Rússia, pois, para o governo estadunidense, Snowden é considerado um traidor por ter 
divulgado informações de segurança nacional.

Com a ameaça do terrorismo após os atentados de 11 de setembro nos Estados 
Unidos, o governo, por meio da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em 
inglês), passou a vasculhar e-mails e mensagens trocadas nas redes sociais entre ci-
dadãos estadunidenses, em busca de possíveis conexões com terroristas e eventuais 
planos de atentado. Por intermédio desse sistema, os agentes da NSA teriam acesso 
direto a servidores de nove grandes empresas atuantes na área de internet. De acordo 
com Snowden, em trecho de uma entrevista ao jornal britânico The Guardian:

“O público precisa decidir se esses programas e políticas são certos ou erra-
dos” [...].

Ele [Snowden] disse que estava disposto a “aceitar qualquer risco” ao revelar 
os segredos e precisou deixar também a namorada com a qual morava. “Eu estou 
disposto a me sacrificar porque eu não posso, em sã consciência, deixar que o 
governo dos Estados Unidos destrua a privacidade, a liberdade de Internet e os 
direitos básicos de pessoas em todo o mundo, tudo em nome de um maciço ser-
viço secreto de vigilância que eles estão desenvolvendo”. 

ENTENDA o caso de Edward Snowden, que revelou espionagem dos EUA. G1, 2 jul. 2013.  
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-

revelou-espionagem-dos-eua.html acesso em: 12 abr. 2021.

Novamente, temos a questão da consciência do processo e da tomada de deci-
são por parte da população sobre se está de acordo ou não com o procedimento 
que a tecnologia desenvolveu. Esta pergunta precisa ser feita toda vez que lemos 
os termos de serviço de um aplicativo do qual fazemos download: Tenho ciência de 
que parte da minha privacidade vai se tornar dados a serem analisados, manipula-
dos ou vendidos por empresas e governos?

 �  Snowden em diferentes 
telas de computador. 
Depois de pedir asilo 
político na Rússia, ele 
participou de vários 
debates internacionais 
sobre privacidade e uso 
de dados para fins de 
política de proteção do 
Estado. Estrasburgo, 
França, 15 de março  
de 2019.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12, afirma: 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 
intromissões ou ataques toda pessoa tem direito à proteção da lei. 

Esse é um direito fundamental, ao qual devemos estar sempre atentos, uma vez 
que o uso de dispositivos conectados à internet exige cuidado e atenção. A denúncia 
de Snowden colocou em evidência um problema central no mundo atual, diretamente 
relacionado a esse direito. Um exemplo dessa nova realidade encontra-se no Freedom
Act (Lei da Liberdade), que restringiu o poder da NSA de obter dados de modo massivo 
a apenas uma pessoa, empresa ou entidade. 

  Big data e as eleições
A interferência política por meio de ferramentas tecnológicas de análise de dados 

tornou-se um assunto polêmico e conhecido em virtude das eleições para a presidência 
dos Estados Unidos em 2016. Nessa eleição, uma empresa britânica de marketing po-
lítico, a Cambridge Analytica, vendeu um serviço de divulgação e propaganda política, 
como é comum nos pleitos eleitorais em vários países do mundo. Porém, a inovação foi a 
utilização de dados obtidos na internet, especialmente nas redes sociais, para influenciar 
eleitores, conduzindo-os a simpatizar com determinada tendência política. Com uma 
sofisticada categorização com base em perfis psicológicos, a Cambridge Analytica pôde 
concentrar seus esforços e enviar propaganda política direcionada a cada perfil. 

Existem inúmeras empresas que desenvolvem jogos, questionários e aplicativos de 
transformação de imagens nos quais um usuário acredita estar apenas passando o tem-
po, mas na verdade está entregando seus dados de graça a empresas que os vendem a 
outras que atuam no segmento de propagandas. 

O diferencial da Cambridge Analytica é que ela utilizou esses dados não para ven-
der um par de sapatos ou um sorvete, e sim para direcionar a escolha política e o voto 
dos eleitores. Uma ex-funcionária, Brittany Kaiser (1986-), denunciou o esquema:

Ela estava no mercado havia menos de um ano, mas o mundo de-
veria prestar a atenção nela, disse Nix [ver foto ao lado]. A Cambridge 
Analytica estava prestes a começar uma revolução.

A revolução a que Nix se referia tinha a ver com o big data e a 
análise de dados.

Na era digital, os dados eram “o novo petróleo” [...]. Os bancos de 
dados monstruosos da empresa continham de 2 mil a 5 mil pontos de 
dados individuais (ou seja, informações pessoais) de todos os indivíduos 
com idade superior a 18 anos nos Estados Unidos [...].

Mas simplesmente ter big data não era a solução, disse ele. Ain-
da mais importante era saber o que fazer com aquilo. Isso envolvia 
formas mais científicas e precisas de dividir as pessoas em cate-
gorias: “democrata”, “ambientalista”, “otimista”, “ativista” e assim 
por diante. E, durante anos, o SCL Group, empresa-mãe da Cam-
bridge Analytica, vinha identificando e classificando pessoas com 
base no mais sofisticado método de psicologia comportamental. [...]

KAISER, Brittany. Manipulados: como a Cambridge Analytica e o Facebook 
invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em 

xeque. Tradução de Robert Clapp e Bruno Fiuza. 
Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020. p. 20.

�  Alexander Nix, fundador da Cambridge Analytica, 
em uma das apresentações do serviço de marketing 
dirigido de sua empresa. Podemos observar a divisão 
do público-alvo em perfis (gráficos em formato de 
pizza) e sua distribuição no mapa. A técnica consistia 
em captar esses perfis por meio de dados e direcionar 
a eles propagandas políticas mais adequadas. Nova 
York, Estados Unidos, 2016.

Bryan Bedder/
Getty Images for Concordia Summit

PARE e PENSE

1. O monitoramento de atividades na internet deve ser feito pelo Estado, 
a fi m de garantir a segurança pública? Por quê?

2. Como você defenderia o equilíbrio entre segurança pública e preservação 
da privacidade dos cidadãos?
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O primeiro problema sobre o qual podemos refletir nesse caso é o mesmo que 
vimos esboçando desde o começo do capítulo, a saber: a utilização, sem o conhe-
cimento e o consentimento das pessoas, dos dados que, voluntariamente ou não, 
elas deixam em sites e aplicativos. Há uma invasão de privacidade quando isso ocor-
re, uma vez que originalmente dados pessoais (preferências, fotos, localizações) são 
disponibilizados sem que tenha sido dada permissão para que sejam utilizados para 
outros fins (por exemplo, disponibilizados e vendidos a terceiros). A análise dessa 
quantidade imensa de dados descreve padrões de comportamento que podem ser 
manipulados por empresas de marketing – nos casos expostos anteriormente, o 
marketing é político, com vistas a influenciar o voto em um candidato específico. 
Por meio de notícias falsas, as chamadas fake news, de mensagens com conteúdo 
racistas e de forte difamação de adversários políticos, uma empresa pode direcionar 
os eleitores e construir vitórias políticas. 

Atualmente, só podemos conhecer as características das análises de dados por 
denúncias ou revelações de ex-funcionários, como Edward Snowden e Brittany Kai-
ser. No caso das eleições influenciadas por dados, Brittany Kaiser fala em manipu-
lação, portanto, enorme engenharia de dados manipula nossas escolhas, passan-
do-nos a sensação de que escolhemos livremente, seja ao votar em um candidato, 
seja ao assistir a um filme. 

 �  Brittany Kaiser perto 
da sede do governo 
estadunidense, o chamado 
Capitólio. Em seu livro, ela 
revelou os mecanismos 
utilizados para impulsionar 
a campanha de Trump à 
presidência dos Estados 
Unidos em 2016. 
Washington, Estados 
Unidos, 2019.

PESQUISA
Notícias falsas

Fake news: você já deve ter ouvido ou lido essa expressão. Agora, vamos refletir sobre o significado dela e 
os impactos que provoca. Primeiro, devemos traduzir a expressão para o português: notícias falsas. A própria 
tradução já nos ajuda a compreender um pouco mais os perigos dessa praga que se dissemina na área das 
comunicações e nas redes sociais. Uma notícia falsa aparenta ter todas as características de uma informação 
verdadeira, porém é falsa no conteúdo; ou seja, aqueles que querem disseminá-la usam o design e o modelo  
dos sites de notícias tradicionais para veiculá-la, exatamente para conferir credibilidade à informação, quando 
na verdade a intenção é confundir o leitor.
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Mas por que isso é um problema? Hoje em dia estamos imersos em uma quantidade imensa de informações 
partilhadas em redes sociais por diversas linguagens e mecanismos de comunicação. Essa avalanche cotidiana nos 
confunde, impedindo-nos de distinguir com facilidade a informação falsa da verdadeira. Nessa confusão, as notí-
cias falsas acabam vencendo a disputa, pois muitas vezes se faz uso de estratégias para impactar o leitor, como o 
apelo a sentimentos de raiva, indignação ou vingança, a manipulação de títulos que não correspondem ao con-
teúdo da matéria, a deturpação de fatos e dados estatísticos, a mentira deslavada e a ironia, a chacota e a piada, 
que desqualificam seus alvos. 

As notícias falsas espalham-se rapidamente, pois contam com o compartilhamento sem verificação prévia dos 
usuários. Por isso, é importante seguir alguns passos para checar as informações que recebemos antes de passá-las 
adiante. Veja o que você precisa fazer, de acordo com o serviço público de televisão britânico BBC (veja mais no 
link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1XYNl91Zh7c. Acesso em: 13 jun. 2020):

1) Leia a notícia inteira, não apenas o título.

2)  Verifique se a notícia tem fonte ou autor. Se houver, entre em um buscador e confira outras notícias feitas 
por ele.

3) Digite o título da notícia em um buscador; se for falsa, há chances de alguém já ter feito uma verificação antes.

4)  Verifique se o fato apresentado pela notícia ocorreu, o que também é possível conferir em um buscador da 
internet.

5)  Faça uma “busca reversa por imagens” para saber se a imagem que você recebeu realmente pertence ao 
contexto em que lhe foi enviada.

6) Cuidado com áudios e vídeos que trazem notícias alarmantes.

7)  Pergunte à pessoa que lhe enviou a notícia de quem ela a recebeu e se, antes de repassá-la, ela verificou se 
era verdadeira ou não.

Após essa reflexão inicial sobre o tema, realize a pesquisa proposta no Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho 

1. Reúna-se em grupo para elaborar uma lista de temas ou notícias que possam ser pesquisados. A ideia é que 
cada grupo fique responsável por um tema ou tipo de notícia.

2. Vocês devem, então, procurar duas versões da notícia ou tema escolhido: uma verdadeira e outra falsa. 

3. Com base nessas duas versões, descrevam os motivos que demonstram a veracidade da notícia ou do tema 
escolhidos e os argumentos que os tornam falsos. Para isso, vocês podem recorrer a sites que verificam notícias 
falsas, como o da agência Lupa, disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ (acesso em: 13 jun. 2020).

4. Depois de realizada a pesquisa, chegou a hora de compartilhar os resultados com os outros grupos.

5. Após a apresentação dos grupos, façam uma roda de conversa com a participação da turma toda e elabo-
rem propostas de ações para combater a disseminação de notícias falsas na escola.

PONTO DE VISTA 
Apresentamos dois textos a seguir: o primeiro é um trecho da participação de Ricardo Abramovay (1953-), so-

ciólogo e professor da USP, no debate de lançamento do livro Uberização: a nova onda do trabalho precarizado, 
escrito por Tom Slee (1959-). O segundo é um trecho de um artigo de Sergio Amadeu da Silveira (1961-), cientista 
político e professor da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 
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Texto 1

A revolução digital passou de esperança a grande ameaça
Ricardo Abramovay

A internet pode ser considerada o mais importante bem público já criado pela inteligência humana, talvez 
só comparado às cidades, com a diferença de que as cidades não foram uma invenção de ninguém. A internet, 
sim: foi inventada por pesquisadores em um laboratório, e quando ela se torna uma rede, esse laboratório teve 
a oportunidade de privatizá-la, como se fosse a linha telefônica. Mas os criadores da internet decidiram que ela 
seria um bem público. Algumas experiências pareciam muito promissoras nessa direção, como a Wikipedia e os 
softwares livres. 

ABRAMOVAY, Ricardo. A revolução digital passou de esperança a grande ameaça, 14 nov. 2017.
Disponível em: https://www.editoraelefante.com.br/a-revolucao-digital-passou-de-esperanca-a-grande-ameaca/.  

Acesso em: 10 jul. 2020.

Texto 2

Governo dos algoritmos
Sergio Amadeu da Silveira

Nem softwares, nem os algoritmos nele contidos são neutros. Eles geram efeitos e foram criados e desen-
volvidos para determinadas finalidades. Apesar de serem imateriais e invisíveis, os algoritmos têm um ponto de 
partida e uma finalidade original que pode ter sido alterada pelos seus usuários ou pelo próprio algoritmo, caso 
tenha embutido em seu código rotinas de autocorreção e aprendizagem. Algoritmos são invenções, e, como toda 
invenção, guarda as intenções dos seus criadores. Isso é muito importante, pois os algoritmos não são desenvolvi-
dos pelo setor público; em geral, nascem dentro de empresas e corporações que os vendem ao Estado. Para serem 
vendidos, são apresentados como maravilhas técnicas, como soluções que simplesmente fazem o que queremos, 
sem interferir em nossas práticas, em nossos gostos, em nossas opiniões e em nossa forma de classificar e ver. O 
algoritmo, como produto, para parecer mais eficaz deve parecer mais neutro, completamente adequado e subme-
tido aos interesses de seus compradores.

Primeira grande questão: os algoritmos são invisíveis, complexos e escritos em linguagem matemática. Por ser 
invisíveis, para muitos, os algoritmos não são percebidos, na prática é como se não existissem. O grande problema 
é que sua invisibilidade e virtualidade geram efeitos reais e de grande relevância. Vamos a um recente exemplo. Em 
setembro de 2015, a Agência de Proteção Ambiental (EPA), dos Estados Unidos, descobriu que o software instalado 
na central eletrônica dos carros da Volkswagen possuía um algoritmo que conseguia identificar quando o veículo es-
tivesse submetido à condição de teste, reduzindo naqueles momentos os poluentes emitidos pelo motor. A fraude só 
foi descoberta com o apoio de pesquisadores da Universidade de West Virginia. O Conselho de Emissões da Califórnia 
(CARB) e a EPA estimam que 482 mil veículos, fabricados entre 2009 e 2015 com motores diesel, violavam a legislação 
ambiental [...]. Algoritmos não são visíveis, nem perceptíveis, mas são contundentes na execução de sua finalidade.

A segunda grande questão advém da força do positivismo que já era grande na sociedade industrial e cresceu na 
sociedade informacional. O positivismo foi transformado em senso comum e articulado pelo neoliberalismo como um 
dos sustentáculos de sua racionalidade. Isso fortalece o marketing das corporações que fornecem tecnologias para o 
Estado como meros produtos cujo sentido e uso são definidos pelo comprador. A imaterialidade e invisibilidade dos 
softwares e algoritmos reforçam a prática discursiva de uma tecnicidade neutra de uma racionalidade naturalizada 
que implica o tratamento não político e não crítico dos códigos no setor público.

Um passo importante para recuperar a capacidade crítica diante dos algoritmos é tentar compreender sua dimen-
são pública e suas implicações políticas. [...]

SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Governo dos algoritmos. Revista de Políticas Públicas, v. 21, n. 1, p. 271-272, 2017.  
Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123. Acesso em: 3 fev. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. No primeiro texto, Ricardo Abramovay afirma que os inventores da internet desejavam que ela fosse um 
bem público. Por que esse aspecto deveria ser considerado positivo? Diante dos aspectos que foram desen-
volvidos ao longo deste capítulo, em que sentido ainda podemos considerar a internet um bem público?

2. Uma vez que há íntima relação entre algoritmos e armazenamento de dados, quais argumentos presentes 
no texto de Sergio Amadeu possibilitam a elaboração de críticas ao big data? 

3. Relacione a ideia de bem público com o caso do teste de carros da Volkswagen, descrito no texto de Sergio 
Amadeu.
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RELEITURA
Para finalizar o capítulo, vamos ler um artigo publicado no jornal Estado de Minas, em 2019, sobre os riscos da 

política de privacidade dos aplicativos. Após a leitura, reúna-se com os colegas para refletir sobre o assunto por 
meio das questões propostas no Roteiro de trabalho. 

FaceApp: os termos de privacidade que você  
aceitou escondem “risco absurdo”

Fred Bottrel

Quanto custou a brincadeira? Política de  
privacidade do app traz ao menos 
25 problemas, de acordo com especialistas

Em tempos de febres digitais, como o FaceApp, o aplicativo que 
transforma as pessoas em velhos, nunca é demais lembrar que não 
existe almoço grátis – e que o preço deste viral é contabilizado 
em dados privados, cedidos para a empresa criadora do app. Você 
provavelmente aceitou os termos sem ler; o Estado de Minas leu e 
traz aqui a análise especializada sobre o conteúdo. “Esses dados 
biométricos, quando captados de maneira tão obscura, representam um risco absurdo, porque são muito sensíveis e 
pessoais”, alerta Alexandre Atheniense, especialista em direito digital.

O documento com a política de privacidade do FaceApp tem, ao menos, 25 problemas, de acordo com especia-
listas consultados pela reportagem. Existem muitas lacunas, falta de transparência, ausência de informações claras e 
expressas quanto à finalidade de tratamento dos dados coletados. “Sobretudo por se tratar de dados sensíveis, caso 
ocorra um vazamento, o dano causado paras as pessoas será bem maior”, diz o especialista.

Uma das falhas mais graves é um tópico sobre a coleta dos dados. O item fere tanto o princípio da transparência 
como o da finalidade, já que não deixa claro de que forma são efetivamente utilizados os dados coletados, bem como 
quais são esses dados, para melhorar a experiência do usuário. Além do mais, a coleta de informações como visita de 
website em um primeiro momento não tem nenhuma relação com o serviço fornecido pelo aplicativo.

Na visão de Atheniense, a falta de consciência quanto ao tema pode ser comparada ao que se via no Brasil antes de 
1990: o brasileiro médio tinha pouco conhecimento sobre direitos na relação de consumo. Foi quando o Código do Consu-
midor resolveu isso. “Temos situação equivalente sobre o cidadão desconhecer totalmente o valor e o risco que representam 
contratos como esse, que lidam com dados sensíveis e ao mesmo tempo podem causar danos incomensuráveis”, explica.

“As pessoas não têm noção do risco que passam e como é valiosa essa informação que elas espontaneamente 
cedem a troco de uma foto diferente. Não se sabe como esses dados vão ser tratados e isso é uma coisa perigosa. 
Precisamos sempre fazer um trabalho de criar essa consciência”. A reportagem entrou em contato com a WireLabs, a 
empresa responsável pelo app, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

BOTTREL, Fred. FaceApp: os termos de privacidade que você aceitou escondem “risco absurdo”. Estado de Minas, 16 jul. 2019.  
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2019/07/16/interna_tecnologia,1070108/ 
faceapp-os-termos-de-privacidade-que-u2028voce-aceitou-escondem-ris.shtml. Acesso em: 4 fev. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do artigo de Fred Bottrel, identifiquem as principais implicações da coleta de dados 

para a privacidade das pessoas. 

2. Você considera correto que as empresas de aplicativos possam utilizar os dados dos usuários que concor-
daram com os termos de privacidade propostos? Façam um debate sobre essa questão, organizando os 
diferentes argumentos e opiniões.

3. Agora, construam um esquema visual com as diferentes opiniões e argumentos. No esquema, utilizem 
apenas palavras-chave e sinais gráficos (como setas, círculos e linhas que indiquem a relação entre as pa-
lavras-chave).

4. Apresentem o esquema para a classe, sintetizando oralmente as opiniões do grupo. Lembrem-se de que, 
se houver diferentes opiniões, elas devem ser apresentadas mesmo assim. 

5. Finalizem com uma roda de conversa com toda a turma, retomando o que foi discutido ao longo do capí-
tulo e avaliando o que vocês aprenderam sobre controle e manipulação de dados no mundo atual. 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
PRIVACIDADE Hackeada. Direção de Karim Amer e Jehane Noujaim. Estados 
Unidos, 2019. (139 min).
O documentário acompanha o processo de denúncia e os depoimentos de 
Brittany Kaiser, que revelou os mecanismos de manipulação de dados para 
convencimento de eleitores, mostrando até que ponto nossos dados podem 
ser usados para fins políticos.

A FACE Humana do big data. Direção de Sandy Smolan. Estados Unidos, 2014. (56 min).
O documentário trata dos diferentes usos de big data em diferentes cenários, que vão desde 
usos médicos para prevenção de doenças até usos políticos e invasão de privacidade. Bas-
tante elucidativo sobre o papel da análise de dados no cotidiano, este curta-metragem pode 
ser visto em: https://www.youtube.com/watch?v=l-SVN3txo_4&app=desktop. Acesso em: 
20 jul. 2020. 

SNOWDEN, herói ou traidor. Direção de Oliver Stone. França/Alemanha/Estados Unidos, 
2016. (134 min.) O filme traça o contexto e as motivações que levaram Edward Snowden a 
denunciar a vigilância dos cidadãos americanos sem o seu consentimento. 

MOROZOV, Evgeny. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: UBU, 
2018.
O livro discute aspectos sociais, culturais e principalmente políticos da grande ascensão da 
análise de dados em vários aspectos da vida humana, sobretudo na substituição da demo-
cracia entendida como debate autônomo e crítico da coisa pública.

BLACK Mirror. Criação de Annabel Jones e Charlie Brooker. Reino Unido, 2012-2016.
A série aborda diversos temas relacionados à tecnologia e seus impactos em um futuro pró-
ximo. Nesse contexto, cada episódio explora questões éticas e políticas. Ao todo, são cinco 
temporadas, que podem ser vistas na Netflix.

ASSANGE, Julian. Cypherpunks:  liberdade e o futuro da internet. São Paulo: Boitempo, 
2013.
Na obra, o autor defende a ideia de que devemos aprender a dominar as ferramentas tecno-
lógicas para compreender seu verdadeiro papel na sociedade atual. Assange é o criador do 
site WikiLeaks, no qual revelou documentos secretos do governo dos Estados Unidos.
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ENEM

1. O bit na galáxia de Gutenberg 

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade 
da “imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e difusão do saber...”. É ne-
cessário relativizar nossa postura frente às modernas tecnologias, principalmente à informática. Ela é um campo novidativo, 
sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive, na tradição oral e na capacidade natural 
de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz 
que deflagrou todo esse processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computador e os 
outros meios de comunicação, principalmente a escrita, uma visão da informática como um “desdobramento daquilo que a 
produção literária impressa e, anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.

NEITZEL, L. C. Disponível em: https://www.oocities.org/athens/sparta/1350/bit.html. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do passa-
do, esse texto concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas tecnologias por

a. se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e informação.
b. cumprir função essencial na contemporaneidade por meio das impressões em papel.
c. realizar a transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades humanas.
d. oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do desenvolvimento social humano.
e. fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação.

2. Na semana passada, os alunos do colégio do meu �lho se mobilizaram, através do Twitter, para não comprarem na cantina 
da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes. Quase senhores das novas tecno-
logias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um 
movimento pací�co de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet

GOMES. A. A revolução silenciosa e o impacto na sociedade das redes sociais. Disponível em: www.hsm.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de redes 
sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos e, nesse sentido, o texto

a. aborda a discriminação que as redes sociais sofrem de outros meios de comunicação.
b. mostra que as reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet.
c. expõe a possibilidade de as redes sociais favorecerem comportamentos e manifestações violentos dos 

adolescentes que nela se relacionam.
d. trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas, que se unem em prol de 

causas próprias ou de mudanças sociais.
e. evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes, que, imaturos, não uti-

lizam a ferramenta como forma de mudança social.

3. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade de se obter um alto 
desenho do per�l de interesses do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o 
desejo consumista, foi o principal deles.

SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003 (adaptado). 

Do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias, indicado no texto, está associado à 

a. atuação dos consumidores como fiscalizadores da produção.
b. exigência de consumidores conscientes de seus direitos. 
c. relação direta entre fabricantes e consumidores.
d. individualização das mensagens publicitárias.
e. manutenção das preferências de consumo.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, as Competências Específicas e as Habilidades a seguir.

Competências Gerais 

1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e ex-
plicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a cons-
trução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem pró-
pria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conheci-
mentos das diferentes áreas. 

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversifi-
cadas da produção artístico-cultural. 

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diver-
sas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem enten-
der as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiá-
veis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocio-
nal, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecen-
do suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coopera-
ção, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
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Competências Específicas 
1.    Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em dife-

rentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos 
e fontes de natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que 
determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e 
seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações 
na construção, consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidá-
rios, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Habilidades
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão 
de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais 
de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente 
seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
(EM13CHS104) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão 
de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, 
acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contempo-
râneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências 
nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indiví-
duos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética 
socioambiental e o consumo responsável. 
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das trans-
formações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos 
e rurais) e contextos.
(EM13CHS402) Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a 
processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da con-
temporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos Direitos Humanos.
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geo-
gráficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para 
a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e 
a solidariedade.
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas 
de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o 
respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e 
tecnológicas no mundo contemporâneo, e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e 
culturas.
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, 
aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.).
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, 
identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas 
diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de 
cada indivíduo.
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, 
mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspe-
ra, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a 
empatia.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciên-
cias Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa 
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente discipli-
nar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo 
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras 
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição 
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada 
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços. 

Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incer-
tezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um 
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.

Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino con-
textualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida. 

Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apre-
sentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem, 
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos po-
dem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familia-
ridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento, 
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que pos-
samos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressa-
damente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas 
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma 
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos 
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos 
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área 
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores, 
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas 
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, iden-
tificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista 
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.

Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendiza-
gem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em 
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diver-
sos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser 
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais, 
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área. 

Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos. 
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o 
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir 
ideias próprias.
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1. A BNCC e a especificidade da 
área de Ciências Humanas

A obra da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com 
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, assim como também se 
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. 

Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino 
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi 
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre 
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encon-
tramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia, 
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um docu-
mento de caráter normativo que definiu o que nomeou 
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas 
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar 
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em 
todo o território brasileiro. De acordo com esses docu-
mentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento, 
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos 
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o 
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como 
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção, 
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes 
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir, 
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva inter-
disciplinar e temática, a qual deve tornar possível que 

[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabele-
cer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de 
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, ele-
mento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção 
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define ha-
bilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias 
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, 
organização, comparação, análise, interpretação e compreen-
são de um dado objeto de conhecimento são procedimentos 
responsáveis pela construção e desconstrução dos significa-
dos do que foi selecionado, organizado e conceituado por um 
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo, 
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).

Com base nesses princípios, a BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe

[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área, 
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espa-
ço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, 
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode 
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das es-
pecificidades de cada região brasileira, de seu território, da 
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).

Tendo em vista essas categorias, definimos eixos 
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no en-
tanto, considerar que elas serão discutidas apenas em 
um volume, uma vez que podem ser retomadas em 
outros eixos e conteúdos.

Um dos livros coloca como tema central explorar o 
significado da vida em sociedade, pois, para além das 

individualidades, os sujeitos se constituem como tal 
por viverem também em um tempo e em um espaço, 
os quais não os determinam, mas também não é pos-
sível compreender os indivíduos sem fazer referência 
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado 
fundamental: compreender a realidade tendo em vista 
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O 
modo como vivemos também não é uma herança da 
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da 
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina 
tendo em vista uma cultura.

Essa perspectiva está em consonância com o que 
propõe a BNCC como categorias da área a serem pro-
blematizadas, em especial, as categorias Indivíduo, 
natureza, sociedade, cultura e ética. 

Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo es-
tabelece relações e interações sociais com outros indivíduos, 
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao 
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma, 
produz conhecimento e saberes, com base em alguns proce-
dimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto 
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como dife-
rentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço 
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por 
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem 
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem 
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas am-
bientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).

Os capítulos deste volume destacam as diferentes 
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o 
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com 
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto 
cultural e visa atender às reais necessidades materiais 
da sociedade na qual está inserida, não devemos es-
quecer suas relações com a estrutura de poder e as 
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em 
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente 
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade. 
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido 
numa rede de relações: a começar pelas redes fami-
liares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a 
integração em outras redes: a de amizades, trabalho, 
política, religião etc. A integração nessas redes ativa 
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e  
passamos a adotar valores, visões de mundo, com-
portamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das 
interações entre sociedade e natureza, propondo o re-
conhecimento de fenômenos naturais e de ações hu-
manas que podem provocar impactos e alterações no 
meio ambiente e, a partir da análise desses processos, 
estimulando reflexões sobre as potenciais consequên-
cias para a dinâmica da natureza e para a qualidade 
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura 
histórica do processo de formação das primeiras so-
ciedades humanas. Leva em conta o próprio processo 
de sedentarização e formação das primeiras cidades e 
também a maneira como as sociedades e as relações 
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5 
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo 
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a  
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repensarem sua própria relação com o mundo do con-
sumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de 
mercadorias e de hierarquização social por meio dos 
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicio-
narem diante das consequências ambientais provocadas 
por tal modelo de organização social. O último capítulo 
analisa como o desenvolvimento das sociedades huma-
nas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provo-
cado alterações significativas no planeta.  Procura iden-
tificar as ações antrópicas que têm causado impactos 
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. 

Outro volume coloca em foco as cidades, que se 
constituíram historicamente como o espaço das trocas, 
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver 
na cidade é viver coletivamente, estar em constante tro-
ca; daí ser considerada um espaço de negociação polí-
tica. No processo de constituição histórica das cidades, 
o domínio sobre o território depende também das rela-
ções políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a 
obra se propõe a problematizar as diferentes temporali-
dades presentes em um mesmo espaço e a comparar as 
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e 
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo 
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica. 

A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas considera que:

Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências 
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo ca-
tegorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise 
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas 
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e 
diferenças, assim como compreender processos marcados 
pela continuidade, por mudanças e por rupturas. 

[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e 

o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diver-
sas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações 
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).

O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados 
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto 
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a par-
tir da investigação conceitual de o que seria uma cida-
de ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais 
europeias e o processo de constituição das sociedades 
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um perío-
do, a vida rural passou a ter grande importância e a vida 
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Mé-
dia, vê-se um processo de reorganização e crescimento 
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio. 
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da 
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o 
universo cristão tem grande força política e regula a vida 
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se 
importantes as ideias de pátria, nação e território nacio-
nal, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do 
poder constituído. Ao lado desses elementos está o pró-
prio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da 
Idade Média vem se constituindo como estrutura econô-
mica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século 
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se 

refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho 
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação 
do mundo moderno não significou a negação absoluta 
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente 
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo 
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas 
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela 
industrialização, que vão provocar também movimentos 
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma 
o mundo contemporâneo e os diversos significados de 
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos 
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O 
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da 
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisa-
mente a inter-relação entre território e desigualdades, já 
que segregação sócio-espacial e gentrificação são carac-
terísticas largamente compartilhadas por cidades brasilei-
ras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como 
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, trans-
formações e temporalidades.

Há ainda o volume que trabalha com as categorias 
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de terri-
tório e as fronteiras estabelecidas se relacionam também 
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua 
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural. 
Assim, podemos analisar a conquista europeia da Améri-
ca, mas também as disputas por territórios na contempo-
raneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra 
natal, como expressão dessas disputas considerando as 
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:

Território é uma categoria usualmente associada a uma 
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e 
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm ali-
mento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções 
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites polí-
ticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo, 
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade. 
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição, 
administração e soberania, dimensões que expressam a di-
versidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.

Fronteira também é uma categoria construída historica-
mente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, 
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto 
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a 
formação dos Estados Nacionais e os processos de globaliza-
ção problematizam a discussão sobre limites culturais e fron-
teiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e 
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos 
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. 
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos fo-
ram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agra-
var conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos, 
favorecer ou impedir a integração territorial de populações 
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar 

início à discussão que permeará todo o volume: o papel 
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras, 
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-
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mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2 
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no 
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fron-
teiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em 
um sentido amplo, não só individual, mas em termos 
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e eco-
nômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da 
história de formação do território brasileiro, integrado 
ao império português, colocando em evidência os con-
flitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na 
disputa pelo território e a dominação cultural imposta 
pelos europeus. Em continuidade ao processo de do-
minação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4 
conceitua a escravidão em diferentes períodos históri-
cos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a 
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho 
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos 
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escra-
vizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata 
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas 
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus 
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso 
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização 
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do 
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a 
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capí-
tulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e 
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem 
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais. 

A política e o trabalho são categorias estruturantes 
da vida social que estão presentes de modo central em 
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui 
não apenas no que se refere às atividades profissionais, 
mas a todo processo de organização da vida social que 
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com 
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo 
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que en-
volvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de 
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder. 

A política é entendida enquanto ação e inserção do in-
divíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o vi-
ver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem 
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de 
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas 
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do 
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia inter-
ferindo nas formas de organização da sociedade são alguns 
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.

[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes 

dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou históri-
ca: como virtude; como forma de produzir riqueza, de do-
minar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou 
como forma de alienação. Ainda é possível falar de traba-
lho como categoria pensada por diferentes autores: traba-
lho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista 
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo 
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como 

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o 
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é 
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua 
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que 

sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês 
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se 
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas 
transformações das formas de governo. O segundo ca-
pítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu 
com as estruturas sociais e a organização do poder políti-
co, repercutindo em outros países da Europa, da América 
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão in-
vestigadas as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes for-
mas de inserção feminina no emprego remunerado, bem 
como as imposições históricas do trabalho doméstico às 
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas 
femininas e as desigualdades que advêm do modo como 
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conhe-
ceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao 
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os 
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anar-
quismo e do socialismo, bem como as experiências po-
líticas de países que fizeram revoluções socialistas, como 
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto 
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relaciona-
dos à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na 
organização das sociedades. O último capítulo propõe a 
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de 
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura, 
do trabalho e da política.

Os processos de ruptura e conflitos são o principal 
foco do volume que trata de várias transformações po-
líticas, sociais e também no campo da cultura. O livro 
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários 
processos de transformação ocorridos entre os séculos 
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se 
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro 
vem a atender o que está indicado na BNCC para o 
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente 
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao

Analisar, comparar e compreender diferentes socieda-
des, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento 
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as 
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor 
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou 
no contexto mundial são algumas das aprendizagens pro-
postas pela área para o Ensino Médio.

[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diver-
sas naturezas e, também, às movimentações de diferentes 
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos, 
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) 
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes 
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica, 
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido 
de liberdade e as formas de autoritarismo que se con-
trapõem à constituição de sociedades democráticas.  
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a domi-
nação colonial na América, levando em conta os projetos 
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos so-
ciais e políticos que lideraram esses processos. O capítu-
lo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se 
constituíram no Brasil entre o império e a república em 
um contexto marcado por uma estrutura de poder auto-
ritário que reprimia duramente as manifestações popula-
res. Foram muitas as tentativas de transformação política 
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O 
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais 
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo 
terá influência na organização do poder no Brasil, ocor-
rendo também uma forte reorganização da geopolítica 
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira 
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocan-
do em evidência as disputas pelo poder, em especial o 
processo de alternância entre períodos democráticos e 
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resis-
tência se constituam neste período. 

Há ainda o volume que analisa diferentes contextos 
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes di-
mensões e sentidos da cultura na organização e consti-
tuição das sociedades, sempre destacando a diversidade 
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Cha-
ma a atenção que a referência ao tema da cultura está 
presente na descrição das várias categorias incluídas na 
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura 

[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em 
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi 
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciên-
cias Humanas compreendem a cultura a partir de contribui-
ções de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da 
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a 
partir de códigos de comunicação e comportamento, de sím-
bolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e 
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida 
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, ru-
rais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, 
dessa forma, são produtores e produto das transformações 
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).

O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando 
com as noções de homogeneidade e diversidade, consi-
derando que cada sociedade produz sua própria cultura 
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a di-
versidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade 
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre 
natureza e cultura e suas implicações para o meio am-
biente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento re-
lacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto 
às transformações ao longo do tempo. Compreende a 
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra-

cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo 
da história e as diferentes manifestações contemporâneas 
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das cultu-
ras africanas como constitutivas da formação da cultura 
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas 
na cultura brasileira e discute também os conflitos cul-
turais que se constituíram em uma estrutura social que 
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação 
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, espe-
cificando as lutas e conflitos presentes na região levando 
em conta também a diversidade cultural relacionada à 
presença de diversos povos indígenas que sofreram, des-
de o período colonial, com a imposição de um modelo 
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram 
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresenta-
dos exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela 
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos 
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa 
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural, 
com o tema da diversidade e da conservação ambiental. 
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que 
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos 
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa 
de monopólio do poder internacional exercido por uma 
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros pro-
tagonistas mundiais, como China, Rússia e os países euro-
peus. Nessas disputas, coloca-se também como questão 
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento 
da obra

A obra está organizada em um fluxo contínuo que 
combina textos e imagens que conduzem a narrativa 
didática dos temas de cada capítulo por meio de se-
ções com atividades reflexivas a partir de diferentes 
linguagens e gêneros discursivos.  Os textos didáticos 
fazem frequentemente citações de autores reconhe-
cidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de 
colocar os estudantes em contato com pesquisadores 
e textos acadêmicos produzidos na área.

Deve-se mencionar ainda que não há uma se-
quência preestabelecida para o uso de cada um dos 
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores 
estabelecer quais módulos usar em qual ordem. 

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/ 
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama

A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível 
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem 
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem 
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção 
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá 
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grande dificuldade em construir uma interpretação, cons-
truir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que 
também são textos que precisam ser lidos em uma pers-
pectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam 
ser observadas de forma reflexiva para que possamos ex-
trair suas ideias e compreender as intenções do autor. As 
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar tex-
tos em diferentes linguagens propondo o trabalho com 
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir 
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre 
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no prin-

cípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto 
de vista, uma opinião, desde que com base em argumen-
tos. Esse princípio vale também para os debates políticos, 
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal. 
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que 
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus 
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de 
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno de-
verá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e 
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião 
própria, concordando ou discordando do autor, apresen-
tando novos argumentos com base no que já foi trabalha-
do, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo rela-

cionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão 
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítu-
lo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a 
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a 
história de alguém que conta como era viver naquele 
contexto, dando uma dimensão bastante real do proble-
ma. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes 
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalha-
dos ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de 
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos. 

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade 

de o estudante ser introduzido na metodologia para a 
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não 
sejam apenas receptores de informações prontas, mas 
possam ter um papel ativo na construção do conheci-
mento, trazendo novos elementos e ideias para a re-
flexão junto ao professor e aos colegas. As propostas 
apresentam roteiros com um passo a passo para os 
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para 
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha 
maior rigor metodológico. Nas propostas apresenta-
das serão solicitados: levantamento de dados quanti-
tativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com 
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de ques-
tionário e definição de amostra, além de análise de mí-
dias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja 

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir 
também que serão elaboradas conclusões próprias dos 
estudantes baseadas nos dados levantados em campo. 

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos 

temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura 
do texto, sendo propostas questões que não se limitem 
à identificação de informações do texto, mas que permi-
tam refletir e realizar extrapolações em relação ao que 
está sendo discutindo, realizando, na medida do possí-
vel, relações com o contexto vivido. É importante nesta 
seção promover o diálogo coletivo com a turma, compa-
rando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre 
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferen-
tes leituras realizadas. É importante também considerar 
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e 
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem 
manifestar sua leitura e comparar com as outras leitu-
ras para formular um pensamento próprio, indo além 
da simples acumulação e sobreposição de informações. 

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de con-

clusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que 
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo. 
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente 
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o 
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir 
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopó-
lio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida 
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também 
apresentar divergências, se forem fundamentadas em ar-
gumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis so-
luções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante 
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utiliza-
ção de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com 
artes plásticas, literatura, quadrinhos  etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do 

Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecio-
nar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas 
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e in-
terpretados. Com isso, o que se pretende é instrumenta-
lizar o aluno para que possa responder a questões desses 
concursos, chamando a atenção para as especificidades 
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha 
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o 
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona 
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção 
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes, 

documentários e sites que podem ampliar os concei-
tos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acom-
panhado de um pequeno texto informativo sobre o 
conteúdo da obra. 
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2.2.  Possibilidades de organização do 
tempo de trabalho com cada um 
dos capítulos

A organização do tempo depende, evidentemente, 
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as au-
las de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos 
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino 
ou escola. 

Cada volume da obra está organizado em 6 capí-
tulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos 
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, fil-
mes e sites. 

Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga 
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro, 
pois um planejamento conjunto dos professores da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir 
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma si-
multânea. O essencial é que existam espaços de plane-
jamento conjunto dos professores da área para que seja 
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do 
ponto de vista pedagógico e também com relação à se-
leção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por 
cada professor da área. 

Consideramos que seja possível trabalhar um vo-
lume em um semestre, caso a área tenha uma carga 
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um 
planejamento realizado com bastante sintonia entre os 
professores da área. 

É importante salientar que a proposta da obra im-
plica destinar tempo da aula para que se possa pro-
blematizar e discutir os textos e atividades com os 
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura 
ou execução mecânica das atividades. Deve haver es-
paço para debates, para discutir diferentes opiniões e 
construir respostas com base nas várias intervenções e 
reflexões realizadas no coletivo. 

As atividades de pesquisa exigem um planejamen-
to específico, uma vez que, muitas vezes, são reali-
zadas em um percurso mais longo com várias etapas 

de trabalho, incluindo uma fase de problematização, 
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências 
e habilidades na obra em uma 
perspectiva interdisciplinar

Na BNCC, competência é definida como 

[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocio-
nais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho (BNCC, p. 8).

Ainda conforme o documento:

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que 
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que 
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a 
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para 
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se 
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).

As competências no âmbito da BNCC destacam o 
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as 
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cida-
dania, seja no campo do mundo do trabalho. Na com-
petência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico, 
social e cultural têm como finalidade contribuir para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se 
refere às tecnologias digitais de informação e comu-
nicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas 
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pes-
soal e coletiva. Também a competência 7 explicita que 
aprender a argumentar com base em fatos e dados é 
essencial para promover os direitos humanos, a cons-
ciência socioambiental e o consumo responsável.

Essas competências estão presentes na obra nos di-
ferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as com-
petências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológi-
cas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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 5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e ex-
periências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

  9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que 
se propõe identificar e combater as várias formas de in-
justiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como 
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.

Tais proposições criam a necessidade de uma abor-
dagem bastante específica em cada um dos volumes, 
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de 
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada 
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma 
problematização reunindo conhecimentos das quatro 
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura 
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que 
ao final deste processo ele não tenha apenas acumu-
lado informações, mas desenvolvido capacidades para 
constituir-se como cidadão que toma decisões e ex-
pressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias 
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e 
as análises sociológicas são o ponto de partida para a 
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver 
argumentos com base em fatos e dados. 

Além das competências gerais, temos as competên-
cias específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como 
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros. 
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as 
competências específicas nele trabalhadas, sendo que 
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a 
cada uma das competências indicadas. 

Conforme indica o quadro abaixo, com as compe-
tências específicas e seu detalhamento, também neste 
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar 
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano. 
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o 
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos 
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida 
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em 
que se propõem “alternativas que respeitem e promo-
vam a consciência, a ética socioambiental e o consu-
mo responsável em âmbito local, regional, nacional e 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)

Competência específica Detalhamento

1

Analisar processos políticos, econô-
micos, sociais, ambientais e culturais 
nos âmbitos local, regional, nacional e 
mundial em diferentes tempos, a partir 
da pluralidade de procedimentos epis-
temológicos, científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender e posicionar-
-se criticamente em relação a eles, con-
siderando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argu-
mentos e fontes de natureza científica.

• Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor ar-
gumentos com base na sistematização de dados; 

• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para 
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de 
matrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente, 
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de 
modo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;

• operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identi-
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e 
narrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
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2

Analisar a formação de territórios e 
fronteiras em diferentes tempos e es-
paços, mediante a compreensão das 
relações de poder que determinam as 
territorialidades e o papel geopolítico 
dos Estados-nações.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como 
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os ato-
res sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em 
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes 
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e 
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade 
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos popu-
lacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio 
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e 
da política na produção do espaço.

3

Analisar e avaliar criticamente as re-
lações de diferentes grupos, povos e 
sociedades com a natureza (produ-
ção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambien-
tais, com vistas à proposição de alter-
nativas que respeitem e promovam a 
consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global.

• Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferen-
tes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e 
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas 
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comerciali-
zação de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as 
relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e 
imaterial e suas linguagens. 

• Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os 
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do 
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas 
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.

4

Analisar as relações de produção, ca-
pital e trabalho em diferentes territó-
rios, contextos e culturas, discutindo o 
papel dessas relações na construção, 
consolidação e transformação das so-
ciedades.

• Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades, 
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por 
uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.

• Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a 
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das di-
nâmicas de mercado delas decorrentes. 

• Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com 
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente 
em relação aos jovens e às futuras gerações.

5

Identificar e combater as diversas for-
mas de injustiça, preconceito e vio-
lência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

• Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando 
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), 
à cidadania e aos Direitos Humanos. 

• Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana, 
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perce-
ber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes, 
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presen-
tes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

6

Participar do debate público de forma 
crítica, respeitando diferentes posições 
e fazendo escolhas alinhadas ao exer-
cício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, cons-
ciência crítica e responsabilidade.

• Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública, 
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos 
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à 
luz de conceitos políticos básicos.

• A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas 
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes 
posicionamentos em uma dada sociedade. 

• Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado 
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e 
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por 
áreas de conhecimento e as 
disciplinas da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990, 
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas 
não deveria se restringir a um modelo de ensino repro-
dutivo, que enfatizava a memorização e a informação 

de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa 
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor; 
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez, 
um modelo de ensino que pode ser denominado como 
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em 
consideração a experiência do educando. O professor 
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do tra-
balho que envolve pesquisa, reflexão, atividades cole-
tivas e a construção de uma opinião própria com base 
nas informações levantadas, nos argumentos trabalha-
dos. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a 
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construção do conhecimento, fornecendo ingredientes 
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz 
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujei-
to do próprio processo histórico.

Em um passado recente, a informação era por si o 
principal instrumento do professor na elaboração de 
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era pra-
ticamente a principal forma de exploração do mundo 
além das fronteiras familiares. Nesse período, a infor-
mação transmitida pelo professor era rica de sentido, 
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, pos-
suindo um significado em si. Tratava-se efetivamente 
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se 
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país 
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos 
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma 
minoria da população nos anos 1990. 

O censo demográfico do IBGE, realizado no ano 
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vi-
via nas cidades. Para perceber como são recentes essas 
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4% 
da população vivia em cidades e que somente em 1970 
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário 
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa 
forma, podemos nos referir à predominância da vida ur-
bana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.

No século XXI, a imensa maioria da população 
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em 
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma 
televisão e 93% da população possuía um telefone ce-
lular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à 
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios. 

Esses números nos fazem refletir sobre o que significa 
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual 
a informação não é universal, porém muito mais acessível 
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratui-
tamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopé-
dias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias 
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas 
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obri-
gariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas 
de busca informatizados. Serviços de busca, como o 
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais 
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente ne-
nhum assunto que não possa ser explorado com maior 
ou menor profundidade. Muitas informações nunca se-
riam encontradas se não fosse a internet.

Além disso, concorrem com o ensino formal das es-
colas os programas de televisão, programas de auditó-
rio, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens 
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, di-
tam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou 
seja, fazem parte do processo educacional informal.

Moradores de cidades do interior do Brasil podem 
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a 
informações da mesma forma que um cidadão carioca, 
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo. 

Voltemos, então, ao problema inicial: como educar 
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica 
meramente informativa? Que significado isso produz 
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas dé-
cadas, quando apenas o professor detinha grande parte 
das informações, que abriam o horizonte dos alunos, 
transformando o conhecimento em algo significativo. Já 
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita fa-
cilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade 
do que aqueles que não nasceram na era da informação. 

Para os estudantes do século XXI, a narrativa so-
bre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma 
história que só o professor pode contar. Há inúmeros 
sites, por exemplo, que mostram essa história de va-
riadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, anima-
ções, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.

Isso não significa a redução ou desvalorização do 
papel do professor, mas uma mudança. O professor 
deixa de ser o único detentor da informação para ser o 
mediador de um processo permeado pela interativida-
de. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes 
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, ten-
do em vista o saber constituído da disciplina. Confor-
me Vani Moreira Kenski:

O excesso de informações nas redes implica a emergên-
cia de novos mediadores. No espaço educacional amplo, es-
ses mediadores se apresentam não como professores – no 
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a 
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação, 
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediado-
res podem ser identificados como educadores, capazes de 
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e 
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo, 
da interpretação e da intercomunicação entre todos os par-
ticipantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendiza-
gem, entre outras coisas. A participação desses mediadores 
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo 
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitan-
do a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia 
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos, 
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, forne-
ce trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção 
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os 
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima pro-
fícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico 
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M. 
Educação e comunicação: interconexões e convergências. 
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out. 
2008. Especial, p. 654.)

A BNCC chama a atenção também para o novo con-
texto em que estamos imersos em uma cultura digital:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem 
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades 
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multipli-
cação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de com-
putadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes 
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente 
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também 
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de 
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando 
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expres-
são mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argu-
mentar característicos da vida escolar.

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimen-
to do seu papel em relação à formação das novas gerações. 
É importante que a instituição escolar preserve seu compro-
misso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e con-
tribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude 
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas 
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que 
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e 
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades 
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma par-
ticipação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o 
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode 
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a intera-
ção e o compartilhamento de significados entre professores e 
estudantes (BNCC, p. 61).

O britânico David Buckingham, estudioso da cultura 
digital e suas implicações para o campo da educação, 
alerta para a necessidade de construir uma alfabetiza-
ção digital que ensine os estudantes a fazerem um uso 
crítico das mídias digitais e redes sociais.

Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios 
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para 
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não 
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros 
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo 
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse 
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabe-
tização digital” – em outras palavras, do que as crianças 
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que 
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As 
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que 
lhes permita compreender como a informação é produzida, 
disseminada e consumida e como ela adquire significado 
(BUCKINGHAM, 2008).

Essa dimensão é essencial para a área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das ta-
refas essenciais da área é incentivar o estudante a cons-
truir uma postura crítica em relação às questões da vida 
social para que seja capaz de construir perspectivas para 
si mesmo e para a sociedade. 

Mas precisamos perguntar ainda de que maneira, 
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimen-
tos pode ser uma estratégia adequada para a escola 
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado ante-
riormente, o conhecimento meramente enciclopédico 
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento 
tecnológico e disponibilidade de informações existen-
tes que estão ao alcance de um grande número de 
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção 
de competências e habilidades que tornem os estudan-
tes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar 
posição sobre o mundo que o cerca. 

Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são 
por natureza disciplinares, ao contrário, são natural-
mente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se 

explicam somente pela História ou somente pela Geo-
grafia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente 
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conheci-
mentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área 
se torna possível realizar uma análise consistente da 
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar 
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode 
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da 
área, mas certamente será uma análise muito mais rica 
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas 
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também 
incluir outras disciplinas que vão além da área. 

É frequente verificarmos na escola sobreposições 
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que 
fazem referência a conceitos e problemas comuns, 
mas que são tratados em uma perspectiva estanque. 
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a 
possibilidade de romper com essa fragmentação, sen-
do necessário, entretanto, o diálogo constante entre os 
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar 
os conhecimentos disciplinares em uma proposta orga-
nizada por área de conhecimento. 

4.1. As disciplinas da área de Ciências  
Humanas e Sociais Aplicadas 

Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Hu-

manas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel 
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra. 
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos con-
teúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em 
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim, 
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem 
histórica ou temática em que fossem tratados temas, 
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque 
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência 
dessas abordagens, a articulação com as demais dis-
ciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e 
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de aborda-
gem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto, 
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar, 
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de 
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamenta-
do aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado 
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar 
está presente na forma como os temas de cada volu-
me são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para 
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:

• Apresentação do tema a partir de perguntas que 
colocam em evidência situações, dilemas, pro-
blemas e conceitos, provocando o estudante a 
questionar-se sobre a forma como esses temas 
são compreendidos na vida comum. Trata-se de 
um movimento inicial, a partir do qual introduzi-
mos um universo conceitual e teórico que propi-
cie o levantamento de problemas que possam ser 
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas 
articulados com as demais disciplinas da área. 

• Esse universo é posteriormente alimentado com 
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição 
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-
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ção da base conceitual, o que é fundamental para 
a construção de uma argumentação consistente 
e a sistematização do raciocínio, promovendo, 
portanto, um exercício filosófico de pensamento. 

• As atividades propostas têm em vista fortalecer o 
protagonismo juvenil, incentivando o engajamen-
to com práticas cooperativas para a formulação 
e resolução dos problemas propostos, conforme 
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse pro-
tagonismo está diretamente alinhado com uma 
formação ética que promova o respeito às dife-
renças entre povos e pessoas e à diversidade cul-
tural, amparado na compreensão da importância 
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).

Diante da nova realidade social que vivemos, fruto 
da globalização e das transformações produzidas pelo 
mundo virtual, a formação ética assume novas pers-
pectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica 
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas di-
mensões das relações sociais, culturais e com a nature-
za. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-
-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio 
do Ensino Médio, promova não só compreensão da 
complexidade do mundo atual, mas a consciência de 
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade, 
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as compe-
tências e habilidades, respectivamente no sentido de 
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobiliza-
das nas diferentes atividades propostas, com o objetivo 
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada 
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Socio-

logia e sua articulação com as outras Ciências Sociais, 
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o obje-
tivo de colaborar com a formação crítica e propositiva 
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciên-
cias Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nes-
ta obra a partir de dois principais eixos: um de contri-
buição teórica, traçando pontes entre o conhecimento 
científico sobre a sociedade e as experiências contem-
porâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte 
procedimental para o protagonismo dos jovens na rea-
lização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.

A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se 
como área disciplinar interessada no desenvolvimento 
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a 
compreensão da vida e modos de organização dos dife-
rentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido fer-
ramentas de análise sobre a realidade contemporânea. 
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diver-
sas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões 
bibliográficas e orientações para a produção ou análise 
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma 
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e 
contribuição da Sociologia no material de Ciências Hu-
manas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da 
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes 
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais e culturais” tomando como pressuposto “a plu-
ralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumen-
tos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos 
de vistas e decisões. 

Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia 
à formação de Ciências Humanas se dá também em ní-
vel teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são 
como ferramentas para a análise do mundo que fazem 
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e funda-
mentam um olhar mais refinado, complexo e crítico 
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse 
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade, 
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho, 
território, consumo, poder, diferença e desigualdade, 
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exa-
tamente esse papel de qualificação analítica dos es-
tudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4 
são especialmente trabalhadas quando apresentamos 
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criti-
camente “as relações de diferentes grupos, povos e so-
ciedades com a natureza” quanto para discutir o lugar 
das relações de trabalho “na construção, consolidação 
e transformação das sociedades”. 

A complexificação analítica proporcionada pelo co-
nhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar, 
enfim, as bases para o desenvolvimento das Compe-
tências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao 
protagonismo de ações e posicionamentos contra a 
desigualdade, injustiça e violência, participando ativa-
mente e de modo cientificamente embasado no deba-
te público. Neste material, o conjunto de ferramentas 
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é 
acionado para contribuir com o aprendizado do estu-
dante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo 
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus con-
textos locais, regionais ou globais e, finalmente, às re-
ponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que 
a contemporaneidade exige. 

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir 

para que o estudante seja capaz de entender a reali-
dade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o 
como fruto das interações da sociedade no e com o 
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da pre-
missa de que a Geografia deve formar para a cidadania 
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual 
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:

A atividade humana é produtora, por meio dela o ho-
mem transforma a natureza e a constitui em objeto de 
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo, 
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CA-
VALCANTI, 2005, p. 189.)

A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Bra-
sil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto 
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quanti-
ficação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, pro-
por análises que permitissem compreender a realidade 
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferen-
tes concepções, houve consenso sobre a importância 
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e 
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia 
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como ciência social e contribuindo para o desenvolvi-
mento do pensamento crítico e autônomo, que valori-
za a cidadania e a ação social transformadora.

Na década de 1990, as categorias de análise da 
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos 
de análise da realidade, permitindo compreender as di-
ferentes paisagens, que expressam as disputas de po-
der no espaço (território) e que evidenciam as relações 
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As 
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambien-
tais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,  
contribuem para a compreensão das diferentes regiões 
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim 
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia, 
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a na-
tureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de 
forma abrangente e inter-relacional, considerando o 
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas 
influências percebidas no cotidiano do estudante.

Essas premissas vão ao encontro das proposições 
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de 
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento es-
pacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar 
seu repertório de conhecimentos, competências e ha-
bilidades para compreender as relações que os objetos 
e fenômenos espaciais estabelecem entre si. 

Nessa perspectiva, as categorias de análise da geo-
grafia devem ser entendidas como lentes para a lei-
tura da realidade e não podem ser ensinadas por si 
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que 
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudan-
te parta da análise dessas categorias como meio de 
compreender as relações estabelecidas em um dado 
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço.  Desse 
modo, entender como os seres humanos interferem 
nos elementos do meio natural e como se apropriam 
dos recursos que nele se encontram, transformando 
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se 
mais importante do que o domínio estático sobre a 
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturan-
tes ou categorias de análise da Geografia, em vez de 
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem 
servir à problematização de contextos com suas variá-
veis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmi-
ca.

Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida 
como uma linguagem da Geografia. Por meio das re-
presentações cartográficas, obtemos informações que 
nos permitem compreender como se dão os arranjos 
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técni-
cas da cartografia nos possibilita representar fenôme-
nos diversos como forma de síntese e expressão de sua 
manifestação espacial. 

Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção 
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam 
associados aos das demais disciplinas da área de Ciên-
cias Humanas, possibilitam ao estudante experiências 
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação 
integral, por meio dos quais se verá como protagonista 
na construção social do espaço geográfico, descobrin-
do seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura 

crítica diante de problemáticas contemporâneas, como 
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os de-
safios da globalização, as questões socioambientais, 
as transformações culturais, técnicas e científicas que 
transformam as relações sociais e as relações do ser hu-
mano com a natureza. Procuramos promover a análise 
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo 
que o lugar de vivência também é produto e fator das 
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades 
e munindo os estudantes de capacidades que permitam 
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a 

primeira metade do século XX, os materiais didáticos 
vêm sendo organizados quase exclusivamente por cri-
térios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento 
em que se começa a ensinar História como disciplina 
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organi-
zados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada 
dos europeus à América, ou pela origem do ser huma-
no, seguindo pela história antiga, medieval, moderna, 
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos, 
isso foi feito de duas formas.

Primeiramente separava-se História Geral de Histó-
ria do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a 
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais 
recentemente, foram criados os livros de História inte-
grada, nos quais a história brasileira aparece ao lado 
da história de outros países da América e da Europa. 
Nesse modelo, o que une a história europeia à histó-
ria brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma, 
podem ser organizados programas de curso nos quais 
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a Repú-
blica Velha brasileira e depois o nazifascismo.

Há, com certeza, ligações entre esses assuntos. 
Mas devemos afirmar, também, que há mais particu-
laridades que afinidades, pois o que justifica o agru-
pamento são somente as datas em que os eventos 
ocorreram.

Há nessa maneira de organizar o trabalho com a 
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a histó-
ria. Será isso possível? Claro que não. Toda a história 
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços, 
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina 
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos 
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos 
governos federais, estaduais e municipais ao longo da 
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos 
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos 
também são uma herança daqueles velhos currículos.

Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe 
nas páginas finais, depois de abordado todo o pro-
cesso. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual 
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à 
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas 
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalis-
mo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, so-
nhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e 
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades 
industriais, nos problemas ambientais e nas questões 
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de 
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organização. Com medo de não esgotar os assuntos 
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral, 
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que 
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar 
que o ensino pautado somente em critérios cronoló-
gicos e informativos transforma-se em uma camisa de 
força para o professor.

O que se quer colocar em evidência, somente, é que 
a maneira como muitos materiais didáticos são criados 
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao con-
trário, a memorização e o ensino somente informativo, 
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextuali-
zação, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar. 
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as ob-
servações da historiadora Circe Bittencourt:

É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos, 
identificar que tipo de memorização está sendo considerada 
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado 
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização 
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o 
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa 
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente 
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memo-
rizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no 
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam 
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste 
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e 
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a 
crítica contra esse método de aprendizagem.

Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o pro-
blema da memorização como método de ensino e apren-
dizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma 
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em 
determinado contexto histórico. Quando situamos as práti-
cas culturais do século XIX e início do século XX, podemos 
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na 
formação dos alunos, especialmente no tocante à História, 
disciplina considerada “decorável” por excelência.

BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.  
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a 
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássi-
cos. Não é possível estudar História sem ter um bom 
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta es-
sencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno 
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-
-la no tempo e no espaço, considerando as implicações 
de situar tal evento no século X e não no XVIII.

O que é necessário, sim, é organizar os programas 
e cursos de História considerando os conhecimentos 
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não 
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma 
rede temática que atribua significado aos eventos. É 
preciso construir um problema, que pode estar rela-
cionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra, 
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da políti-
ca, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que 
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se 
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer 
uma relação entre o passado e o presente, resgatando 
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o pre-
sente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo 
constante entre o presente e o passado, nos mais di-
ferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles 
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de 
alunos. É preciso que a História exerça o espírito críti-
co, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso 
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os 
limites do conhecimento histórico.

Estamos ainda de acordo com as afirmações do his-
toriador Holien Bezerra, segundo o qual:

[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conheci-
mentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos 
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é 
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir 
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os pro-
fissionais da História, ainda que com menor intensidade, que 
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de 
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não 
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente 
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosa-
mente, devem ser feitas escolhas e seleções.

BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: 
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.  

São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de 
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disci-
plina de História, pois a perspectiva histórica se junta 
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para 
criar uma problematização que permite o diálogo entre 
passado e presente e, com base nesse diálogo, anali-
sar a complexidade das sociedades em que estamos 
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e 
a construção de uma proposta 
de trabalho para o Ensino Médio 
na área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Os jovens são o público prioritário do Ensino Mé-
dio. São considerados jovens, na atualidade, as pes-
soas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos. 
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é 
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme da-
dos do Ministério da Educação, 26% dos estudantes 
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públi-
cas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019, 
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com 
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no En-
sino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18 
anos ou mais. 

Quanto ao perfil desses jovens, precisamos consi-
derar primeiramente que não existe um modelo único 
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil, 
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam 
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma 
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada 
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum 
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela 
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque tra-
balham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o 
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessa-
riamente, o abandono da escola, apesar de influenciar 
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e 
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na 
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o 
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão so-
frer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo 
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a 
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ain-
da que

[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não 
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que 
as coletividades juvenis são capazes de processar, num con-
texto de múltiplas influências externas e interesses produzi-
dos no interior de cada agrupamento específico. Em torno 
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delin-
quência, intolerância e agressividade, assim como outras 
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda, 
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações 
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram 
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvi-
mento humano em que a juventude tem um caráter ho-
mogêneo, desconsiderando que em cada grupo social 
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com 
a juventude. 

Outro engano são as aproximações que se expres-
sam em fórmulas como “no tempo em que eu era jo-
vem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz refe-
rência a um jovem que existiu em determinado tempo 
mas que não necessariamente serve de parâmetro de 
identificação com o jovem do tempo presente, uma 
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qual-
quer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no 
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de 
contextos socioculturais presentes no país e também 
as próprias transformações que o país vem vivendo, 
trazendo novas condições de vida, possibilidades e ex-
pectativas para os jovens de diferentes estratos sociais. 

Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:

Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma 
construção social e não um processo natural. Sendo assim, 
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas 
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade 
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisioló-
gicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai 
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas 
características e exercer certos papeis sociais. Como as so-
ciedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais 
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas. 
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os es-
tereótipos que podem predefinir o jovem como alguém 
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que 
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até 
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que 
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir 
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma 
Dayrell (2007, p. 1117):

[...] predomina uma representação negativa e preconcei-
tuosa em relação aos jovens, reflexo das representações 
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade. 
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada 
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem 
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo 
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ain-
da mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco 
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante 
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto 
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabili-
dade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a 
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz 
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” exis-
tente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, 
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras 
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.

Uma outra maneira de encarar o jovem na esco-
la é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares, 
que estão em processo de aprendizagem e também 
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as di-
fíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida 
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fa-
zer com que as expectativas e questões desses jovens 
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer peda-
gógico. Suas perguntas e preocupações certamente 
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho 
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual 
várias das propostas desenvolvidas focaram especial-
mente o levantamento das questões e demandas que 
podem mobilizar muitos jovens. 

Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes 
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na 
BNCC se denomina protagonismo juvenil:

É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investin-
do para que os estudantes sejam capazes de mobilizar dife-
rentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, 
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar 
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas 
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de 
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a for-
mulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).

No contexto em que estamos vivendo é preciso con-
siderar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora 
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado ha-
via uma institucionalidade escolar que permitia que suas 
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares, 
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a 
massiva informação que circula na internet invadem o es-
paço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade 
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uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda con-
forme Dayrell (2007, p. 1120):

A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, 
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-
-se como um espaço também para os amores, as amiza-
des, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno” 
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao 
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e 
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada 
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de 
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos, 
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto 
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração 
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios 
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.

Esse novo contexto, em que a escola também não 
é a mesma do passado, é essencial que as questões 
dos jovens em relação ao mundo que os cerca pos-
sam ter espaço na escola e se constituam como parte 
da proposta pedagógica que busca fortalecer o pro-
tagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes 
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do 
mundo e possibilitando também suas escolhas em re-
lação aos caminhos que desejam traçar no processo de 
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área 
de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Tradicionalmente, a avaliação é entendida como 
o momento em que o professor, dono de um saber, 
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nes-
sa forma de compreender a avaliação, ela não traduz 
uma possibilidade de aprendizagem para os estudan-
tes nem para os professores, mas apenas certifica se os 
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimila-
dos pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das cha-
madas provas finais, que reuniam grande quantidade 
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando 
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de 
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.

Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se 
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem, 
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não. 
Mais do que um instrumento de poder do professor 
que detém o domínio sobre um determinado conhe-
cimento e tem a possibilidade de julgar o aluno apro-
vando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como 
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como 
um caminho para analisar as mudanças necessárias 
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o 
professor, é possível fazer da avaliação um indicador 
das alterações que seu planejamento didático precisa 
sofrer para alcançar os objetivos propostos.

Para Jussara Hofmann, defensora do que ela deno-
mina de uma prática educativa mediadora, é preciso 
que o professor reveja o seu papel no que se refere 
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor 
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em 
relação àquela pessoa com quem está se relacionando. 
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo 
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.

Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado 
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor 
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas es-
tratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, 
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o 
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um com-
prometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-
-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos 
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um 
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como 
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento 
que tenho como educador ao avaliar um aluno.

Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/ 

pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo 
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode 
se traduzir em mais um momento de aprendizagem, 
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada 
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo 
enquanto realiza a avaliação.

No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como 
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que 
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo 
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma ava-
liação em que o estudante tenha de se debruçar sobre 
novos textos em diferentes linguagens, imagens, do-
cumentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argu-
mentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu 
domínio dos conceitos estudados, mas também propi-
ciando a ele mais um momento de estudo.

Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos 
deparamos com uma grande quantidade de eventos 
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos 
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao 
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberda-
de e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos 
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente per-
guntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam 
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível 
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de docu-
mentos com discursos de Robespierre e outros revolu-
cionários que façam referência a algumas das ideias que 
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer 
algumas perguntas que ajudem o estudante a com-
preender os textos e depois solicitar que ele extraia do 
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso 
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para 
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior 
objetivo é a realização da aprendizagem.

Nesse caso, estaríamos também contribuindo para 
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada 
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de 
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atri-
buir um conceito. É também essencial que o estudante 
tome consciência dos saberes que possui e de suas di-
ficuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando 
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no 
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois 
esse é o momento de retomar um caminho para apren-
der o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é 
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um 
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do 
reconhecimento e da compreensão de seus próprios 
erros que um estudante pode avançar.

Por isso, a avaliação não é somente um momento 
de verificação, mas um processo contínuo de toma-
da de consciência dos professores e alunos acerca das 
aprendizagens relacionadas às várias propostas traba-
lhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor 
será a avaliação quanto maior for o número de ativi-
dades realizadas e quanto mais diversificadas o forem. 
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério 
deva ser o número de atividades realizadas, pois de 
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando 
como ponto de partida apenas a simples verificação 
mecânica de conteúdos ensinados.

Não existe uma única forma de aprender nem de 
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes 
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as 
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formu-
lação de questões, mas também à produção de textos, 
esquemas, desenhos, apresentações orais, represen-
tações teatrais, apresentações em computador, traba-
lhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as pos-
sibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e 
também de acompanhar o processo de evolução do 
estudante ao longo do ano letivo.

Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova 
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a 
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além 
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportu-
nidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da 
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a cons-
trução de conhecimentos novos.

Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso 
trabalho na construção de estratégias que valorizem a 
todo tempo o processo de aprendizagem.

Referências
ARANTES, Paulo et al. (Org.). A Filosofia e seu ensino. 

Petrópolis: Vozes, 1995.
ASPIS, Renata Lima. Ensinar Filosofia: um livro para pro-

fessores. São Paulo: Atta Mídia e Educação, 2009.
ASPIS, Renata Lima; GALLO, Sílvio. Ensino de Filosofia 

e cidadania nas “sociedades de controle”: resistên-
cia e linhas de fuga. Pro-Posições, v. 21, n. 1 (61), p. 
89-105, 2010. 

BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e con-
ceitos básicos. In: KARNAL, L. História na sala de 
aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: 
Contexto, 2004.

BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2004.

BITTENCOURT, C. Livros didáticos entre textos e ima-
gens. In: BITTENCOURT, C. (Org.) O saber histórico 
na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.

BOLZANI FILHO, Roberto. Sobre a filosofia e o filosofar. 
Discurso, n. 35, p. 29-59, 2005.

BRAGA, R. M.; SILVESTRE, M. de F. B. Construindo o 
leitor competente. São Paulo: Peirópolis, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Orientações e ações para a educação das relações 
étnico-raciais. Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educa-
ção Média e Tecnológica. Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio: Ciências Humanas e suas Tec-
nologias. Brasília, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educa-
ção Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino Médio – PCNEM. Brasília, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educa-
ção Básica. Base Nacional Comum Curricular, 2018. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_
site.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020.

BUCKINGHAN, David. Aprendizagem e cultura digital. 
Revista Pátio, ano XI, n. 44, jan. 2008.

CANDIDO, Antonio. A importância de não ser filósofo. 
Discurso, n. 37, 2007, p. 7-14.

CAVALCANTI, L.S Cotidiano, mediação pedagógica e 
formação de conceitos: uma contribuição de Vygot-
sky ao ensino de Geografia. In: Cadernos CEDES 66: 
Educação geográfica e as teorias de aprendizagens, 
Campinas, v. 25, n. 66, p. 185-208, maio/ago. 2005.

CERLETTI, Alejandro. O ensino de filosofia como pro-
blema filosófico. Belo Horinzonte: Autêntica, 2009.

CORDEIRO, J. F. P. A. História no centro do debate: as 
propostas de renovação do ensino de História nas 
décadas de setenta e oitenta. Araraquara: Unesp/
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2000.

CORTI, Ana Paula; SOUZA, Raquel. Diálogos com o 
mundo juvenil: subsídios para educadores. São Pau-
lo: Ação Educativa, 2004, p. 19.

COUTO, M. A. As formas-conteúdo do ensinar e do 
aprender em Geografia. In: MORENO LÀCHE, N.; 
CRUZ, V. C. Histórias locais/projetos globais: colo-
nialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. 
Revista GEOgraphia, Niterói, RJ, v. 1, p. 135-140, 
2005.

COUTO M. Pensar por conceitos geográficos. In: CAS-
TELLAR, Sonia (Org.). Educação Geográfica: teorias 
e práticas docentes. 2. ed. São Paulo: Contexto, 
2010. – (novas Abordagens, GEOUSP; v. 5).

DAYRELL, Juarez. A escola “faz” as juventudes? Refle-
xões em torno da socialização juvenil. Educ. Soc., 
Campinas, v. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, 
out. 2007.

DUBET, François. Quando o sociólogo quer saber o que 
é ser professor. In: Revista Brasileira de Educação, 
Rio de Janeiro, n. 5 e 6, p. 222-231, 1997.



181MANUAL DO PROFESSOR

FABBRINI, Ricardo. O ensino de filosofia: a leitura e o 
acontecimento. Trans/Form/Ação, 28(1), 2005, p. 7-27.

FERNANDES, D. Avaliar para aprender: fundamentos, 
práticas e políticas. São Paulo: Unesp, 2009.

GALLO, Sílvio. Filosofia na Educação Básica. Uma 
propedêutica à paciência do conceito. In: RIBAS, 
M.C.A. et al (Org.). Filosofia e Ensino: A filosofia na 
escola. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005, p. 389-401. 

GELAMO, Rodrigo Pelloso. O ensino da filosofia no li-
miar da contemporaneidade: o que faz o filósofo 
quando seu ofício é ser professor de filosofia? São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.

GONTIJO, R. Identidade nacional e ensino de História: 
a diversidade como “patrimônio sociocultural”. In: 
SOIHET, M. A. (Org.). Ensino de História: conceitos, 
temáticas e metodologias. Rio de Janeiro: Faperj/
Casa da Palavra, 2003.

GRUZINSKY, S. Guerra das imagens. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2006.

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação 
como prática de liberdade. São Paulo: WMF Mar-
tins Fontes, 2017. 

HORN, Geraldo Balduino. Ensinar Filosofia: pressupostos 
teóricos e metodológicos. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009.

IANNI, Octávio. O Ensino das Ciências Sociais no 1º e 
2º graus. Cad. CEDES [online]. 2011, v. 31, n. 85.

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do sa-
ber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

MEIRIEU, P. Aprender... sim, mas como? Tradução de 
Vanise Pereira Dresch; consultoria de Maria da Gra-
ça Souza Horn e Heloísa Schaan Solassi. 7. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1998.

MONTEIRO, A. M. (Org.). Ensino de História: sujeitos, 
saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.

MOREIRA, R. Pensar e ser em Geografia: ensaios de 
história, epistemologia e ontologia do espaço. São 
Paulo: Contexto, 2015.

MORIN, E. Educação e complexidade: Os sete saberes 
e outros ensaios. In: ALMEIDA, Maria da Conceição 
de; CARVALHO, Edgar de Assis (Org.). 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005.

NASCIMENTO, Wanderson Flor do. Outras vozes no 
ensino de filosofia: o pensamento africano e afro-
-brasileiro. Revista Sul-Americana de Filosofia e 
Educação. n.18, maio-out/2012, p. 74-89.

NOGUERA, Renato. O ensino de Filosofia e a lei 10.639. 
Rio de Janeiro: Pallas, 2014.

PAGOTTO-EUSÉBIO, Marcos Sidnei; ALMEIDA, Rogé-
rio. (Org.). O que é isto, a Filosofia [na escola]? São 
Paulo: Laços, 2014

PEREIRA, N. M. Ler e escrever: compromisso no Ensino 
Médio. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 

PERRENOUD, P. Novas competências para ensinar. Por-
to Alegre: Artmed, 2000.

PINSKY, C. B. (Org.). Novos temas nas aulas de História. 
São Paulo: Contexto, 2009. 

PINSKY, J. (Org.). O ensino de História e a criação do 
fato. São Paulo: Contexto, 2007.

POZO, J. I. (Org.). A solução de problemas. Porto Ale-
gre: Artmed, 1998.

POZO, J. I. A aprendizagem e o ensino de fatos e con-
ceitos. In: COLL, C. Os conteúdos na reforma: ensi-
no e aprendizagem de conceitos, procedimentos e 
atitudes. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: 
Edusp, 2005.

SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Edusp, 
2020. 

SANTOS, Milton. Técnica, espaço e tempo. São Paulo: 
Hucitec, 1994.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tem-
po, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 
São Paulo: Hucitec, 1988.

SENNA, A. O professor e o sociólogo: reflexões sobre 
a ação do cientista social em sala de aula. Café com 
Sociologia, v. 3, n. 1, 2004.

SILVA, Franklin Leopoldo. História da filosofia: centro 
ou referencial. In: NETO, Henrique Nielsen. (Org.). 
O ensino da filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF/
Sofia, 1987, p. 153-162.

SIMAN, L. M. C. (Org.). Inaugurando a História e cons-
truindo a nação: discursos e imagens no ensino de 
História. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

SOUZA, A. L. S. (Coord.). Igualdade das relações étni-
co-raciais na escola: possibilidades e desafios para a 
implementação da Lei n. 10 639/2003. São Paulo: 
Peirópolis, 2007.

STECANELA, Nilda; WILLIAMSON, Guillermo. A edu-
cação básica e a pesquisa em sala de aula. Acta 
Scientiarum, Maringá, v. 35, n. 2, p. 283-292, July-
-Dec., 2013.

TOMAZETTI, Elisete Medianeira; GALLINA, Simone F. 
S. (Org.). Territórios da prática filosófica. Santa Ma-
ria: Editora da UFSM, 2009. 

TORRES, R. M. Que (e como) é necessário aprender. 4. 
ed. Campinas: Papirus, 2002. 

VELASCO, Patrícia Del Nero. Docência e formação em 
Filosofia: para pensar o tempo presente. In: PAGOT-
TO-EUSÉBIO, Marcos Sidnei; ALMEIDA, Rogério. 
(Org.). O que é isto, a Filosofia [na escola]? São Pau-
lo: Laços, 2014. p. 11-31.

VINCENT, Hubert. Ofício de filósofo e problematiza-
ção. In: PAGNI, Pedro Angelo; GELAMO, Rodrigo 
Pelloso (Org.). Experiência, Educação e Contempo-
raneidade. Marília: Cultura Acadêmica, 2010.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto 
Alegre: Artmed, 1998.



182 Capítulo 1

REVOLUÇÃO 
BURGUESA E 
ÉTICA LIBERAL1

Cr
éd

ito

6

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

1

REVOLUÇÃO 
BURGUESA E 
ÉTICA LIBERAL

1

Ed
w

in
 L

ev
ic

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

� Acima, imigrantes olham para a Estátua da Liberdade ao chegar a Nova York, em 1915. Ao lado, em destaque, crianças e 
jovens acenam para a Estátua da Liberdade em seu 56º aniversário, com o apoio do Comitê Americano para a Proteção 
dos Nascidos no Exterior, em 1942. Ao lado, abaixo, a imagem de 2020 mostra a Estátua da Liberdade junto ao Empire 
State Building, símbolos da cidade de Nova York. A Estátua, obra do escultor francês Fredèric Bartholdi, inaugurada 
oficialmente em 1886, foi um presente do governo da França em comemoração ao centenário da Independência dos 
Estados Unidos e pode ser considerada um símbolo do liberalismo. Os Estados Unidos, grande difusor e promotor do 
pensamento liberal, valorizam a liberdade de competição, o individualismo e a defesa da propriedade privada.
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Neste capítulo, analisaremos os princípios gerais que sustentam a doutrina 
liberal com base na obra do inglês John Locke (1632-1704), um dos criadores 
do liberalismo. Em seguida, estudaremos os desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas transformações das 
formas de governo. Para começar, vamos ler uma crônica do escritor Luis Fer-
nando Verissimo sobre liberdades.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Observe as imagens da Estátua da Liberda-
de nos Estados Unidos em 1915, 1942 e 
2020. Você identifica nelas um sentido de 

liberdade? O que essa Estátua simboliza para os esta-
dunidenses? Será que o significado de liberdade é o 
mesmo para todas as pessoas?

A noção contemporânea de liberdade envolve di-
ferentes significados. Podemos falar em liberdade de 
expressão das ideias, liberdade na realização de ativi-
dades econômicas, liberdade para se organizar coleti-
vamente, entre outros exemplos. No entanto, a base 
moderna desse conceito foi construída pelo liberalis-
mo, uma das principais correntes de pensamento sur-
gidas na Europa no século XVII.

Foi o pensamento liberal que evidenciou o papel 
fundamental das forças políticas e econômicas no 
controle ou na ampliação de nossa liberdade, de-
monstrando também que nossas escolhas políticas 
dependem de princípios éticos. Afinal, até que ponto 
as formas de governo, a gestão da política e o contro-
le do poder econômico são capazes de cercear a liber-
dade? Mas o que significa liberdade para os liberais? 
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A confi guração do mundo moderno historicamente 
se estruturou em uma concepção individualista de 
sociedade, amplamente infl uenciada pela doutrina 
liberal, que se difundiu na Europa a partir do século 
XVII. O pensamento liberal decorre de um movimento 
de ideias trabalhadas por diversos autores, entre os 
quais Locke, Montesquieu, Kant, Adam Smith, Benjamin 
Constant, John Stuart Mill e Tocqueville. Com base na 
obra de John Locke (1632-1704), serão delimitados os 
cinco princípios básicos liberais: o individualismo, a 
propriedade, a liberdade, a democracia e a igualdade.

Abordamos o momento histórico vivido pela 
Inglaterra de Locke, quando a monarquia é restaurada 
– não mais em sua forma absolutista, mas parlamentar – 
por meio da Revolução Gloriosa. Também examinamos 
a importância do racionalismo cartesiano para os des- 
dobramentos da história. René Descartes (1596-1650),
fi lósofo francês, inaugura a soberania da razão. 
Conhecendo as transformações sociais, políticas e 
culturais que o mundo sofreu nos séculos de passagem 
da Idade Média para a Idade Moderna, não podemos 
deixar de reconhecer a infl uência desse fi lósofo. Ele 
catalisou, em sua obra, toda a necessidade de segurança 
que o homem sentia na razão humana. 

Analisamos também a face econômica do liberalismo. A 
formação do Estado liberal ocorre quando o poder político 
se emancipa do poder religioso, e o poder econômico, 
do poder político. Uma das principais características do 

Estado liberal é a evidente delimitação entre Estado e 
não Estado. Isso implica o reconhecimento dos direitos 
civis, principalmente os de liberdade religiosa e de 
opinião, diminuindo o poder ideológico do Estado. Essa 
delimitação do poder do Estado levou também à perda 
do monopólio do poder econômico, desembocando na 
concessão da liberdade econômica. A busca em limitar 
a ação do Estado, empreendida pelo liberalismo, levou à 
ideia de Estado mínimo nos planos político e econômico 
e à defesa de uma economia de mercado.

Mas a questão não se limita a isso. Não se pode 
imaginar que haverá uma “liberdade total” do indivíduo 
quando ele consegue se livrar dos outros, pois quem é 
o ser humano sem os outros? Como imaginar um ser 
humano que não seja o produto das relações mantidas 
em sua vida concreta, historicamente determinadas?

As imagens na Abertura apresentam diferentes 
perspectivas sobre o mesmo monumento: a Estátua da 
Liberdade, um dos mais famosos cartões-postais dos 
Estados Unidos. Na primeira imagem, participamos da 
chegada dos imigrantes, que encontram a Estátua pela 
primeira vez, pois o ponto de vista é de um tripulante 
da embarcação retratada no primeiro plano. Essa era a 
imagem de um récem-chegado para “fazer a América”, 
isto é, conseguir emprego e viver nos Estados Unidos. Essa 
imagem, carregada de sentimentalismo, traz promessas 
de uma nova vida, de algo a se conquistar, o que amplia 
o sentido de liberdade, de criar a própria vida. 
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Objetivos do capítulo

1.  Compreender o conjunto de valores que norteiam o liberalismo em seu 
desenvolvimento histórico, a partir de análises críticas no campo da Filosofia e 
de outros saberes.

2.  Analisar os desdobramentos do liberalismo na política e na economia mundial, 
sob o prisma dos contextos sociais emergentes e daqueles que reivindicam a 
efetivação dos direitos democráticos.

3.  Avaliar criticamente as relações entre a moral liberal, a ética e a igualdade, 
fundamentais em sociedades democráticas.

Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

A competência 1 será trabalhada no capítulo ao se analisarem as ideias e os processos políticos relaciona-
dos com o liberalismo e seus significados no passado e no presente, colaborando para um posicionamento 
crítico dos estudantes sobre a perspectiva de sociedade proposta pelo pensamento liberal. 

A competência 5 será desenvolvida por meio da promoção do diálogo e desenvolvimento de pensamento 
crítico acerca dos temas centrais do liberalismo: sentido de liberdade, cidadania e igualdade de direitos, 
conforme pode ser observado na seção Narrativas e Releitura. 

A competência 6 será utilizada na seção Pesquisa no estudo das monarquias parlamentaristas e seu 
confronto com a república presidencialista. O estudante será estimulado a tomar posição sobre o tema, 
analisando vantagens e desvantagens desses sistemas políticos tendo em vista os direitos do cidadão.
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A imagem ao lado, de 1942, posiciona o observador 
abaixo da estátua, logo, admirando-a como algo superior, 
grande e impactante. Ao redor dela, apenas braços 
erguidos, em sinal de vitória e aclamação. Na versão de 
2020, sem pessoas, a estátua parece empunhar sua chama 
para um mar de prédios e construções. Sua imponência 
paira iluminando a cidade e aos cidadãos, para lembrá-los 
de que ali é a “terra da Liberdade”.  

Essas diferentes representações da Estátua da Liberdade 
remetem a vários aspectos do pensamento liberal: a força 
do indivíduo e do individualismo (fazer-se a si mesmo); o 
consenso coletivo de que a liberdade é um direito a ser 
cultuado; e a ideia de que, de fato, nós vivemos livres 
no capitalismo. Mas será que nos países capitalistas 
todos usufruem de liberdade? Como entendemos a 

ideia de liberdade? Como pode haver liberdade em um 
país profundamente desigual? Na desigualdade, todos 
têm a mesma liberdade ou as pessoas têm “liberdades 
desiguais”? 

Este capítulo procura refletir sobre as tensões entre 
os princípios liberais e o desenvolvimento do capitalismo; 
por isso, vamos compreender quais foram as diferentes 
leituras do liberalismo e suas implicações históricas, 
por exemplo, em relação ao que se compreendia por 
liberdade, democracia, igualdade. Assim, poderemos 
reconhecer o papel fundamental do liberalismo na 
História, mas também avaliar que as políticas liberais 
não nos levaram para uma sociedade com menos 
desigualdade e maior participação cidadã nos espaços 
de decisão política. 

Competências gerais da BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
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 NARRATIVAS
O texto desta seção é de Luis Fernando 

Verissimo, um dos autores mais populares da 
literatura brasileira. Ele é um cronista que explora 
textos curtos e precisos, com um jogo rápido 
de palavras, valendo-se de muita concisão, mas 
concentrando muitos signifi cados. É importante 
sugerir aos estudantes que façam a leitura do 
texto pensando nesses aspectos do gênero (a 
crônica) e, especialmente, nas características do 
texto desse escritor. 

Essa crônica integra pequenas histórias ou 
refl exões, por exemplo, a relação entre liberdade 
condicional e tirania, provérbio, a ideia da 
liberdade relativa, e assim por diante. Há, claro, 
uma concatenação dessas pequenas histórias 
que leva à oposição entre “Liberdade De” e 
“Liberdade Para”, quando então se conclui que 

a imensa desigualdade do planeta revela que as pessoas não estão livres da fome, da miséria, da injustiça. Embora 
seja um texto bem-humorado, trata-se uma narrativa complexa. Por isso, seria oportuno desvendá-lo aos poucos, 
conversando com a turma sobre cada pequena história dentro da crônica, antes de prosseguir com a leitura. 

Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS101 por meio da análise de um texto narrativo de Luis Fernando 
Verissimo. Espera-se que os estudantes identifi quem as diferentes concepções do conceito de liberdade ao analisar 
a crônica. A habilidade EM13CHS504 pode ser desenvolvida pelo debate proposto sobre a concepção ética de 
liberdade e sua inserção na política. 
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 Roteiro de trabalho

1. Para o autor, existe “a” liberdade? É possível conquistá-la? Justifi quem a resposta com trechos da crônica.

Para o autor, liberdade pura não existe, pois todos estamos presos a algo: seja ao tempo, às condições materiais, financeiras, às distâncias 
(“O planeta tem seus protocolos”). Ele parece acreditar que a liberdade pode ser conquistada, mas ironiza que ela tem sido mal distribuí-
da, quando afirma: “meu vizinho tem um latifúndio de liberdade enquanto a minha é um quintal de liberdade”. 

2. O que autor pretende sugerir com o diálogo entre o preso e o carcereiro?

Esse diálogo procura levar o leitor desavisado a inverter os interlocutores, ou seja, em uma primeira leitura, pode-se entender que aquele 
que se acha preso é o encarcerado por um crime. Logo, o objetivo da crônica, ao quebrar a expectativa do leitor descrevendo como o 
carcereiro se sente aprisionado, é mostrar que toda liberdade é relativa.

3. Qual é a diferença entre a “Liberdade Para” e a “Liberdade De” citadas no texto? Qual delas está mais 
presente em seu cotidiano?

Liberdade PARA é uma liberdade ativa, utilitarista, ou seja, as pessoas querem ser livres para exercer certa ação. Já a liberdade DE pres-
supõe luta: sair de uma situação de aprisionamento. Os estudantes podem ser questionados sobre as situações em que se sentem presos, 
por exemplo, as que envolvem questões familiares, financeiras, culturais, sentimentais.

4. Vocês concordam com o autor quando ele afi rma que “livre de verdade” é estar livre da fome e das injusti-
ças? Justifi quem a resposta com base em situações concretas e em experiências pessoais.

A resposta provavelmente vai variar de estudante para estudante, mas a reflexão coletiva pode propiciar um momento a fim de que os 
alunos se expressem sobre sua condição de jovens, se eles se sentem livres ou se saberiam identificar o que os impede de sê-lo. O diálogo 
pode começar com questões pessoais e familiares, mas se aprofundar para discutir o papel do Estado e das condições econômicas na 
definição da nossa liberdade. Com base nas experiências da turma, é possível compreender as relações entre a liberdade e os direitos 
políticos, sociais e econômicos, sem desmerecer o sentido de liberdade individual, que é muito forte nas culturas juvenis. 

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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NARRATIVAS
A crônica a seguir faz referência à liberdade e ao liberalismo, utilizando recursos como ironia e jogos de palavras. 

Após a leitura, reúna-se com os colegas para refletir sobre as questões do Roteiro de trabalho. Para finali-
zar, apresentem as reflexões do grupo para a turma.

Liberdades
Luis Fernando Verissimo

É livre quem pode fazer o que quiser – dentro das suas limitações de espaço, tempo, energia e recursos. Só se é 
livre dentro de certos limites. Portanto, toda liberdade é condicional.

Só é totalmente livre quem pode exercer a sua vontade sem qualquer limitação moral ou material. Isto é: o tirano. 
Assim, a liberdade suprema só existe nas tiranias.

Dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro é muito bonito. Mas e se a liberdade foi 
mal distribuída e o meu vizinho tem um latifúndio de liberdade enquanto a minha é um quintal de liberdade, liberdade 
mesmo que tadinha? Não é feio sugerir um reestudo da divisão.

Cuidado corre quem dá aos outros toda a liberdade. Geralmente é quem pode tirá-la.
Há os que passam o dia inteiro livres e chegam em casa se queixando disso. São os motoristas de táxi. Toda 

liberdade é relativa.
Toda liberdade é relativa. Verdade exemplarmente ilustrada por este diálogo entre o preso e o carcereiro.
– Nunca mais vou sair daqui.
– Calma. Não desanime.
– Não tem jeito. Estou aqui para sempre.
– Vou ver o que posso fazer por você.
– Não adianta. Estou condenado. Desta prisão eu não saio. Se esqueceram de mim.
– Eu não esquecerei. Voltarei para visitá-lo.
– Promete? – diz o carcereiro.
Quem é livre às vezes não sabe. Quem não é livre sempre sabe. Ou será o contrário? A gente vê tanta gente 

inexplicavelmente feliz.
Alguns são obcecados pela liberdade e prisioneiros da sua obsessão.
Os loucos são livres e vivem presos por isso.
Poderia se dizer que livre, livre mesmo, é quem decide de uma hora para outra que naquela noite quer jantar em 

Paris e pega um avião. Mas mesmo este depende de estar com o passaporte em dia e encontrar lugar na primeira 
classe. E nunca escapará da dura realidade de que só chegará em Paris para o almoço do dia seguinte. O planeta tem 
seus protocolos.

Fala-se em liberdade como se ela fosse um absoluto. Mas dizer “eu quero ser livre” é o mesmo que dizer “eu 
quero” e não dizer o quê. Existe a Liberdade De e a Liberdade Para. Não é uma questão apenas de preposições e 
semântica. É a questão do mundo. O liberalismo clássico iconizou a Liberdade Para. Você é livre 
se tem liberdade para dizer o que pensa e fazer o que quer, para ir e vir e exercer o seu indi-
vidualismo até o fim, ou até o limite da liberdade do outro. A ideia de que a verdadeira 
liberdade é a Liberdade De é recente. Livre de verdade é quem é livre da fome, da 
miséria, da injustiça, da liberdade predatória dos outros. A ideia é recente porque 
antes era inconcebível.

Ser livre do despotismo era automaticamente ser livre para o que se qui-
sesse, para a vida e a procura individual do paraíso. Foi preciso uma virada no 
pensamento humano para concluir que Liberdade Para e Liberdade De não 
eram necessariamente a mesma liberdade e outra virada para concluir que 
eram antagônicas. A última virada é a decisão de que uma liberdade precisa 
morrer para que a outra viva. Não concorde com ela muito rapidamente.

Enfim, de todos os crimes que se cometem em nome da liberdade, o pior 
é a retórica.

Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, completamente 
livre, é a que não tem medo do ridículo.

VERISSIMO, Luis Fernando. Orgias. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 100.
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� Luis Fernando Verissimo, 2015.

Retórica: 
falar bem, eloquência; 
mas pode signi� car também 
discurso vazio. 

semântica. É a questão do mundo. O liberalismo clássico iconizou a Liberdade Para. Você é livre 
se tem liberdade para dizer o que pensa e fazer o que quer, para ir e vir e exercer o seu indi-
vidualismo até o fim, ou até o limite da liberdade do outro. A ideia de que a verdadeira 
liberdade é a Liberdade De é recente. Livre de verdade é quem é livre da fome, da 
miséria, da injustiça, da liberdade predatória dos outros. A ideia é recente porque 

Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, completamente 

. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 100.

� Luis Fernando Verissimo, 2015.

Mateus Bruxel/Folhapress
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Página 9

  AS BASES DO PENSAMENTO LIBERAL
Fundador do pensamento liberal, John Locke foi um dos mais infl uentes autores 

da fi losofi a política dos tempos modernos. Além disso, seu livro Ensaio sobre o 
entendimento humano teve papel fundamental na compreensão sobre o que é o 
conhecimento humano e como ele pode ser construído pelo método histórico, isto é, 
por meio da análise detida da origem das ideias e dos signifi cados das experiências.

Mas sua contribuição mais célebre é a idealização de uma teoria liberal, baseada 
em um conjunto de ideias que procura justifi car a propriedade privada como um 
direito natural dos indivíduos. Assim, a posse é legitimada pelo trabalho, e não 
pela origem ou pelo nascimento em relação a certa parcela da sociedade, como 
defendiam as teorias absolutistas e o direito consuetudinário da Europa feudal. 

O direito divino e explicações baseadas apenas na fé não se sustentaram 
mais como argumentos válidos dali em diante. Assim, as observações sobre a 
abrangência da natureza, os direitos necessários à sobrevivência humana e a 
capacidade do ser humano de modifi car a natureza pelo seu trabalho se mostrariam 
essenciais para a formação do pensamento liberal.

Página 11

  O trabalho, o indivíduo e a propriedade
Para Locke, a propriedade é um dos direitos do ser humano. Ela é legitimada 

como pertencente a alguém pela quantidade de trabalho empregada por ele para 
lavrá-la. Mas o trabalho também pode ser recompensado com dinheiro; logo, a 
posse de dinheiro também é legítima, tendo a vantagem – diferentemente dos 
bens oriundos da terra – de não estragar e poder ser acumulado. O trabalho 
não é algo que se aplica apenas à terra: o comércio também confi gura trabalho, 
portanto pode ser recompensado com dinheiro.

Sendo assim, o dinheiro, a terra e a produção são propriedades legítimas dos 
cidadãos e lhes devem ser asseguradas como direito. Daí a necessidade de um 
Estado, que, para o teórico, tem como função primordial impedir que haja roubo 
de propriedade.

 PARE e PENSE

1. Até que ponto o empirismo de Locke se diferenciava das ideias propostas 
pela Igreja Católica no período medieval?

De acordo com Locke, todos nascem iguais em capacidades cognitivas, são tábulas rasas que serão 
preenchidas; todos são livres e têm direito ao trabalho e à propriedade privada – o que contrariava 
o pensamento vigente do catolicismo, pois este atribuía poderes divinos e especiais aos monarcas, 
que deviam imperar sobre as terras e seus súditos. 

2. Em que se diferenciam os princípios fi losófi cos de Locke e de Hobbes
no que se refere à visão da natureza humana e da melhor forma de 
governo?

Hobbes acreditava que os seres humanos, em seu estado de natureza, sem vigilância, se aniquila-
riam, infringindo os direitos comuns. Logo, um Estado precisa ter poder absoluto de governo para 
controlar esses instintos humanos e manter a ordem. Já Locke acreditava que o Estado deve existir 
para garantir os direitos naturais dos indivíduos, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade; 
o poder do Estado não é soberano nem inquestionável, ele é um meio que garante que o contrato 
será mantido e os direitos, assegurados. 
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 Roteiro de trabalho

1. Para o autor, existe “a” liberdade? É possível conquistá-la? Justifiquem a resposta com trechos da crônica. 

2. O que o autor pretende sugerir com o diálogo entre o preso e o carcereiro? 

3. Qual é a diferença entre a “Liberdade Para” e a “Liberdade De” citadas no texto? Qual delas está mais 
presente em seu cotidiano?

4. Vocês concordam com o autor quando ele afirma que “livre de verdade” é estar livre da fome e das injus-
tiças? Justifiquem a resposta com base em situações concretas e em experiências pessoais.

  AS BASES DO PENSAMENTO LIBERAL
Alguns pensadores, principalmente contemporâneos de Thomas Hobbes (1588-1679), mas não distantes do 

inglês John Locke (1632-1704), foram expoentes das mudanças que se processaram no pensamento de sua época, 
criando teorias que transcenderam seu tempo. Esses escritos influenciaram as bases da formação do mundo ociden-
tal contemporâneo, por isso são considerados tão 
importantes e estudados até hoje. Além de Hobbes 
e Locke, outros nomes expressivos foram o italiano 
Galileu Galilei (1564-1642), que contribuiu muito 
para o desenvolvimento da física e da astronomia, e 
o francês René Descartes (1596-1650), importante 
por seus trabalhos nas áreas de filosofia, física e ma-
temática.

A emergência e o fortalecimento da burguesia 
levaram à busca de teorias que justificassem a nova 
ordem política e social que ela vinha impondo. 
Lembremos ainda que na época de Descartes o ser 
humano estava mudando a concepção que tinha 
de si mesmo. Passou-se a acreditar que todos os 
indivíduos eram dotados de razão e dela podiam 
utilizar-se livremente para julgar, decidir e agir. 
Essa nova concepção de ser humano diferia muito 
da existente antes do florescimento da burguesia, 
quando as verdades eram consideradas incontestá-
veis, uma vez que ditadas por Deus ou pela natu-
reza. O indivíduo burguês emergente, forjado na 
própria capacidade de trabalho, livre das amarras 
da servidão ao senhor feudal, era dono, além dos 
braços, de um pensamento próprio, que o orienta-
va. Não precisava de mais nada para se estabelecer 
como aquele que, dali em diante, deteria o poder.

O racionalismo, instaurado por Descartes, partia 
de uma concepção bastante diferente da concepção 
empirista de Locke. Descartes, além de apontar a ra-
zão como responsável pela criação dos conhecimentos, 
admitia a existência de algumas ideias inatas, como a 
de Deus. Por sua vez, Locke, como empirista, afirmava 
que todo conhecimento era produzido pela experiência 
do sujeito e pela relação que travava com as coisas. Para 
ele, a pessoa, ao nascer, tinha a mente vazia, era uma 
“folha em branco”, uma “tábula rasa”. Os conhecimen-
tos começariam com a experiência dos cinco sentidos. 
Portanto, para os empiristas, a razão, a verdade e as 
ideias eram adquiridas por meio da experiência.

Note que nesse ponto reside a base necessária para as teorias contratualistas no campo da política. Embora defen-
desse que nenhuma ideia era inata, Locke sustentava que todos nascemos com as mesmas capacidades cognitivas e 
sensoriais. Sob esse ponto de vista, portanto, somos todos iguais. As teorias contratualistas surgiram com Hobbes, 
paralelamente ao processo de desenvolvimento do capitalismo.

 �  Gravura de Auguste Alexandre Baudran, colorida por Claude Jacquand, 
1860. Representa o filósofo e matemático René Descartes em sua 
mesa de trabalho. Descartes é considerado o pai do racionalismo, pois 
defende que somente a razão permite ao ser humano conhecer a 
verdade, desde que guiada por um método adequado. Em uma de suas 
obras, Meditações metafísicas, ele aplica o princípio metodológico da 
dúvida, questionando desde o mundo real até as verdades matemáticas. 
Contudo, essa dúvida não era capaz de eliminar sua própria existência; 
assim, como a dúvida era uma forma de pensamento, ele podia afirmar 
que existia como um ser pensante. Daí a célebre frase: “Penso, logo 
existo”. Entre suas principais obras estão Discurso do método (1637) e 
Princípios de filosofia (1644).
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 O trabalho, o indivíduo e a propriedade
Como vimos, para Locke, era o trabalho que conferia valor às coisas, e não a 

natureza. Era por meio do trabalho humano, da intervenção da humanidade 
na natureza, que as coisas passavam a ter valor podiam, então, se tornar 
propriedade de alguém. Vale dizer que, segundo esse filósofo, era o tra-
balho que legitimava a propriedade.

Contudo, essa regra não era aplicável ao dinheiro, uma vez que 
uma pessoa pode acumular muito mais dinheiro do que é capaz de 
usar. Veja que interessante: Locke não via nenhum problema nisso. 
De acordo com ele, não podemos acumular mais do que podemos 
consumir, pois não temos o direito de desperdiçar. Aquilo que se es-
tragaria, caso não conseguíssemos usar, faria falta a outra pessoa. Se 
guardássemos mais do que pudéssemos utilizar, estaríamos usurpando 
o direito alheio. Porém, o dinheiro não estraga. Portanto, segundo esse 
filósofo, alguém poderia ter muito mais dinheiro do que precisaria para 
viver, sem que se configurasse usurpação de direito ou prejuízo do outro. 
Uma pessoa podia até acumular riquezas sem produzir nada na terra, caso 
se dedicasse a intermediar os negócios, comprando e vendendo mercadorias 
produzidas por outros. Todos estavam de acordo a respeito de a moeda representar 
quantidades de trabalho; então, não era necessário que o trabalhador a possuísse.

Locke, partindo do princípio de que é o trabalho que legitima a propriedade, servia-
-se desse raciocínio sobre a moeda para legitimar a atividade do burguês, que é aquele 
que comercia, o intermediário, ou seja, aquele que não é o trabalhador da terra.

Nesse ponto, vamos nos deter nos motivos lockianos para a passagem do 
estado de natureza para o estado civil. Poderíamos começar perguntando: Se 
em estado de natureza homens e mulheres gozam de poder absoluto sobre a pró-
pria vida e suas posses, por que abandonariam espontaneamente esse estado para 
se submeter a qualquer outro poder? John Locke explica:

[…] não é sem razão que [o ser humano] procura de boa vontade juntar-se em so-
ciedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua con-
servação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de “propriedade”. O objetivo 
grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se 
eles sob governo, é a preservação da propriedade.

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo, ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e 
objetivo do governo civil. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 82.

O ser humano em estado civil é o cidadão; o indivíduo que participa de uma 
sociedade consensual é o membro de uma instituição. Além de seu trabalho e 
sua razão, ele passa a atuar como indivíduo econômico que negocia com outros: 
mercador que vende e troca. Todos concordam em restringir a ilimitada liberdade 
natural para ver regulamentado seu igual direito à propriedade; esse é o principal 
intuito ao se estabelecer uma relação social. Nesse estado, há leis estabelecidas e 
consentidas por todos, há um juiz imparcial e com autoridade para decidir sobre as 
questões, assim como um poder que apoia, sustenta e executa a sentença justa, 
elementos ausentes no estado de natureza.

Ao contrário de Hobbes, que propunha poder absoluto ao Estado, Locke estava 
preocupado com a preservação e o desenvolvimento do indivíduo. O governo ao 
qual ele sugere que se submetam os seres humanos em estado civil não tem outra 
finalidade senão a de garantir, a cada um, seus direitos naturais à vida, à liberdade e 
à propriedade.

PARE e PENSE

1. Até que ponto o empirismo de Locke se diferenciava das ideias propostas 
pela Igreja Católica no período medieval?

2. Em que se diferenciam os princípios fi losófi cos de Locke e de Hobbes no 
que se refere à visão da natureza humana e da melhor forma de goveno?

 O trabalho, o indivíduo e a propriedade
Como vimos, para Locke, era o trabalho que conferia valor às coisas, e não a 

natureza. Era por meio do trabalho humano, da intervenção da humanidade 
na natureza, que as coisas passavam a ter valor podiam, então, se tornar 
propriedade de alguém. Vale dizer que, segundo esse filósofo, era o tra-

o direito alheio. Porém, o dinheiro não estraga. Portanto, segundo esse 
filósofo, alguém poderia ter muito mais dinheiro do que precisaria para 
viver, sem que se configurasse usurpação de direito ou prejuízo do outro. 
Uma pessoa podia até acumular riquezas sem produzir nada na terra, caso 
se dedicasse a intermediar os negócios, comprando e vendendo mercadorias 
produzidas por outros. Todos estavam de acordo a respeito de a moeda representar � Retrato de John Locke feito por 

Godfrey Kneller, 1697.
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Página 12

  DESDOBRAMENTOS DO LIBERALISMO
Nesta seção apresentamos alguns desdobramentos de ideias liberais na 

economia, por Adam Smith, e na fi losofi a política, por Rousseau. Smith pregava 
o “livre fazer”, e para ele valores como individualismo, liberdade e livre concorrência 
seriam fatores de harmonização econômica; por isso, a economia deveria ser regida 
por leis próprias que se autorregulassem através da “mão invisível” do mercado. 
Não caberia ao Estado, com suas leis e regulamentações, intervir nessa dinâmica. 

Os indivíduos, por meio de suas relações comerciais, estariam exercendo sua 
liberdade e construindo as leis inerentes à economia. Já Rousseau via na associação 
entre os cidadãos a expressão de uma vontade geral que seria oriunda da união das 
vontades individuais, não havendo contradição entre a sociedade e as liberdades 
individuais, pois a sociedade seria a reunião entre seres livres para a condução de 
leis que visassem ao bem comum. Só haveria sentido para a existência do Estado 
se ele fosse a expressão soberana de um pacto, do contrato social, que em seu 
fundamento seria a expressão maior da vontade dos cidadãos.

Página 13

 PARE e PENSE

1. O que caracteriza o conceito de liberdade formulado por Adam Smith?
Existiria uma liberdade natural no que diz respeito a transações econômicas, pois, para Adam Smith 
o mercado se regulamenta naturalmente por leis próprias e que não podem ser reguladas pelo 
intervencionismo estatal. O individualismo, a liberdade e a livre concorrência seriam efetivadas, 
harmonizadas e garantiria a felicidade coletiva de todos a partir desse modelo de organização 
econômica e política.  

2. Por que Rousseau pode ser considerado um pensador ligado ao libera-
lismo, apesar de suas discordâncias em relação a Locke?
Locke fundamenta a existência do Estado como a instituição que deve garantir o direito à proprie-
dade privada, um direito individual que se reflete no coletivo e, portanto, na atividade econômica. 
A propriedade privada é criticada por Rousseau, que inclusive a considera um meio de criação de 
injustiças na sociedade. Porém, Rousseau ainda é considerado um pensador liberal, porque, para 
ele, o pacto ou contrato social não seria uma expressão que retira ou suprime as liberdades indi-
viduais. Pelo contrário, ele reafirma que cidadãos livres, individualmente, escolheram se associar. 
O Estado torna-se, assim, a expressão máxima dos interesses gerais de pessoas que livremente se 
uniram. Assim, a individualidade, valor caro ao liberalismo, seria politicamente garantida na figura 
dos cidadãos.

  Uma doutrina ética
Nesta seção são apresentadas algumas ideias sobre o utilitarismo como 

corrente de pensamento fi losófi co. O utilitarismo constitui um elemento do 
pensamento liberal, pois se centra na felicidade individual como um bem maior 
da sociedade. A individualidade é um valor, e, quanto mais indivíduos dentro de 
uma sociedade forem felizes com tal ou qual ação ou resolução, maiores serão a 
importância e a utilidade daquilo que criou esse efeito. Trata-se de um conceito 
pragmático de felicidade que visa aos fi ns alcançados. Leis, políticas, economia 
e formas de organização de entidades devem seguir esse princípio dentro do 
conceito de utilitarismo.
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  DESDOBRAMENTOS DO LIBERALISMO
As transformações econômicas e políticas vivenciadas pelas sociedades europeias a partir do século XVIII, com o 

desenvolvimento do capitalismo e a Revolução Industrial, provocaram novos desdobramentos do pensamento liberal, 
como a teoria do livre comércio, a concepção de contrato social de Rousseau e o surgimento do liberalismo democrá-
tico, já no contexto das reivindicações operárias por mais direitos. 

No século XVIII surgiu a teoria do livre comércio, que seria amplamente defendida no século seguinte, 
quando ficou conhecida como laissez-faire (livre fazer). Ela foi elaborada pelo pensador escocês Adam Smith (1723-
1790), autor da obra A riqueza das nações. Para ele, os fenômenos econômicos definiam-se como manifestação de 
uma ordem natural, com a maior liberdade individual possível no âmbito das relações econômicas. Smith criou a 
doutrina da liberdade natural, opondo-se às interferências da legislação na economia e à prática do monopólio, 
tão características do mercantilismo, porque acreditava que essas práticas restringiam a lei natural das relações 
econômicas. 

Ele criticava todo tipo de monopólios econômicos, entre eles o das metrópoles em relação a suas colônias. 
Smith destacava o individualismo, a liberdade e a livre concorrência, por meio dos quais os interesses individuais 
seriam harmonizados naturalmente, resultando no bem-estar da sociedade como um todo. Suas ideias foram o 
ponto de partida para o desenvolvimento de um liberalismo econômico que condenava a intervenção do Estado 
na economia. Segundo o economista Paulo Sandroni:

Adam Smith exalta o individualismo, considerando que os interesses individuais livremente desenvolvidos seriam har-
monizados por uma “mão invisível” e resultariam no bem-estar coletivo; essa “mão invisível” entraria também em jogo no 
mercado dos fatores de produção enquanto imperasse a livre concorrência. A apologia do interesse individual e a rejeição 
da intervenção estatal na economia se transformariam em teses básicas do liberalismo.

SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 404.

Ainda no século XVIII, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), apesar de também partir da 
ideia de estado de natureza, contrariou o liberalismo individualista, elaborando a ideia de contrato social. Se-
gundo ele, todos os seres humanos nasciam livres, mas deveriam estabelecer um pacto para viver em sociedade, 
ou seja, precisariam elaborar um contrato social. A base desse contrato estaria na preservação da liberdade, da 
igualdade e da justiça. Rousseau afirmava: 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força 
comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 
antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1978. p. 32-33. (Os Pensadores).

Para Rousseau, cada ser humano seria, ao mesmo tempo, legislador e sujeito; portanto, deveria obedecer à lei 
que ele mesmo havia criado. Assim, desrespeitar as leis coletivamente acordadas significava desrespeitar a vontade 
de todos os cidadãos. Nesse caso, o direito de rebelião deveria ser colocado em prática em favor da manutenção do 
que tinha sido coletivamente acordado. Para o filósofo francês, aquele que governa nada mais é que o conjunto dos 
membros da sociedade. É o somatório não dos indivíduos, mas dos cidadãos, pois o indivíduo estaria em estado civil. 

Resumindo, para Rousseau, o indivíduo via suas forças multiplicadas 
na defesa de sua pessoa e de seus bens quando estava em sociedade, 
uma vez que todos tinham o mesmo interesse na preservação deles.

Não há, em Rousseau, a criação de um Estado à parte do cida-
dão. Para viver em sociedade, cada um “dá-se completamente”; 
isso significa que todos deviam submeter seus impulsos naturais 
individuais aos padrões coletivos, em uma submissão igual para to-
dos. Nas palavras do filósofo: “cada um dando-se a todos, não se 
dá a ninguém”. Era assim que ele pensava resolver a questão da 
liberdade e da igualdade em sociedade. Como era de supor, para 
o autor, nenhum tirano poderia ameaçar a liberdade do indivíduo, 
razão pela qual ele condenava a escravidão. Podemos perceber que 
seu pensamento liberal assumiu uma feição mais democrática, uma 
vez que Rousseau se preocupava mais intensamente com a defesa 
da justiça social e da igualdade. O contrato social deveria ser regido 
pela vontade geral, a vontade do cidadão – e não a do indivíduo –, 
o que o conduziria a querer o bem do conjunto ao qual pertencesse.

 �  Cartaz satírico de Letourmy, produzido entre 1789 e 1804, em que um nobre evoca 
a igualdade durante a Revolução Francesa. A defesa da igualdade entre os cidadãos, 
um dos princípios de Rousseau, foi um dos lemas fundamentais da Revolução 
Francesa. Durante esse movimento, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão.
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Uma doutrina ética
O pensador inglês Jeremy 

Bentham (1748-1832) foi o fundador 
do chamado utilitarismo, desen-
volvido posteriormente pelo fi lósofo 
e economista britânico Stuart Mill 
(1806-1873). Segundo essa doutrina 
ética, a utilidade é o principal crité-
rio para a ação humana. Bentham 
pretendia reformular as leis segun-
do esse princípio para que toda a 
legislação alcançasse o objetivo de 
proporcionar felicidade ao maior nú-
mero possível de indivíduos.

Em 1859, Stuart Mill publicou 
Da liberdade, cuja principal tese era 
a utilidade da felicidade individual, 
que assim aumentaria a felicidade 
da coletividade.

As ideias da ética utilitarista fun-
damentaram a elaboração da teoria 
liberal utilitarista, que sustentava 
uma ideia bastante simples: de maneira geral, a felicidade coletiva é alcançada com mais facilidade pela 
liberdade que pela coerção; logo, a liberdade seria mais útil para a humanidade. 

� Jeremy Bentham, 1832. � Stuart Mill, 1873.
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PARE e PENSE

1. O que caracteriza o conceito de liberdade 
formulado por Adam Smith?

2. Por que Rousseau pode ser considerado 
um pensador ligado ao liberalismo, apesar 
de suas discordâncias em relação a Locke?

No que se refere à propriedade, Rousseau assumiu uma posição diferente da defendida por Locke, ao afirmar 
que todos os problemas começaram quando o primeiro ser humano cercou o lugar onde vivia e disse: “Isto é meu”. 
Nascia aí a propriedade privada e também a origem de muitas desigualdades sociais. Nas palavras do filósofo 
francês:

O primeiro que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer isto é meu, e encontrou gente simples o bastante para 
acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e 
horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os mourões ou tapando o fosso, houvesse grita-
do: não escutem este impostor; vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de 
ninguém!

ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade entre os homens. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 58-59. E-book.

Ainda no século XIX, o liberalismo ganhou novos contornos com as reivindicações dos operários europeus contra 
as más condições de trabalho e a superexploração nas fábricas do continente. Podemos dizer que o pensamento 
político do século XIX, marcado pela pressão das organizações operárias, representou um liberalismo democrático 
que garantia mais igualdade de direitos com base em legislação e garantias jurídicas.

No século XX, o liberalismo também continuou a exercer um importante papel em muitas sociedades da Eu-
ropa e de outras partes do mundo, entre elas, a brasileira, que adotou vários dos princípios liberais em suas Cons-
tituições e formas de organização política, assim como na defesa dos direitos dos indivíduos e da propriedade. 
Em muitos países europeus, após a árdua experiência das 
Guerras Mundiais, consolidou-se a democracia liberal, 
que tinha como foco a defesa da democracia, dos direitos 
individuais e das instituições públicas que atuavam para 
proteger os cidadãos e reduzir as desigualdades. Em opo-
sição ao liberalismo, despontaram os movimentos anar-
quistas e os partidários do socialismo e do comunismo. 
Nos anos 1930, houve também, no caso brasileiro, os 
integralistas, uma versão brasileira do fascismo italiano 
que defendia a supremacia do Estado e a limitação da 
liberdade dos invidíduos que não estivessem de acordo 
com as orientações governamentais.
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PARE e PENSE
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Página 14

  Princípios liberais
Os conceitos apresentados podem ser trabalhados sob os prismas da economia 

e da política. Cada um deles, depois de lido com a sala, pode ser empregado 
em situações hipotéticas que exemplifi quem interesses políticos e econômicos. 
Assim, esses conceitos podem ser testados em seus limites, e suas contradições 
internas podem ser objeto de discussão com a turma.

Página 15

PESQUISA
É necessário que os estudantes busquem 

informações sobre o neoliberalismo, 
identifi cando semelhanças e diferenças em 
relação ao liberalismo clássico. 

O autor do texto, importante pesquisador 
do departamento de História da Universidade 
de São Paulo, cita Margaret Thatcher. Eleita 
primeira-ministra da Inglaterra em 1979, 
ela consolidou o primeiro governo com um 
programa neoliberal; esse modelo foi seguido 
pelos Estados Unidos com a eleição de Ronald 
Reagan à presidência, em 1980. 

Os fatos citados por Sevcenko ocorreram 
no fi nal dos anos 1970 e durante a década 
de 1980, ainda no decorrer da Guerra Fria. 
O pensamento neoliberal e anticomunista 
colaborou para o colapso do socialismo e o 
desmantelamento da União Soviética. A queda do muro de Berlim, em 1989, 
agravou a crise do socialismo, que se estendeu por toda a década. O neoliberalismo 
é uma política baseada no individualismo, como estabelece Sevcenko, e que retira 
a ação do Estado em favor das grandes corporações e da livre concorrência.

A habilidade EM13CHS102 será trabalhada mediante o levantamento de dados 
a respeito do neoliberalismo feito na pesquisa. Espera-se que os estudantes, em 
grupo, analisem e discutam o tema comparando diversas narrativas sobre ele, 
para, assim, criticar, a partir do próprio ponto de vista, essa teoria econômica.

A análise de gráfi cos, fotos, tabelas e textos levantados pelos estudantes nessa 
mesma pesquisa mobilizará a habilidade EM13CHS106. Espera-se que, com o 
uso da tecnologia, eles possam chegar a diversos pontos de vista sobre o tema e 
comunicar suas ideias para a sala de maneira crítica.

Habilidade (EM13CHS102) 
Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.
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 �  Nos arredores de Paris, perto de Montmartre, de Vincent van Gogh, 1887 (aquarela, 39,5 cm × 53,5 cm). Representação de uma 
paisagem industrial na periferia de Paris, França, próximo a Montmartre. Destaca-se nessa representação a presença das chaminés das 
fábricas na vida urbana.
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Princípios liberais

• Individualismo: uma das ideias principais do liberalismo é que o ser humano existe como indivíduo 
que possui direitos, mesmo antes de qualquer convívio social. Locke trata o ser humano como um 
sujeito consciente e racional em estado de natureza, anterior à instituição da sociedade. Apenas pelo 
fato de sermos humanos já temos direitos naturalmente, que independem de nossa posição ou função 
na sociedade. Em uma palavra: todos somos iguais.

• Propriedade: para o liberalismo, o direito à propriedade é um direito natural de todo indivíduo. Ora, a 
doutrina liberal rejeita a ideia de qualquer privilégio que venha do nascimento (era o tempo de firmar 
o poder do burguês em detrimento do da nobreza), afirmando que os instrumentos legítimos de as-
censão social e acúmulo de riquezas são o talento pessoal e o esforço de trabalho. Qualquer um que 
trabalhe e se esforce, que seja “industrioso e racional”, pode acumular riquezas. Estas, por sua vez, são 
um direito natural cuja proteção deve constituir um dos principais objetivos dos governos.

• Liberdade: o princípio da liberdade está diretamente relacionado ao individualismo, pois se trata da 
liberdade que cada pessoa tem de desenvolver seus potenciais. Qualquer tipo de controle político, religio-
so, intelectual e econômico é considerado falta de liberdade e, portanto, um desrespeito à personalidade 
do indivíduo. Este deve ser deixado totalmente livre para lutar por sua felicidade, isto é, trabalhar para 
acumular propriedades e adquirir uma posição social vantajosa em decorrência de suas aptidões pessoais. 
Pode-se afirmar que a propriedade é a expressão da liberdade do indivíduo trabalhador e empreendedor.

• Igualdade: a igualdade defendida pelo liberalismo refere-se a direitos. Os seres humanos apresentam 
diferentes talentos, capacidades e potencialidades. Se não são iguais individualmente, não podem 
ser iguais no âmbito social. Se o governo deve garantir o livre desenvolvimento das potencialidades 
de cada um, diferentes indivíduos obterão diferentes resultados ao trabalharem pela aquisição de 
riquezas, dependendo de suas capacidades. Portanto, a igualdade deve ser a validação do direito ao 
desenvolvimento individual, e todos, perante a lei, devem ter iguais direitos à vida, à liberdade, à pro-
priedade e à proteção da justiça. Como vemos, a doutrina liberal reconhece as desigualdades sociais e 
defende que elas são legítimas, já que advêm de diferenças individuais, e os mais talentosos têm direito 
a alcançar sucesso na sociedade. Essa ideia parte da concepção naturalista de ser humano, como se cada 
indivíduo, por natureza, desde o nascimento, já fosse o que é, independentemente das condições culturais 
que cercam sua formação durante a vida. 
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PESQUISA
No mundo contemporâneo, surgem, com frequência, indicações e referências ao neoliberalismo, ao se caracte-

rizar certas políticas econômicas ou a ideologia de um político ou partido. Vamos entender melhor o que é o pen-
samento neoliberal e que relações mantém com o liberalismo. Para começar, leia um trecho escrito pelo historiador 
Nicolau Sevcenko. Depois, reúna-se com os colegas e siga os passos do Roteiro de trabalho.

Nicolau Sevcenko 

[...] [o] declínio dos regimes comunistas se deu em paralelo à ascensão de dois líderes que avocaram para si os 
méritos da “vitória do capitalismo”. Os novos personagens foram o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e 
a primeira-ministra Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha. 

Thatcher, em especial, se tornaria a madrinha do novo contexto político. Decretando a falência da ideia de socia-
lismo, ela pronunciou o que se tornaria a fórmula básica do novo credo neoliberal: “Não há e nem nunca houve essa 
coisa chamada sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos.”. Fórmula que ela completou com um princípio 
lapidar, de cunho moral, para abençoar o espírito da concorrência agressiva: “A ganância é um bem” (greed is good). 
O fato é que, na sua oportuna aliança com Ronald Reagan, ao longo dos anos 80, ambos efetuaram uma mudança 
drástica do discurso conservador, invertendo os termos do debate político.

Até então as posições radicais monopolizavam a simbologia da emancipação e da justiça social, apostando todas as 
cartas nos princípios da esperança e da solidariedade, num mundo coeso por impulsos de liberdade, igualdade e fraternidade. 
Aos conservadores restava tachar essa atitude de ilusória, de lunática, de chamariz para a implantação da tirania totalitária.  
A operação ideológica construída pelo nexo Reagan-Thatcher mudou completamente a configuração do debate político.

SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 35-37.

 Roteiro de trabalho

1. Identifiquem, no texto, os elementos históricos indicados pelo autor, como o declínio dos regimes comunistas, a 
atuação do presidente Ronald Reagan etc. Elenquem esses elementos históricos em uma lista. 

2. Com base na lista, consultem sites confiáveis, livros de História, produções audiovisuais e podcasts sobre esses 
aspectos históricos, organizando a cronologia dos principais acontecimentos políticos e econômicos entre 1979 e 
1989. Essa cronologia os auxiliará a compreender a análise proposta por Sevcenko. 

3. Em seguida, façam uma nova pesquisa, agora mais aprofundada, sobre o que o autor chama de nova “configu-
ração do debate político” liderada por Thatcher e Reagan, isto é, o crescimento do pensamento neoliberal a partir 
da década de 1980. 

4. Selecionem dois textos de fontes confiáveis e, após lê-los, analisem as informações que eles apresentam, orga-
nizando uma explicação sobre o que é o pensamento neoliberal (o que ele defende em relação à sociedade e à 
economia) e como as ideias neoliberais foram postas em prática a partir da década de 1980. 

5. Agora é o momento de organizar a reflexão do grupo utilizando apenas recursos visuais, como mapas mentais, 
gráficos, infográficos, fotografias conectadas, figuras, charges desenhadas pelo grupo, etc. 

6. Cada grupo deve mostrar seu material visual em silêncio para a turma, a fim de que os outros grupos levantem 
hipóteses sobre o que vocês procuraram expressar a respeito do tema. Depois, de maneira sucinta, o próprio 
grupo resumirá oralmente suas ideias. 
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• Democracia: consiste no direito que todos têm de participar do governo, havendo, porém, grande dis-
cussão em torno da viabilidade dessa participação. Como proceder para que todos possam governar? 
Instaura-se nesse ponto a contradição entre a necessidade de todo o povo deliberar sobre a vida na 
sociedade e a possibilidade concreta de isso acontecer. Esse entrave entre a teoria e a prática resolve-se 
por meio da instituição da representação parlamentar, forma encontrada para a maioria estar presente 
no governo. É também uma maneira de realização daquele indivíduo idealizado por essa doutrina, sem 
nenhuma participação nos âmbitos social, política e cultural. O sufrágio universal despoja o ser humano 
de suas relações, características pessoais, sexo, classe social, profissão, para transformá-lo em indivíduo 
simplesmente. O resultado das eleições é determinado pela maioria, que é um critério quantitativo.
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 PONTO DE VISTA
O texto apresentado nesta seção, do 

cientista político Yascha Mounk, aprofunda 
o conceito de democracia liberal fazendo um 
rápido balanço das experiências históricas do 
século XX e reconhece, na vitória de Trump e 
de outros presidentes autoritários, sintomas de 
uma crise maior do sistema político fundado na 
democracia liberal. 

Para o autor, democracia sem direitos (os 
Estados com eleições formais, mas governos 
autoritários, como na Hungria, na Polônia e na 
Rússia) corre o risco de se tornar uma tirania. E, 
por outro lado, um regime que não protege os 
direitos individuais pode facilmente excluir os 
marginalizados e sem posses. Por isso, o autor 
defende a ideia de que é preciso “salvar” a 
democracia, como sugere o título, para garantir 
que o liberalismo sobreviva.  

A leitura de um fragmento do livro de Mounk, que propõe hipóteses sobre os 
rumos da democracia após a crise da atualidade, desenvolverá a habilidade EM13CHS103. Espera-se que, com a 
sistematização dos dados levantados pelo autor, os estudantes possam elaborar criticamente o próprio ponto de 
vista sobre as dinâmicas políticas que sustentam os países nos dias de hoje.

A habilidade EM13CHS603 será empregada pelos estudantes ao analisarem o sistema político empregado em 
diversos países na atualidade. Com a leitura do texto apresentado na seção, eles poderão analisar a denominada 
“crise da democracia” para avaliar seus efeitos sobre seus direitos de cidadãos.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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Roteiro de trabalho 
O neoliberalismo é um assunto atual, por isso não haverá difi culdade na coleta 

de dados. 
Exemplos de fontes a serem consultadas:
• História Online. Disponível em: https://historiaonline.com.br/. Acesso em: 

15 set. 2020. Site organizado por diversos historiadores, com conteúdo 
gratuito, que traz videoaulas, podcasts e material de estudo sobre a história 
do Brasil e do mundo.

• Canal da Lili. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/
UChj-CaMYRpv0-vrqKG0-aEw. Acesso em: 15 set. 2020. Canal da 
antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz em que há entrevistas, análises 
críticas de obras historiográfi cas e videoaulas sobre diversos temas de 
história, política e economia mundial.

Após o levantamento da cronologia da época e da pesquisa sobre os dois 
políticos mencionados no excerto de Nicolau Sevcenko, os estudantes podem 
escrever um pequeno texto como síntese daquilo que entenderam sobre o 
neoliberalismo e suas comparações com o liberalismo de Locke.  

Depois, com as ideias mais organizadas, podem decidir qual abordagem farão sobre o tema: uma crítica ao 
neoliberalismo; um elogio econômico; um apontamento de suas consequências para os grupos minoritários; uma 
avaliação de sua infl uência na política atual; um detalhamento de como se desdobrou no Brasil; entre outras possibilidades. 

Em seguida, devem levantar fotos e charges; produzir ilustrações próprias como caricaturas; selecionar imagens 
dos países a serem mencionados; pesquisar tabelas, dados numéricos, entrevistas com estudiosos do tema – tudo 
isso para demonstrar como o neoliberalismo está presente na vida social dos brasileiros e no mundo todo. Com 
esse material, os grupos podem montar uma apresentação visual. 

Para aqueles que quiserem montar uma apresentação de mapa mental digital, sugerimos uma ferramenta que 
pode ser muito útil: o MindMeister (disponível em: https://www.mindmeister.com/pt?utm_source=google&utm_
medium=cpc&utm_campaign=br_pt_search&utm_content=mm&gclid=CjwKCAjwydP5BRBREiwA-qrCGjvBjX3-
IqyCuCJnjTqiwM-1W4-7z34xlbR4dha9NndSw8GjiVTMYBoCDNYQAvD_BwE. Acesso em: 15 set. 2020).
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PESQUISA
No mundo contemporâneo, surgem, com frequência, indicações e referências ao neoliberalismo, ao se caracte-

rizar certas políticas econômicas ou a ideologia de um político ou partido. Vamos entender melhor o que é o pen-
samento neoliberal e que relações mantém com o liberalismo. Para começar, leia um trecho escrito pelo historiador 
Nicolau Sevcenko. Depois, reúna-se com os colegas e siga os passos do Roteiro de trabalho.

Nicolau Sevcenko 

[...] [o] declínio dos regimes comunistas se deu em paralelo à ascensão de dois líderes que avocaram para si os 
méritos da “vitória do capitalismo”. Os novos personagens foram o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e 
a primeira-ministra Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha. 

Thatcher, em especial, se tornaria a madrinha do novo contexto político. Decretando a falência da ideia de socia-
lismo, ela pronunciou o que se tornaria a fórmula básica do novo credo neoliberal: “Não há e nem nunca houve essa 
coisa chamada sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos.”. Fórmula que ela completou com um princípio 
lapidar, de cunho moral, para abençoar o espírito da concorrência agressiva: “A ganância é um bem” (greed is good). 
O fato é que, na sua oportuna aliança com Ronald Reagan, ao longo dos anos 80, ambos efetuaram uma mudança 
drástica do discurso conservador, invertendo os termos do debate político.

Até então as posições radicais monopolizavam a simbologia da emancipação e da justiça social, apostando todas as 
cartas nos princípios da esperança e da solidariedade, num mundo coeso por impulsos de liberdade, igualdade e fraternidade. 
Aos conservadores restava tachar essa atitude de ilusória, de lunática, de chamariz para a implantação da tirania totalitária.  
A operação ideológica construída pelo nexo Reagan-Thatcher mudou completamente a configuração do debate político.

SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 35-37.

 Roteiro de trabalho

1. Identifiquem, no texto, os elementos históricos indicados pelo autor, como o declínio dos regimes comunistas, a 
atuação do presidente Ronald Reagan etc. Elenquem esses elementos históricos em uma lista. 

2. Com base na lista, consultem sites confiáveis, livros de História, produções audiovisuais e podcasts sobre esses 
aspectos históricos, organizando a cronologia dos principais acontecimentos políticos e econômicos entre 1979 e 
1989. Essa cronologia os auxiliará a compreender a análise proposta por Sevcenko. 

3. Em seguida, façam uma nova pesquisa, agora mais aprofundada, sobre o que o autor chama de nova “configu-
ração do debate político” liderada por Thatcher e Reagan, isto é, o crescimento do pensamento neoliberal a partir 
da década de 1980. 

4. Selecionem dois textos de fontes confiáveis e, após lê-los, analisem as informações que eles apresentam, orga-
nizando uma explicação sobre o que é o pensamento neoliberal (o que ele defende em relação à sociedade e à 
economia) e como as ideias neoliberais foram postas em prática a partir da década de 1980. 

5. Agora é o momento de organizar a reflexão do grupo utilizando apenas recursos visuais, como mapas mentais, 
gráficos, infográficos, fotografias conectadas, figuras, charges desenhadas pelo grupo, etc. 

6. Cada grupo deve mostrar seu material visual em silêncio para a turma, a fim de que os outros grupos levantem 
hipóteses sobre o que vocês procuraram expressar a respeito do tema. Depois, de maneira sucinta, o próprio 
grupo resumirá oralmente suas ideias. 
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• Democracia: consiste no direito que todos têm de participar do governo, havendo, porém, grande dis-
cussão em torno da viabilidade dessa participação. Como proceder para que todos possam governar? 
Instaura-se nesse ponto a contradição entre a necessidade de todo o povo deliberar sobre a vida na 
sociedade e a possibilidade concreta de isso acontecer. Esse entrave entre a teoria e a prática resolve-se 
por meio da instituição da representação parlamentar, forma encontrada para a maioria estar presente 
no governo. É também uma maneira de realização daquele indivíduo idealizado por essa doutrina, sem 
nenhuma participação nos âmbitos social, política e cultural. O sufrágio universal despoja o ser humano 
de suas relações, características pessoais, sexo, classe social, profissão, para transformá-lo em indivíduo 
simplesmente. O resultado das eleições é determinado pela maioria, que é um critério quantitativo.
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PONTO DE VISTA
Leia o trecho do livro de Yascha Mounk, professor da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, que trata 

da crise da democracia liberal. Depois, reúna-se em grupo para refletir sobre as questões do Roteiro de trabalho.

O povo contra a democracia
Yascha Mounk

Até há pouco tempo, a democracia liberal reinava absoluta. A despeito de todas as suas deficiências, a maioria 
dos cidadãos parecia profundamente comprometida com sua forma de governo. A economia estava em crescimento. 
Os partidos radicais eram insignificantes. Os cientistas políticos achavam que em lugares como a França ou os Estados 
Unidos a democracia chegara para ficar fazia um bom tempo e que em anos vindouros pouca coisa mudaria. Politica-
mente falando, assim parecia, o futuro não seria muito diferente do passado. Então o futuro chegou – e se revelou, 
na verdade, bem diferente. A desilusão do cidadão com a política é coisa antiga; hoje em dia, ele está cada vez mais 
inquieto, raivoso, até desdenhoso. Faz tempo que os sistemas partidários parecem paralisados; hoje, o populismo 
autoritário cresce no mundo todo, da América à Europa e da Ásia à Austrália. Não é de hoje que os eleitores repudiam 
esse ou aquele partido, político ou governo; agora, muitos deles parecem estar fartos da democracia liberal em si. 
A eleição de Donald Trump para a Casa Branca foi a manifestação mais aparente da crise da democracia. Nunca é 
demais frisar o que significou a ascensão de Trump. Pela primeira vez em sua história, a democracia mais antiga e 
poderosa do mundo elegeu um presidente que despreza abertamente normas constitucionais básicas – alguém que 
deixou seus apoiadores “em suspense”, ameaçando não aceitar o resultado da eleição; que defendeu a prisão de sua 
principal opositora política; e que sem exceção preferiu os adversários autoritários do país a seus aliados democrá-
ticos. Mesmo se no fim das contas Trump for cerceado pelos mecanismos institucionais de controle, a disposição do 
povo americano em eleger um aspirante a déspota para o cargo mais alto do país é um péssimo sinal. E a eleição de 
Trump dificilmente pode ser considerada um incidente isolado. Na Rússia e na Turquia, déspotas eleitos conseguiram 
transformar democracias incipientes em ditaduras eleitorais. Na Polônia e na Hungria, líderes populistas rezam essa 
mesma cartilha para destruir a liberdade de imprensa, solapar as instituições independentes e calar a oposição.

Após a queda da União Soviética, a democracia liberal virou a forma de regime dominante no mundo. Parecia 
imutável na América do Norte e na Europa Ocidental, radicou-se num piscar de olhos em países outrora autocráticos, 
do Leste Europeu à América do Sul, e fez rápidas incursões por Ásia e África. Um motivo para o triunfo da democracia 
liberal é que não havia alternativa consistente a ela. O comunismo fracassara. A teocracia islâmica contava com pou-
quíssimo apoio fora do Oriente Médio. O sistema singular chinês de capitalismo estatal sob a bandeira do comunismo 
dificilmente poderia ser copiado por países que não partilhassem de sua história incomum. O futuro, assim parecia, 
pertencia à democracia liberal. A ideia do triunfo infalível da democracia

Liberalismo e democracia, assim pensamos por muito tempo, compõem um todo coeso. A questão não é apenas que nos 
preocupamos com a vontade popular e com o Estado de direito, ambos ligados não só à autonomia de decisão das pessoas 
como também à proteção dos direitos individuais. É que cada componente de nosso sistema político parece ser necessário 
para proteger os demais. Há de fato um bom motivo para recear que a democracia liberal talvez não sobreviva se um de seus 
elementos for abandonado. Um sistema em que as pessoas têm voz nas decisões assegura que os ricos e poderosos não 
possam passar por cima dos direitos dos desfavorecidos. Por esse mesmo motivo, um sistema em que os direitos de minorias 
impopulares são protegidos e a imprensa pode criticar o governo livremente assegura que as pessoas possam mudar seus 
soberanos mediante eleições livres e justas. Direitos individuais e vontade popular, conforme sugere essa narrativa, andam 
juntos, como torta e maçã, ou como Twitter e Donald Trump. Mas o fato de que um sistema funcional precisa de ambos os 
elementos para prosperar não significa que um sistema que tenha as duas coisas necessariamente será estável. Pelo contrário, 
a dependência mútua do liberalismo e da democracia mostra com que rapidez a disfunção em um aspecto de nossa política 
pode gerar disfunção em outro. E assim a democracia sem direitos sempre corre o risco de degenerar naquilo que os Pais 
Fundadores mais temiam: a tirania da maioria. Entretanto, os direitos sem democracia não precisam se provar mais estáveis: 
depois que o sistema político virar um playground de bilionários e tecnocratas, a tentação de excluir cada vez mais o povo das 
decisões importantes continuará aumentando. Essa lenta divergência entre o liberalismo e a democracia talvez seja exatamen-
te o que acontece neste momento – e as consequências decerto serão tão ruins quanto as nossas previsões.

[...]

A meu ver, 

• A democracia é um conjunto de instituições eleitorais com poder de lei que traduz as opiniões do povo em 
políticas públicas.

• As instituições liberais efetivamente protegem o Estado de direito e garantem os direitos individuais – como 
a liberdade de expressão, de religião, de imprensa e de associação – para todos os seus cidadãos (incluindo 
as minorias étnicas e religiosas). 
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Roteiro de trabalho

1. O que caracteriza, segundo o autor, uma democracia liberal?
Uma democracia liberal defende, ao mesmo tempo, a democracia e o liberalismo; defende a 
participação política e o Estado de direito, a vontade popular e os direitos individuais. 

2. O que provocou a crise das democracias liberais?
O fortalecimento de governos que desequilibraram a balança entre democracia e liberalismo, 
isto é, entre soberania popular e direitos individuais. Esses governos tendem a desvirtuar a 
democracia liberal em duas direções: para democracias “iliberais”, que suprimem os direitos 
das minorias e fortalecem o Poder Executivo; e para regimes liberais antidemocráticos, que 
favorecem as elites, a despeito de manterem eleições regulares, sem efeito, para atender aos 
anseios populares.   

3. O autor parece ser um defensor da democracia liberal? Justifi quem.
Sim, ele defende a democracia liberal como o melhor sistema político na atualidade. Na sua 
análise, ele alerta que os desequilíbrios desse sistema estão provocando sua decomposição, 
seja pela perda dos direitos individuais, seja pela ausência de participação popular efetiva. 

4. Que forma de governar estaria substituindo as democracias liberais? Para 
o autor, essa pode ser uma solução positiva? Expliquem.
O autor afirma que as democracias liberais estão sendo substituídas por “democracias sem 
direitos”, em regimes que não protegem mais as minorias nem os direitos individuais; ou por 
“direitos sem democracia”, em regimes liberais que suprimiram a soberania popular. 

5. Com base no texto de Yascha Mounk e nas refl exões propostas ao longo 
do capítulo, formulem dois argumentos: um a favor e outro contra a de-
mocracia liberal. Apresentem seus argumentos por escrito para os colegas 
do grupo e debatam a validade das duas posições.
Os estudantes podem debater esses argumentos, a princípio, em duplas. Sugere-se que mon-
tem, então, no caderno, uma tabela com os dois lados da situação; depois, que escolham os 
argumentos mais coerentes para apresentar à turma. Cabe neste momento o debate sobre 
exemplos de países e governos que concretizem as falas dos estudantes e até sugestões de 
maneiras para resolver esse impasse político.

Página 18

  A política liberal e a monarquia constitucional
A Revolução Inglesa representou uma vitória dos valores liberais e das demandas 

de setores da burguesia e da aristocracia rural, visto que seu resultado foi a 
constituição dos direitos individuais, a ampliação dos direitos políticos e o controle 
sobre o poder do soberano. Os estudos escolares sobre esse tema tendem a 
caracterizar um “modelo” de revolução com base na experiência francesa, em 
virtude da radicalidade e da rapidez dos acontecimentos (em menos de uma 
década, os franceses criaram uma Constituição, condenaram o rei à guilhotina e 
proclamaram a República). 

Assim, a experiência inglesa pareceria menos radical e traumática, visto que a 
monarquia constitucional foi mantida. Mas é importante destacar que também se 
tratou de uma experiência violenta que envolveu uma guerra civil, a execução de 
um monarca e um breve período republicano e ditatorial, sob o comando de Oliver 
Cromwell. Procure salientar que esses eventos tiveram desdobramentos signifi cativos 
sobre a difusão e o fortalecimento de regimes inspirados no liberalismo, e que o 
Império Britânico, no século XIX, esteve assentado no arranjo entre burguesia e 
monarquia constitucional, tal como defi nido pela Revolução Inglesa. 
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• A democracia liberal é simplesmente um sistema político ao mesmo tempo liberal e democrático – um sistema 
que tanto protege os direitos individuais como traduz a opinião popular em políticas públicas. Isso nos permite 
afirmar que as democracias liberais podem se desvirtuar de duas formas.

Democracias podem ser iliberais. Isso tende a acontecer particularmente em lugares onde a maioria opta por subordi-
nar as instituições independentes aos caprichos do executivo ou por restringir os direitos das minorias que a desagradam. 
Por sua vez, regimes liberais podem ser antidemocráticos, a despeito de contarem com eleições regulares e competitivas. 
Isso tende a acontecer sobretudo em lugares onde o sistema político favorece de tal forma a elite que as eleições rara-
mente servem para traduzir a opinião popular em políticas públicas. Receio ter sido precisamente isso que ocorreu em 
muitas partes do mundo ao longo das últimas décadas. O liberalismo e a democracia, afirmo, permaneceram colados 
graças a uma série contingente de precondições tecnológicas, econômicas e culturais. A cola está rapidamente perdendo 
aderência. Em função disso, a democracia liberal – essa mistura única de direitos individuais e soberania popular que há 
muito tempo caracteriza a maioria dos governos na América do Norte e na Europa Ocidental – está se desmanchando. 
Em sua esteira, duas novas formas de regime ganham projeção: a democracia iliberal, ou democracia sem direitos, e o 
liberalismo antidemocrático, ou direitos sem democracia. Quando a história do século XXI for escrita, a decomposição da 
democracia liberal nessas duas partes integrantes provavelmente ocupará o centro do palco.

Mounk, Yascha. O povo contra a democracia: por que nossa democracia corre perigo e como salvá-la.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2018. E-book.

 Roteiro de trabalho

1. O que caracteriza, segundo o autor, uma democracia liberal?

2. O que provocou a crise das democracias liberais?

3. O autor parece ser um defensor da democracia liberal? Justifiquem.

4. Que forma de governar estaria substituindo as democracias liberais? Para o autor, essa pode ser uma solu-
ção positiva? Expliquem. 

5. Com base no texto de Yascha Mounk e nas reflexões propostas ao longo do capítulo, formulem dois argu-
mentos: um a favor e outro contra a democracia liberal. Apresentem seus argumentos por escrito para os 
colegas do grupo e debatam a validade das duas posições. 
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 �  Manifestação Levante-se e Resista contra a Supremacia Branca, dentro da Grand Central Station em Nova York (EUA), 
2017. Manifestantes protestam contra o racismo agitando cartazes e bradando palavras de ordem, enquanto acusam o 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não fortalecer a igualdade racial nem de direitos, algo que deveria ser 
garantido em um sistema democrático.
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  A política liberal e a  
monarquia constitucional
Em 1688, um ano antes da publicação da obra de Locke, havia ocorrido a Revo-

lução Gloriosa, responsável pela restauração da monarquia na Inglaterra, embora 
sob novas bases políticas. Inaugurava-se o que denominamos hoje monarquia par-
lamentar: apesar da existência de um monarca, o poder de decisão concentra-se no 
Parlamento, fórum de representação dos diferentes setores da sociedade. A obra 
de Locke pode ser relacionada com a história da revolução burguesa na Inglaterra, 
a chamada Revolução Inglesa, na medida em que a nova monarquia ampliava o 
poder do Parlamento e a presença dos valores burgueses, que legitimavam a pro-
priedade e o ganho obtido por meio do trabalho. Conforme o historiador inglês 
Cristopher Hill:

O poder do Estado que protegia uma velha ordem foi derrubado, passando 
o poder às mãos de uma nova classe, e tornando-se possível o desenvolvimento 
do capitalismo.

HILL, Cristopher. A Revolução Inglesa de 1640. 3. ed. Lisboa: Presença, 1985. p. 11.

Esse processo iniciou-se em 1640 com a Revolução Puritana, que culminou com 
a decapitação do rei Carlos I, em 1649, e a instauração da república na Inglaterra.

A composição social da Inglaterra do início do século XVII abrigava quatro gran-
des grupos: a aristocracia, formada por nobres de sangue de linhagem medieval; 
os yeomen, produtores rurais livres que compunham parte significativa da popu-
lação inglesa; a gentry, grupo de nobres capitalistas que possuíam pequenas pro-
priedades; e, por fim, a burguesia mercantil, grupo numericamente minoritário, 
mas de crescente importância econômica. Juntas, a gentry e a burguesia mercantil 
opuseram-se ao poder real, uma vez que não viam seus interesses representados 
pela realeza. Pleiteavam um regime de governo mais descentralizado, no qual fos-
se concedido mais poder ao Parlamento. Queriam evitar o aumento constante de 
impostos sobre o comércio e impedir o monopólio real de diversos produtos. Além 
disso, até o início do século XVII, criticavam a tímida participação inglesa no proces-
so de conquista das terras americanas.

 � A execução do rei Carlos I na Inglaterra, de John Weesop, 1649 (óleo sobre tela, 163,2 cm × 296,8 cm).

Granger; NYC./Alamy/Fotoarena
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 PARE e PENSE

1. Por que a Revolução Inglesa foi chamada de revolução burguesa?
A Revolução Inglesa foi feita para diminuir os poderes da “velha ordem” da nobreza e da monarquia 
absolutista, e assim conferir mais direitos aos burgueses no Parlamento. Por isso ela foi chamada 
de revolução burguesa, pois possibilitou o desenvolvimento dos interesses da classe da burguesia.

2. Quais disputas existentes entre a aristocracia e a burguesia mercantil 
impulsionaram a revolução?
As disputas começaram por questões econômicas: os burgueses queriam a diminuição dos impostos 
mercantis e o fim do monopólio monárquico sobre alguns produtos. Depois, somou-se a isso a dis-
puta religiosa: a monarquia apoiava o anglicanismo, e os burgueses, o puritanismo.

3. Oliver Cromwell poderia ser considerado um aliado da burguesia mer-
cantil?
Cromwell iniciou seu governo defendendo os ideais burgueses, como o livre acesso à compra de ter-
ras, e favoreceu a burguesia inglesa. Mas a condução autoritária do seu governo minou as bases do 
poder parlamentar, formado predominantemente por representantes da burguesia mercantil. Essas 
tensões entre Cromwell e o Parlamento acabaram reduzindo seu apoio. 

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemoló-
gicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos 
básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.). 
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cisões legislativas e econômicas. Tal declaração 
determinava ainda que o Exército só poderia ser 
mobilizado em tempos de paz com o consenti-
mento do Parlamento. Além disso, as eleições 
para deputado deveriam ser livres. Dessa forma, 
permitiu-se que a burguesia dirigisse os negó-
cios do Estado por intermédio do Parlamento, 
e foram tomadas medidas favoráveis ao avanço 
do capitalismo.

Nesse contexto, avançaram na Inglaterra as 
ideias liberais, uma vez que se buscava garantir o 
sentido de liberdade, os direitos dos indivíduos e 
a proibição do exercício de um poder absoluto.

�  Gravura de John Brown Basilicon, de 1684, 
que representa Carlos II praticando o ritual 
da cura pelo toque de mãos (atribuía-se aos 
reis absolutistas o poder divino de curar). 
Esse ritual ocorria na Idade Média, mas se 
estendeu também pela Idade Moderna. 
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PARE e PENSE

1. Por que a Revolução Inglesa foi cha-
mada de revolução burguesa?

2. Quais disputas existentes entre a aris-
tocracia e a burguesia mercantil im-
pulsionaram a revolução?

3. Oliver Cromwell poderia ser consi-
derado um aliado da burguesia mer-
cantil?

PESQUISA
Ao estudar a Revolução Inglesa, fizemos referência ao surgimento de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. 

Ainda existem monarquias parlamentaristas na atualidade? Como elas se organizam? Pode uma monarquia parlamenta-
rista ter caráter liberal, mesmo contando com a figura de um monarca? 

Para responder a essas perguntas, vamos antes realizar uma pesquisa. Siga os passos do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros e sites para descobrir em quais países há monarquias parlamentaristas atualmente. Escolha um 
deles para aprofundar a investigação. 

2. Sobre o país escolhido, descubra:

a. Quando e como se tornou uma monarquia parlamentarista.

b. Como funciona o sistema político desse país.

c. Quais são as possíveis vantagens e problemas dessa forma de organização política. 

3. Faça uma comparação desse sistema político com o sistema político brasileiro, que é uma república presi-
dencialista. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? 

HA
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BNCC
EM13CHS603
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cios do Estado por intermédio do Parlamento, 
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ideias liberais, uma vez que se buscava garantir o 
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PARE e PENSE

1. Por que a Revolução Inglesa foi cha-
mada de revolução burguesa?

2. Quais disputas existentes entre a aris-
tocracia e a burguesia mercantil im-
pulsionaram a revolução?

3. Oliver Cromwell poderia ser consi-
derado um aliado da burguesia mer-
cantil?

PESQUISA
Ao estudar a Revolução Inglesa, fizemos referência ao surgimento de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. 

Ainda existem monarquias parlamentaristas na atualidade? Como elas se organizam? Pode uma monarquia parlamenta-
rista ter caráter liberal, mesmo contando com a figura de um monarca? 

Para responder a essas perguntas, vamos antes realizar uma pesquisa. Siga os passos do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros e sites para descobrir em quais países há monarquias parlamentaristas atualmente. Escolha um 
deles para aprofundar a investigação. 

2. Sobre o país escolhido, descubra:

a. Quando e como se tornou uma monarquia parlamentarista.

b. Como funciona o sistema político desse país.

c. Quais são as possíveis vantagens e problemas dessa forma de organização política. 

3. Faça uma comparação desse sistema político com o sistema político brasileiro, que é uma república presi-
dencialista. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? 
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PESQUISA
O objetivo da pesquisa apresentada nesta seção é aprofundar a refl exão dos 

estudantes sobre o alcance do pensamento liberal na política contemporânea, 
assim como ressaltar que monarquistas constitucionais podem manter políticas 
de tradição liberal, tanto no que se refere à defesa dos direitos individuais quanto 
à manutenção de práticas democráticas e de participação política. 

Para uma consulta sobre os países que ainda se valem do regime monárquico, 
o site do Nexo Jornal pode ser consultado: 

• https://bit.ly/32dax1c. Acesso em: 13 abr. 2021.
Após os estudantes se decidirem por um dos países listados, eles podem 

ser encaminhados à biblioteca da escola para consultar apostilas e livros de 
História sobre o país escolhido. Ao fi nal, depois de apresentadas à turma toda, 
as pesquisas podem culminar em um debate sobre os aspectos positivos e 
negativos da monarquia constitucional e sobre como cada país procura resolver 
seus problemas internos. 

A habilidade EM13CHS103 será empregada no levantamento e na 
sistematização de dados sobre as monarquias liberais da atualidade. Espera-se 
que os estudantes formulem hipóteses sobre como a política, a economia e os 
direitos sociais podem ser afetados por essa forma de governo, para, assim, formar 
senso crítico pertinente ao conhecimento político.

A comparação entre as formas de governo presidencialista e monárquico deverá 
mobilizar a habilidade EM13CHS603. Por meio da pesquisa, os estudantes poderão 
avaliar como a participação cidadã se dá em cada forma de governo, ao aplicar 
conceitos como soberania e direitos sociais.
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

Página 22

RELEITURA

Este capítulo é interdisciplinar em sua 
essência. Adota a perspectiva particular 
da Filosofi a para tratar das teorias liberais, 
visitando seus teóricos clássicos. 

Sabemos que o mundo moderno 
confi gurou-se historicamente com base em 
uma concepção individualista de sociedade, 
amplamente infl uenciada pela doutrina liberal, 
que se difundiu na Europa a partir do século 
XVII. Há certa difi culdade para determinar 
os contornos dessa doutrina, já que se trata 
de um movimento de ideias trabalhadas 
por diversos autores, entre os quais Locke, 
Montesquieu, Kant, Adam Smith, Benjamin 
Constant, John Stuart Mill e Tocqueville. 

Em uma das seções anteriores, optamos por tratar o liberalismo em sua forma clássica, com a análise de um 
trecho da obra Segundo tratado sobre o governo, do fi lósofo inglês John Locke (1632-1704), para delimitar seus 
cinco princípios básicos: o individualismo, a propriedade, a liberdade, a democracia e a igualdade. 

Discutimos o momento histórico vivido pela Inglaterra de Locke, quando a monarquia foi restaurada – não mais 
em sua forma absolutista, mas parlamentar – por meio da Revolução Gloriosa. Também destacamos a importância 
do racionalismo cartesiano para os desdobramentos da história. René Descartes (1596-1650), fi lósofo francês, 
inaugura a soberania da razão. Conhecendo as transformações sociais, políticas e culturais que o mundo sofreu 
nos séculos de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, não podemos deixar de reconhecer a infl uência 
desse fi lósofo. Ele catalisou, em sua obra, toda a necessidade de segurança que a humanidade sentia no momento 
em que questionava os dogmas religiosos e se propunha a compreender o mundo, a natureza e a si própria.

Sabemos da importância de se discutir a teoria do conhecimento, como no racionalismo ou no empirismo, para 
o contexto estudado. Suas preocupações, embora divergentes, estavam relacionadas ao poder da razão humana e 
às novas maneiras de produzir conhecimento, na medida em que fi zeram germinar o conceito de sujeito autônomo, 
senhor de suas ideias e julgamentos, além da expectativa de igualdade entre os homens, já que todos são racionais. 

Tais ideias também se desdobraram no campo político. Ainda comentamos a face econômica do liberalismo. A 
formação do Estado liberal ocorre quando o poder político se emancipa do poder religioso, e o poder econômico, 
do poder político. Uma das principais características do Estado liberal é a evidente delimitação entre Estado e 
não Estado. Isso implica o reconhecimento de direitos civis, principalmente os de liberdade religiosa e de opinião, 
diminuindo o poder ideológico do Estado. 

Tal delimitação do poder do Estado levou também à perda do monopólio do poder econômico, desembocando 
na concessão da liberdade econômica. A busca em limitar a ação do Estado, empreendida pelo liberalismo, levou 
à ideia de Estado mínimo nos planos político e econômico e à defesa de uma economia de mercado, fortalecida 
pelas experiências do neoliberalismo, a partir dos anos 1980. 

Essa redução do papel do Estado seria sufi ciente para garantir a felicidade e o bem-estar de todos, como 
defendiam as teorias utilitaristas de felicidade? Seria capaz de garantir o não abuso por parte de governos que 
se pretendessem autoritários? Atenderia às demandas das minorias? Promoveria políticas públicas para diminuir 
problemas sociais como fome e miséria? Tais perguntas podem ser partilhadas em um balanço fi nal com a turma. 

O texto que fecha este capítulo retoma essas ideias, de modo a propor refl exões a respeito dos limites da liberdade 
individual e coletiva e dos movimentos de contraposição ao liberalismo político e econômico.

Esta seção aborda a habilidade EM13CHS101 ao instigar os estudantes a comparar o texto de Marrafon à crônica 
apresentada na seção Narrativas, em termos de ideias que sustentam o liberalismo. Espera-se que eles possam 
identifi car as opiniões divergentes entre os autores e analisá-las, para, assim, formar a própria opinião.

A discussão, nesta mesma seção, sobre as transformações que o ideal liberal sofreu ao longo da história mobiliza 
a habilidade EM13CHS504. Espera-se que os estudantes avaliem o liberalismo da perspectiva econômica e política, 
para que possam identifi car os impactos que esse pensamento exerce sobre os valores da nação.
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RELEITURA
O Brasil do século XXI é um país predominantemente liberal? Onde se expressa o pensamento liberal? Até que 

ponto ele tem sido rejeitado? Para começar a refletir sobre essas questões, vamos ler o texto a seguir, do professor 
de Direito Marco Aurélio Marrafon. Depois, responda às questões do Roteiro do trabalho.

Liberalismo não pode ser reduzido apenas à dimensão econômica
Marco Aurélio Marrafon 

[...] as premissas políticas do liberalismo envolvem forte rejeição a qualquer forma de concentração de poderes, 
implicando em consistente defesa das Instituições em um sistema de controles recíprocos que possam evitar arroubos 
e decisões políticas personalistas. Nessa esteira, possibilitam maior segurança jurídica para o livre desenvolvimento 
das pessoas e da economia na esfera privada.

[...]

É possível encontrar uma base comum, assentada, segundo Olivier Nay [cientista político], na seguinte intuição 
principal: “a sociedade é tanto mais justa e harmoniosa porque reconhece uma extensão importante à autonomia e 
à liberdade do indivíduo”.

Seguindo o itinerário proposto por Nay, essa base comum prescreve a primazia do indivíduo enquanto fundamen-
to das relações de poder e revela três importantes bandeiras do pensamento liberal:

   I)  preferência do princípio da liberdade sobre o da autoridade, isto é o direito fundamental à autonomia, à se-
gurança e à livre escolha do modo de vida e livre expressão de opiniões e pensamentos. Essa preferência se 
assenta em uma ética da responsabilidade (o indivíduo tem aptidão natural para decidir o que é racionalmente 
bom para si e para os demais) e na concepção de que a ordem jurídica tem o papel fundamental de garantir 
essa liberdade;

  II)  a esfera privada tem valor superior à comunitária, devendo as instituições coletivas, como o Estado, realizar a 
função primordial de proteger o indivíduo;

 III)  os poderes estatais devem ser controlados e limitados, de modo a evitar abusos de autoridade pelos agentes 
públicos.

Essas premissas levam a, ao menos, cinco grandes princípios do liberalismo:

   I) a recusa ao absolutismo e, logo, ao totalitarismo;

   II)  a defesa das liberdades individuais e políticas, o que pressupõe a crença no racionalismo humano, na pers-
pectiva progressista (o amanhã será melhor que o hoje) e a exigência de garantia dos direitos fundamentais;

  III) pluralismo, que serve de garantia à livre expressão das formas de vida;

IV) soberania do povo e as questões de governo, vistas como assunto propriamente humano e não religioso e;

 V)  defesa da democracia representativa como forma de assegurar um governo estável e moderado, verdadeiro 
antídoto contra personalismos autoritários e populismos.

[...]

O núcleo moral, ou liberalismo filosófico, propõe a afirmação dos valores assentados nos princípios da liberdade 
pessoal, do racionalismo, da tolerância, da dignidade e da crença na vida, formando uma cosmovisão global de pro-
teção ao indivíduo.

Por sua vez, o liberalismo econômico está relacionado, especialmente, “aos direitos econômicos, à defesa da 
propriedade privada, ao sistema de livre empresa e à economia de mercado livre do controle estatal”.

Daí o direito de propriedade, direito à herança, direito de acumular riqueza e capital, bem como a liberdade de 
produzir, comprar e vender.

Já o núcleo do liberalismo político se refere, principalmente, “aos direitos políticos, ou seja, ao direito ao voto, 
direito de participar e de decidir que tipo de governo eleger e que espécie de política seguir”, direito de participar da 
Administração pública, dentre outros.

Seus princípios básicos são o consentimento individual, a teoria da separação dos poderes e a prevalência da 
soberania popular.
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O site indicado traz os direitos exigidos na Petição Inglesa, o que pode orientar 

uma pesquisa sobre o tema. O fi lme As revoluções burguesas auxilia a compor 
esse trabalho, narrando como e por que as revoluções foram feitas, ao fi nal 
conquistando os direitos listados no website sugerido.

O livro História das ideias políticas é uma recomendação para ajudar, como 
fonte de pesquisa, nas atividades deste capítulo, por exemplo, a da seção 
Ponto de vista.

Página 23

Roteiro de trabalho

1. Para o autor, no liberalismo prevalece a defesa do fator econômico ou das ideias políticas? Explique.
Para o autor, no liberalismo deveria prevalecer a defesa das ideias políticas, senão o liberalismo econômico tenderia ao autoritarismo, ao 
reduzir o poder de instituições e influenciar na cultura e no modo de vida da população.

2. Quais seriam os principais princípios do liberalismo segundo o autor?
Os princípios seriam a recusa ao absolutismo e, por derivação, aos regimes totalitários; a defesa das liberdades individuais e políticas e, 
portanto, a garantia dos direitos fundamentais; o pluralismo expresso na garantia das formas de vida; a soberania do povo e a perspectiva 
laica (não religiosa) dos assuntos do governo; a defesa da democracia representativa como base de um governo estável e moderado. 

3. O autor é um liberal? Explique.
Sim, pois ele defende que o liberalismo, visto como um sistema completo e complexo (simultaneamente, moral, econômico e político), 
configura as bases da defesa dos direitos individuais, do direito de propriedade e do direito de participação política. 

4. O autor faz uma crítica ao Brasil atual? Fundamente sua resposta.
O trecho citado não apresenta uma referência direta ao Brasil, mas os estudantes podem ser incentivados a refletir sobre se as proposições 
do texto são adequadas para avaliar o contexto brasileiro. 

5. Retome o texto de Luis Fernando Verissimo da seção Narrativas. Existe certa concordância entre os autores? 
Em que eles discordam?
Ambos colocam em debate a defesa dos direitos fundamentais no pensamento liberal, apontando as contradições entre os diversos 
sentidos do conceito de “liberdade” e de garantia de direitos. Em comum, eles criticam a redução do debate a apenas um de seus aspec-
tos, como a “liberdade de”, para Verissimo, e a dimensão econômica, para Marrafon. No entanto, o primeiro apresenta uma visão mais 
crítica sobre as possibilidades de o liberalismo garantir o fim da miséria, da fome e das injustiças, enquanto o segundo aposta que uma 
retomada integral dos princípios liberais ofereceria um caminho para garantir direitos individuais, com um sistema constitucional estável 
que controlasse o poder estatal. 

6. E você, concorda com algum dos autores, com ambos, ou discorda deles? Por quê?
Trata-se de um tema complexo; por isso, seria oportuno convidar os estudantes a refletirem sobre a pergunta em grupos, oportunidade 
em que eles transformariam suas ideias sobre os autores em tópicos argumentativos a serem partilhados de forma mais sistemática, em 
uma roda de conversa com a turma toda. 

7. Para concluir a atividade, reúna-se com os colegas da turma em uma roda de conversa para refl etir sobre a 
seguinte questão: Os princípios liberais e a defesa da liberdade podem conviver com a elevada desigualdade 
social e econômica de um país?
Para organizar essa roda de conversa, seria interessante que os estudantes tivessem algum tempo para preparar suas intervenções, 
fazendo uma retomada das reflexões propostas no capítulo. Esta questão sintetiza o percurso que procuramos apresentar, revelando 
justamente as contradições entre os princípios liberais e a desigualdade social e econômica elevada em países capitalistas. 
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NAY, Olivier. História das ideias políticas. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2007.
A obra apresenta um panorama de ideias políticas desde a Antiguidade greco-romana até 
os dias atuais. O autor confronta ideias socialistas e liberais, além de abordar a questão do 
totalitarismo e das liberdades. 

PAIM, Antonio. Evolução histórica do liberalismo. São Paulo: LVM, 2019.
Especialista em pensamento liberal, o autor aborda nesta obra o pensamento de autores 
clássicos do liberalismo.

MICELI, Paulo. As revoluções burguesas. São Paulo: Atual, 1994.
Análise da ascensão da burguesia e das Revoluções Francesa e Inglesa, com enfoque na con-
solidação dessa classe social. O autor também estabelece um paralelo entre as revoluções 
burguesas e as socialistas.

CROMWELL, o Chanceler de Ferro. Direção de Ken Hughes. Inglaterra, 1970. (134 min).
Divergências no Parlamento inglês e a morte do rei levam a Inglaterra à Revolução Puritana, 
tema desse filme épico.

DHnet. Disponível em: www.dhnet.org.br/direitos/anthist/pet1628.htm. Acesso em: 8 abr. 2020.
Versão eletrônica da Petição de Direitos inglesa, de 1628.
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 ENEM
1. B

2. D

3. C

Referências bibliográficas complementares
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofi a. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 
Esse livro serve como consulta rápida e didática quanto às temáticas fi losófi cas e pode auxiliar nas defi nições 
sobre o liberalismo.

ALDOUS, Richard. Reagan e Thatcher: uma relação difícil. São Paulo: Record, 2012.
A obra mostra as relações entre esses dois grandes estadistas no que concerne a suas formas de governo e 
seus ideais econômicos.

LOCKE, J. Tratado sobre o segundo governo. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os pensadores).
Esse estudo compreende as ideias centrais do pensador que ajudou a defi nir o liberalismo em sua estrutura 
política e econômica.

Mounk, Yascha. O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018. E-book.

Nesse livro, o autor se debruça sobre a democracia atual. Ele defende a tese de que a “cola” que mantinha as 
ideias democráticas ligadas ao liberalismo econômico está se soltando, e que portanto estamos entrando em 
uma crise política mundial.

Audiovisual
JEFFERSON em Paris. Direção de James Ivory. Estados Unidos, 1995 (140 min). 
Às vésperas da Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, então embaixador na França, tomava 
contato com as ideias do nascente Iluminismo. Estas, por sua vez, seriam de grande infl uência para as revoluções 
políticas norte-americanas.
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1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento.

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em 
época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 
Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar 
e conservar leis.

Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp. br. Acesso em 20 dez. 2011 (adaptado).

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados euro-
peus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa conti-
nental estão indicados, respectivamente, em: 

a. redução da influência do papa – Teocracia.

b. limitação do poder do soberano – Absolutismo.

c. ampliação da dominação da nobreza – República.

d. expansão da força do presidente – Parlamentarismo.

e. restrição da competência do congresso – Presidencialismo.

2. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas características de uma determinada corrente 
de pensamento:

Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, 
igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á 
ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal 
direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, sendo todos 
senhores tanto quanto ele, todo o homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o 
proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a 
abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de 
boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da 
vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. 

Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991.

Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar:

a. a existência do governo como um poder oriundo da natureza.
b. a origem do governo como uma propriedade do rei.
c. o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.
d. a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.
e. o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade.

3. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que signi�ca isso? Simplesmente que o chefe não 
dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um coman-
dante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da che�a não é o lugar do poder. Essencialmente 
encarregado de eliminar con�itos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe, para restabele-
cer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas evidentemente prestígio não signi�ca poder, e 
os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de paci�cador limitam-se ao uso exclusivo da palavra.

CLASTRES, P. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982 (adaptado).

O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês porque 
se baseia em:
a. imposição ideológica e normas hierárquicas.
b. determinação divina e soberania monárquica.
c. intervenção consensual e autonomia comunitária.
d. mediação jurídica e regras contratualistas.
e. gestão coletiva e obrigações tributárias.
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A REVOLUÇÃO 
FRANCESA: NOBRES, 
BURGUESES E CAMPONESES 
EM CONFLITO

2
Este capítulo estudará uma das maiores revoluções 

burguesas do século XVIII: a Revolução Francesa. 
Entendemos por Revolução Francesa o período que 
tem início nos meses que antecederam a Queda da 
Bastilha, em 1789, e que se estende até 1799, quando 
Napoleão liderou o golpe do 18 Brumário. Nossa 
análise segue até o período napoleônico, que teve 
importantes desdobramentos para a história da Europa 
e a consolidação do poder burguês.

Para melhor compreender o conteúdo, iniciaremos a 
discussão com os conceitos iluministas que embasaram 
o ideal revolucionário. Depois nos debruçaremos sobre 
as causas da Revolução e seus desdobramentos. Porém, 
os estudos não vão se restringir apenas à França; afi nal, 
o poder da Revolução foi tão grande que infl uenciou 
outros países na luta por direitos igualitários.

Na Abertura, vemos uma gravura representando 
um protesto organizado por mulheres para exigir maior 
atenção do rei às causas populares que se agitavam 
a partir da Assembleia Nacional. As armas em riste e 
a grande quantidade de pessoas sugerem o caráter 

popular da Revolução Francesa, o envolvimento de 
diferentes setores sociais e, obviamente, a intensa 
presença feminina, contrariando a imagem recorrente 
de que apenas os homens tiveram papel nas revoluções 
dos séculos XVIII e XIX. 

A imagem do calendário, por sua vez, confi gura o 
caráter radical e transformador da Revolução, na medida 
em que se pretendeu estabelecer uma nova era, marcada 
inclusive por novos nomes dos dias e dos meses, com 
a defi nição do ano “um” do calendário revolucionário. 

Pode-se incentivar os estudantes a imaginar uma 
situação parecida nos dias de hoje: Seria possível 
inventar um novo nome para a segunda-feira? 
Chamar o mês de julho por outra palavra? Parece 
difícil e improvável que uma mudança dessas ocorra 
sem uma grande vontade política. Assim, é possível 
introduzir a ideia de que os momentos de ruptura e 
mudança também se defi nem simbolicamente, bem 
como operam transformações que não são apenas 
políticas e econômicas, mas alcançam o imaginário, 
as representações e o vocabulário que utilizamos. 
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A ilustração desta página é uma referência a um fato histórico ocorrido em outubro de 1789, quando 
uma multidão composta em sua maioria de mulheres saiu de Paris rumo ao Palácio de Versalhes, 
residência dos representantes do poder real, para pressionar o rei a retornar a Paris e reconhecer o 

poder da Assembleia dos Estados-Gerais.
Mas por que a presença feminina foi tão marcante? O que motivou essas mulheres, na maior parte trabalha-

doras urbanas e camponesas, a se armarem com baionetas e forcados e até mesmo com um canhão? Será que 
as forças políticas que apoiavam a marcha também apoiavam os direitos de participação política das mulheres? 

Esse evento ocorreu alguns meses depois do início da Revolução Francesa, em julho de 1789, e marcou uma 
virada política importante, fortalecendo o poder da Assembleia que representava os interesses da maioria da 
população francesa. 

A Revolução Francesa rompeu com as estruturas sociais e a organização do poder político, repercutindo 
em outros países da Europa, da América e em outras partes do mundo. Nos primeiros anos da Revolução, as 
mudanças foram tão radicais que chegou a ser criado um novo calendário para estabelecer os novos tempos 
que se iniciaram com a Proclamação da República, em 1792.
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�Ilustração anônima que representa mulheres em marcha rumo ao Palácio de Versalhes, em 5 de outubro de 1789,
para pressionar o rei a aceitar as decisões da Assembleia dos Estados-Gerais.  
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Neste capítulo, vamos conhecer o Iluminismo, um dos fundamentos políticos e 
filosóficos das revoluções burguesas do século XVIII. Em seguida, vamos analisar os 
acontecimentos que conduziram à Revolução Francesa e seus desdobramentos para 
a organização política das sociedades ocidentais no mundo contemporâneo. Como 
veremos, a igualdade, a liberdade e os direitos do ser humano, pleiteados pela 
Revolução, continuam presentes como princípios a serem defendidos por muitos 
setores sociais em nosso tempo.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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�  Calendário Revolucionário francês criado em 
1792, que simbolizou uma ruptura radical 
com a ordem monárquica e estabeleceu 
como ano 1 a instauração da República, em 
22 de setembro de 1792. No alto da imagem, 
observa-se a palavra “liberdade”, um dos 
lemas da Revolução. Ilustração de 1801.
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Objetivos do capítulo
1.  Analisar os acontecimentos que convergiram para a eclosão da Revolução 

Francesa, identificando também seus desdobramentos para a história europeia.

2.  Identificar os fundamentos filosóficos do Iluminismo que nutriram as lutas 
políticas e ofereceram uma nova perspectiva política contra a monarquia 
absolutista e o controle do pensamento pela Igreja Católica.

3.  Compreender os efeitos políticos da Revolução Francesa na Europa e no 
continente americano ao longo do século XIX.

4.  Refletir sobre o impacto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
na construção do ideário liberal e da luta por direitos políticos no presente.

5.  Reconhecer o papel das mulheres na luta por direitos iguais, desde a Declaração 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã até os dias atuais.

Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

A competência 1 será trabalhada neste capítulo por meio da utilização de diversos recursos de análise 
de textos, documentos e imagens concernentes à Revolução Francesa. Diferentes pontos de vista serão 
contrastados, como na seção Ponto de Vista, em que serão lidas críticas feministas aos artigos da 
Declaração do Homem e do Cidadão.

A discussão sobre os conceitos de liberdade e violência, que perpassam os estudos da Revolução Francesa, 
mobilizará a competência 5. Na seção Narrativas, por exemplo, será examinado o uso da violência 
pelos revolucionários na Tomada da Bastilha. Logo, o estudo possibilitará a formação de um sujeito mais 
ético perante a sociedade.

A competência 6 será abordada por meio de diversas discussões que possibilitarão a fala e a participação 
ativa dos estudantes, por exemplo, na seção Releitura, em que eles serão convidados a opinar sobre as 
influências da Revolução Francesa em seu cotidiano e a criticar a falta de alguns direitos que ainda não 
foram conquistados em seu espaço de convívio.
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 NARRATIVAS
Nesta seção é sugerida a leitura de um texto literário de Restif de La Bretonne, 

um observador dos acontecimentos políticos de 1789, na França. O fragmento 
aparece em forma de diário, com um relato cronológico dos eventos presenciados 
pelo narrador. Carregado de impressões pessoais, bem marcadas por interjeições, 
pontos de exclamação e reticências, o texto narra alguns episódios da noite da 
Queda da Bastilha. 

Os estudantes podem ser divididos em pequenos grupos para realizar a 
atividade. Um estudante de cada grupo deve se encarregar de ler os fragmentos 
selecionados em voz alta para os colegas, de forma a mostrar a emotividade 
dos trechos. 

 Roteiro de trabalho

1. No primeiro trecho do relato, como o autor descreve a violência dos acon-
tecimentos? Ele parece condenar ou aprovar essa violência? Justifi que sua 
resposta com trechos do texto.

O autor parece, ao mesmo tempo, eufórico e horrorizado com a violência daquela noite, como 
demonstra o trecho: “voltei a mim: um sentimento de alegria, por ver aquele horrível espanta-
lho prestes a tombar, misturava-se aos sentimentos de horror que me invadiam...”.

2. Por que o autor afi rma que o “horrível espantalho” estaria “prestes a 
tombar”?

Um espantalho é usado para afastar predadores de uma plantação, ou seja, serve para assus-
tar. A Bastilha, para o autor, tinha a mesma função, por isso diz tê-la evitado por três anos, 
com medo de sequer olhar para ela. Na primeira noite mencionada, ele a vê tombando com 
a Revolução.

3. Por que Restif de La Bretonne se sentiu, ao mesmo tempo, “sufocado”, 
alegre e horrorizado com o que teria visto no dia 14 de julho, durante a 
Queda da Bastilha?

O autor afirma sentir-se “sufocado” pela quantidade de pensamentos confusos que lhe passavam 
pela cabeça, sem nada entender com clareza. Mas se vê ao mesmo tempo alegre por terem tombado 
aquele símbolo de repressão. Porém a Revolução, desde esse momento, se mostra muito violenta, 
o que o horroriza – esse sentimento o invade, por exemplo, ao ver no chão o corpo sem cabeça do 
governador da Bastilha.

4. O autor do texto defende a Revolução? Quem são, para ele, os culpados das 
difi culdades enfrentadas pelo povo francês?

O autor defende a Revolução porque ela trouxe a liberdade de imprensa e o que ele chama de “li-
berdade de Estado”, isto é, os direitos políticos de todos os cidadãos. Para ele, os culpados pelas 
dificuldades do povo são os nobres e os padres, ou seja, os representantes das duas ordens sociais 
que se opuseram às mudanças propostas pela Assembleia Nacional.  

5. A violência da multidão que tomou a Bastilha é descrita por La Bretonne com 
espanto e entusiasmo. Você considera adequado defender o uso da violência 
na luta política? Apresente suas refl exões para a turma, levando em conta seus 
valores e princípios éticos.

A resposta depende das reflexões de cada estudante, por isso, seria oportuno que eles tivessem um 
espaço de acolhimento para apresentar suas ideias e dúvidas. No entanto, seria importante também 
aproveitar o debate para refletir sobre a cultura da não violência como caminho para o fortalecimento 
da cidadania e ponderar que as práticas de violência, compreensíveis como fenômeno histórico, impli-
cam riscos concretos à vida e colocam em suspensão os direitos individuais e coletivos. 
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O marco inicial da Revolução Francesa ocorreu em 14 de julho de 1789, quando uma multidão armada tomou 
a Bastilha, fortaleza parisiense utilizada como prisão. Naquele momento, a Bastilha tinha apenas alguns prisionei-
ros, mas simbolizava a violência do poder absolutista. Leia a seguir o relato do escritor Restif de La Bretonne sobre 
esse acontecimento e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.

A Tomada da Bastilha
Restif de La Bretonne

Noite – 14 de julho, 1789
[…] 
O grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar; respirava livremente, 

quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso… Aproximo-me 
e… oh! Espetáculo de horror! Vejo duas cabeças na ponta de uma lança!…

[…] Prossigo: mil vozes servem de arauto para a Novidade… “A Bastilha foi tomada…” Não acreditei e fui ver 
o cerco de perto… No meio da Grève, encontro um corpo sem a cabeça estendido no meio do riacho, rodeado por 
cinco ou seis indiferentes. Faço perguntas… É o governador da Bastilha…

[…] Eu me aproximava para ver o início da tomada da Bastilha e tudo já havia acabado; o lugar fora ocupado: 
alguns selvagens jogavam papéis, documentos preciosos para a história, do alto das torres para as fossas… Um 
gênio destruidor pairava sobre a cidade… Vejo essa Bastilha temida, para a qual, passando todas as tardes pela Rua 
Neuve-Saintgilles, três anos antes, eu não ousava erguer os olhos! Eu a vi cair, com seu último governador!…

Oh! Que pensamentos. Eu estava sufocado e mal podia desembaraçar o raciocínio… Voltei a mim: um sentimento de 
alegria, por ver aquele horrível espantalho prestes a tombar, misturava-se aos sentimentos de horror que me invadiam…

Noite – 17 de julho, 1789
[…] Quem acreditais que semeia a desordem entre vós? Quem pensais que arma os bandidos que se opõem à 

Assembleia Nacional? Quem pensais que estimula o conflito, que encarece os víveres, que faz desaparecer o dinheiro? 
Não são os aristocratas fogosos, que se mostram audaciosamente arengando na tribuna: são os nobres, que vos 
lisonjearam, que vos afagaram; são os padres, […] que vos abençoam com a mão e vos amaldiçoam com o coração; 
é uma multidão de nobres enfurecidos, que fazem, cada um deles, quanto mal conseguirem […]. E vós, distritos, não 
oprimas a liberdade individual! Prendei apenas os bandidos, os desertores! Respeitai o escritor, o que quer que ele escre-
va: se ele é antissocial, o desprezo público vos vingará... Que a imprensa seja livre! […] Mas se quiserdes a liberdade de 
imprensa, estabelecei a liberdade de Estado!

LA BRETONNE, Restif de. As noites revolucionárias. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. p. 57-58.

 Roteiro de trabalho
1. No primeiro trecho do relato, como o autor descreve a violência dos acontecimentos? Ele parece condenar 

ou aprovar essa violência? Justifi que sua resposta com trechos do texto. 
2. Por que o autor afi rma que o “horrível espantalho” estaria “prestes a tombar”?
3. Por que Restif de La Bretonne se sentiu, ao mesmo tempo, “sufocado”, alegre e horrorizado com o que 

teria visto no dia 14 de julho, durante a Queda da Bastilha?
4. O autor do texto defende a Revolução? Quem são, para ele, os culpados das difi culdades enfrentadas pelo 

povo francês?
5. A violência da multidão que tomou a Bastilha é descrita por La Bretonne com espanto e entusiasmo. Você 

considera adequado defender o uso da violência na luta política? Apresente suas refl exões para a turma, 
levando em conta seus valores e princípios éticos. 

Séculos XVII e XVIII
Restif de La Bretonne (1734-1806) foi escritor contemporâneo da Revolução Francesa. Em suas 

narrativas, misturava fatos autobiográfi cos com romances inspirados nos acontecimentos cotidianos 
da época. Utilizou-se da palavra escrita para defender a ideia de que as reformas social e política 
deviam começar pela reavaliação da moral e dos costumes. 

No livro As noites revolucionárias, La Bretonne apresenta um olhar sobre os acontecimentos 
noturnos das ruas parisienses durante o período anterior à Tomada da Bastilha até o fi m da mo-
narquia. Como um homem da Revolução, seus textos aproximam-se da vivência experimentada 
pelo cidadão comum diante de fatos que mudaram a história.

arauto: aquele que torna 
pública uma notícia.
arengar: discursar.
lisonjear: fazer sentir ou sentir 
orgulho, enaltecer.
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A Tomada da Bastilha
Restif de La Bretonne

Noite – 14 de julho, 1789
[…] 
O grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar; respirava livremente, 

quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso… Aproximo-me 
e… oh! Espetáculo de horror! Vejo duas cabeças na ponta de uma lança!…

[…] Prossigo: mil vozes servem de arauto para a Novidade… “A Bastilha foi tomada…” Não acreditei e fui ver 
o cerco de perto… No meio da Grève, encontro um corpo sem a cabeça estendido no meio do riacho, rodeado por 
cinco ou seis indiferentes. Faço perguntas… É o governador da Bastilha…

[…] Eu me aproximava para ver o início da tomada da Bastilha e tudo já havia acabado; o lugar fora ocupado: 
alguns selvagens jogavam papéis, documentos preciosos para a história, do alto das torres para as fossas… Um 
gênio destruidor pairava sobre a cidade… Vejo essa Bastilha temida, para a qual, passando todas as tardes pela Rua 
Neuve-Saintgilles, três anos antes, eu não ousava erguer os olhos! Eu a vi cair, com seu último governador!…

Oh! Que pensamentos. Eu estava sufocado e mal podia desembaraçar o raciocínio… Voltei a mim: um sentimento de 
alegria, por ver aquele horrível espantalho prestes a tombar, misturava-se aos sentimentos de horror que me invadiam…

Noite – 17 de julho, 1789
[…] Quem acreditais que semeia a desordem entre vós? Quem pensais que arma os bandidos que se opõem à 

Assembleia Nacional? Quem pensais que estimula o conflito, que encarece os víveres, que faz desaparecer o dinheiro? 
Não são os aristocratas fogosos, que se mostram audaciosamente arengando na tribuna: são os nobres, que vos 
lisonjearam, que vos afagaram; são os padres, […] que vos abençoam com a mão e vos amaldiçoam com o coração; 
é uma multidão de nobres enfurecidos, que fazem, cada um deles, quanto mal conseguirem […]. E vós, distritos, não 
oprimas a liberdade individual! Prendei apenas os bandidos, os desertores! Respeitai o escritor, o que quer que ele escre-
va: se ele é antissocial, o desprezo público vos vingará... Que a imprensa seja livre! […] Mas se quiserdes a liberdade de 
imprensa, estabelecei a liberdade de Estado!

LA BRETONNE, Restif de. As noites revolucionárias. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. p. 57-58.

 Roteiro de trabalho
1. No primeiro trecho do relato, como o autor descreve a violência dos acontecimentos? Ele parece condenar 

ou aprovar essa violência? Justifi que sua resposta com trechos do texto. 
2. Por que o autor afi rma que o “horrível espantalho” estaria “prestes a tombar”?
3. Por que Restif de La Bretonne se sentiu, ao mesmo tempo, “sufocado”, alegre e horrorizado com o que 

teria visto no dia 14 de julho, durante a Queda da Bastilha?
4. O autor do texto defende a Revolução? Quem são, para ele, os culpados das difi culdades enfrentadas pelo 

povo francês?
5. A violência da multidão que tomou a Bastilha é descrita por La Bretonne com espanto e entusiasmo. Você 

considera adequado defender o uso da violência na luta política? Apresente suas refl exões para a turma, 
levando em conta seus valores e princípios éticos. 

Séculos XVII e XVIII
Restif de La Bretonne (1734-1806) foi escritor contemporâneo da Revolução Francesa. Em suas 

narrativas, misturava fatos autobiográfi cos com romances inspirados nos acontecimentos cotidianos 
da época. Utilizou-se da palavra escrita para defender a ideia de que as reformas social e política 
deviam começar pela reavaliação da moral e dos costumes. 

No livro As noites revolucionárias, La Bretonne apresenta um olhar sobre os acontecimentos 
noturnos das ruas parisienses durante o período anterior à Tomada da Bastilha até o fi m da mo-
narquia. Como um homem da Revolução, seus textos aproximam-se da vivência experimentada 
pelo cidadão comum diante de fatos que mudaram a história.
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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A habilidade EM13CHS101 será trabalhada nesta atividade por meio da leitura 

de dois fragmentos de um documento histórico sobre a Tomada da Bastilha. 
Essas fontes narrativas servirão de base para a discussão a respeito dos ideais que 
embasaram a Revolução. Espera-se que os estudantes refl itam de modo crítico 
sobre a soberania popular e o uso da violência. 

A propósito, a discussão sobre o uso da violência em revoluções mobilizará a 
habilidade EM13CHS504. Os aspectos éticos e políticos que embasam o tema 
serão discutidos pelos estudantes. Espera-se que eles formem argumentos críticos 
ao analisar os valores de outras sociedades e com isso possam se posicionar, de 
forma ética, sobre diversos aspectos do tempo presente.
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  O ILUMINISMO E O ABSOLUTISMO 
ILUSTRADO
A Revolução Francesa marca, como sabemos, o início da chamada Idade 

Contemporânea, em virtude de seu papel catalisador de ruptura com o Antigo 
Regime e da criação de um novo regime político que, a partir do século XIX, 
torna-se hegemônico no Ocidente, em variações que envolvem cidadania, 
democracia e liberalismo econômico. 

A matriz teórica e a fonte de inspiração da Revolução Francesa e da onda de 
transformações políticas que assolou a Europa e o continente americano, em 
fi ns do século XVIII, foram as ideias iluministas. Por isso, é importante que os 
estudantes compreendam o papel do Iluminismo na construção de uma nova 
atmosfera cultural e ideológica que, pouco a pouco, se irradia e provoca mudanças 
no modo de pensar e sentir. Evidentemente, as ideias iluministas expressaram 
condições sociais e econômicas onde puderam germinar e fl orescer. 

Nesse sentido, é muito comum associar o pensamento iluminista à ascensão 
econômica da burguesia, como se fosse uma espécie de “tradução” fi losófi ca dos 
sentimentos burgueses. Embora tal associação faça sentido, é preciso destacar para 
os estudantes que os ritmos da criação e difusão das ideias e das transformações 
econômicas são distintos, e não há uma reação de causa e efeito. O Iluminismo 
expressou, de fato, as mudanças em curso, mas foi também infl uenciado por 
essas mudanças, na medida em que uma nova realidade econômica e social 
nascia. Além disso, os desdobramentos do Iluminismo foram muito mais amplos 
que as lutas políticas em curso, provocando impacto no modo como entendemos 
o conhecimento, a nossa relação com o mundo e nossas concepções sobre a 
natureza e o cosmos.

Os diversos autores citados podem ser trabalhados neste momento por meio de 
uma rápida pesquisa. Os estudantes podem ser separados em pequenos grupos e 
cada um dos grupos se responsabilizar por levantar informações sobre o pensador 
escolhido. Isso pode ser feito na internet, pelos smartphones dos estudantes, ou 
na própria biblioteca da escola. 

Quanto ao tema do enciclopedismo, pode-se debater a importância da 
disseminação de conhecimento e, em seguida, refl etir sobre o acesso à internet 
hoje, como um direito à informação e ao conhecimento. Além disso, é possível 
comparar a Enciclopédia com plataformas digitais que se propõem a disponibilizar 
conteúdos na forma de verbete em hipertextos. 

  O ILUMINISMO E O ABSOLUTISMO ILUSTRADO
No século XVIII, diferentemente do que ocorria 

na Inglaterra, as monarquias absolutistas reinavam na 
maior parte dos Estados europeus. Foi nesse século 
que surgiram as teorias do laissez-faire (livre fazer), de-
fendidas pelo pensamento liberal. Ainda foram difun-
didas na Europa as ideias do Iluminismo e do abso-
lutismo ilustrado, que se espalharam por várias cortes 
europeias, como as da Áustria, Rússia, Prússia, Espanha 
e Portugal. Um dos momentos mais importantes desse 
período foi a Revolução Francesa.

O pensamento iluminista, também denominado 
ilustrado, teve papel importante na construção de um 
pensamento que valorizava a noção de progresso com 
base no desenvolvimento da razão, da ciência e do in-
divíduo como ser racional capaz de tomar decisões e 
conquistar sua liberdade, ou seja, um ser capaz de es-
colher. O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) 
sintetizou parte dos princípios iluministas ao afirmar, 
em 1784: “Tem coragem de servir-te do teu próprio 
entendimento! Eis a divisa das ‘Luzes’.”. 

Fazia-se referência às luzes em oposição ao perío-
do medieval, no qual o conhecimento era limitado pela 
Igreja católica e o pensamento religioso estava acima 
da razão. Aquele período ficou conhecido como o da 
escuridão e das trevas, enquanto a era que nascia era 
iluminada pela razão.

Entre os vários pensadores iluministas, podemos citar 
o escritor François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), 
o filósofo e dramaturgo Denis Diderot (1713-1784), o 
filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o filó-

sofo e escritor Charles Montesquieu (1698-1755) e 
o matemático Jean le Rond d’Alembert (1717-1783). 
As ideias desses pensadores identificavam-se com a 
ideologia dita burguesa, ou seja, teriam promovido um 
pensamento que estaria de acordo com as aspirações 
burguesas. Deve-se, contudo, relativizar essa posição, 
pois não se pode afirmar de modo categórico que es-
tavam a serviço desse ideário. Além disso, não havia 
unanimidade de ideias entre os pensadores considera-
dos iluministas hoje em dia. Rousseau, por exemplo, 
criticava os supostos benefícios morais trazidos pela 
civilização. 

O historiador Francisco Falcon afirma que intelec-
tuais iluministas eram:

[…] toda espécie de “letrados” ou, se qui-
sermos ser mais precisos, todos os “homens de 
letras”. […] Eram, portanto, os membros das 
profissões liberais (médicos, advogados, profes-
sores etc.), os “oficiais” ou funcionários do Esta-
do absolutista, os “clérigos” de diversos matizes 
ou categorias, os artistas, os “diletantes” dos 
tipos mais variados – nobres ou comerciantes. 
Encontrando-se nos salões e academias, fazen-
do parte de associações ou de sociedades secre-
tas, essa gente formava o mundo por excelência 
em que se produziam e debatiam as ideias do 
Iluminismo.

FALCON, Francisco José Calazans. Iluminismo.  
São Paulo: Ática, 1986. p. 19, 28 e 29. (Princípios).

 �  Um serão na casa de madame Geoffrin em 1755, de Anicet-Charles Lemmonier, 1812 (óleo sobre tela, 129,5 cm × 196 cm). Na Paris do século 
XVIII, algumas mulheres da nobreza ou da classe burguesa destacaram-se ao tornar a própria residência um local de convívio social e 
reduto cultural. Foi o que se viu no salão de madame Geoffrin, um dos pontos de encontro dos intelectuais. No salão estão o fisiocrata 
Turgot (1727-1781) e os iluministas d’Alembert e Diderot. No fundo do salão há um busto de Voltaire.
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  Da Revolução Inglesa à Revolução Francesa
O infográfi co indica uma cronologia bastante 

completa dos acontecimentos políticos relacionados 
às revoluções burguesas, entre os séculos XVII e XIX, 
na Europa. Nem todos os temas dessa cronologia 
foram desenvolvidos ao longo do capítulo, por 
isso seria recomendável uma conversa introdutória 
sobre a amplitude dos acontecimentos que baniram 
as monarquias europeias e, em dois séculos, 
transformaram profundamente o cenário político 
na maior parte dos países da Europa ocidental. 
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 PARE e PENSE

1. Por que a ciência teria lugar central no pensamento iluminista?
Os iluministas defendiam que tudo o que sabemos deveria ser fruto da análise racional, único ca-
minho para produzir novos conhecimentos. Na perspectiva iluminista, caberia à ciência demonstrar 
que há racionalidade no universo e que, portanto, o ser humano é capaz de compreender e controlar 
a natureza.

2. Em que medida o pensamento iluminista provocava rupturas em rela-
ção ao que vinha sendo estabelecido como verdade para as sociedades 
europeias?
O princípio iluminista de que todo conhecimento advém da razão orienta a busca incessante por novos 
conhecimentos; afinal, a cada exame racional, novas descobertas podem surgir. O Iluminismo pro-
vocou, assim, uma profunda ruptura sobre o que se entendia por verdade e conhecimento no século 
XVIII. 
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  O absolutismo ilustrado
Essa nova forma de governo foi uma acomodação das ideias iluministas ao 

absolutismo e, embora pareça uma contradição – afi nal, aliava liberdade de 
pensamento e centralização do poder político –, o absolutismo ilustrado implicou 
uma série de medidas que fortaleciam a economia e racionalizavam a administração 
pública. Assim, é importante que os estudantes reconheçam que o aumento da 
efi ciência do Estado absolutista garantiu aos pensadores iluministas um papel 
central em algumas nações europeias.

Detalhe de uma gravura anônima 
(séc. XVII), que representa o rei Carlos I, 
da Inglaterra, na Batalha de Naseby, 
em 1645, na qual teve seu exército 
derrotado.

Cartaz de 1794 que 
reafirma os valores 
revolucionários 
republicanos durante a 
Revolução Francesa. 
Lê-se: “Unidade, 
indivisibilidade da 
República. Liberdade, 
igualdade, fraternidade, 
ou a morte”.

                                (detalhe), de Jean Frédéric Bazille, 1867 
(óleo sobre tela, 152 cm × 230 cm). Esta obra insere-se na 
corrente impressionista, que surgiu na França entre 1860 e 
1880, revolucionando as concepções artísticas vigentes e 
abrindo caminho para a futura arte moderna.
O impressionismo alterou a maneira de os artistas 
representarem a natureza e o mundo exterior em geral, com a 
captação do imediato, do instante, do movimento. Os principais 
temas da pintura impressionista são cenas do cotidiano da 
sociedade burguesa, especialmente o lazer, como nesta tela.

Fac-símile da                     , 
de 1751.

Século XVII Século XVIII Século XIX

1640-1649
Guerra civil na Inglaterra. 
Luta entre a realeza e o 
Parlamento.
Decapitação do rei Carlos I 
em 1649 e instauração da 
república.

1661
Luís XIV é coroado rei 
absolutista na França.

1688
Revolução Gloriosa na 
Inglaterra. Deposição de 
Jaime II e posse de 
Guilherme e Maria de 
Orange.

1774
Luís XVI assume o 
trono na França. O 
fisiocrata Turgot 
torna-se ministro
do rei. Abolição da 
corveia e tentativa 
de desenvolvimento 
da indústria. Turgot 
consegue controlar
o financeiro 
do Estado, mas 
demite-se 
em 1776.

1776
Independência dos 
Estados Unidos da 
América.

1789
França: inauguração dos Estados-Gerais, no 
dia 5 de maio; proclamação da Assembleia 
Nacional pelo Terceiro Estado, em 17 de 
junho; Tomada da Bastilha em 14 de julho.

1792
Queda da 
monarquia francesa 
e instauração da 
república.

Da Revolução
Inglesa à 
Revolução
Francesa

1689
Imposição ao rei da Declaração de 
Direitos. Limitação da autoridade real e 
ampliação do poder do Parlamento.

1660
Restauração da 
monarquia na 
Inglaterra.

1689-1755
Período de vida do filósofo e escritor 
iluminista Montesquieu.

1740-1786
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Frederico II, 
na Prússia.

1694-1778
Período de vida do 
escritor iluminista 
Voltaire.

1712-1778
Período de vida do 
filósofo iluminista 
Jean-Jacques Rousseau.

1750-1777
Período do governo 
absolutista ilustrado 
em Portugal, sob a 
orientação do 
marquês de Pombal, 
ministro do rei dom 
José I.

1751-1772
Período de publicação 
da                     , 
obra que expunha as 
ideias iluministas.

1762-1796
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Catarina II, na 
Rússia.

1815-1830
Período de 
restauração na
França.

1815
Batalha de 
Waterloo e 
derrota de 
Napoleão.

1780-1790
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de dom 
José II, na Áustria.

1793-1795
Período do 
Terror e da 
ditadura 
jacobina.

1793
Decapitação 
de Luís XVI.

Pós-1830
Afirmação da 
sociedade 
burguesa na 
Europa.

1799
Golpe de Estado 
de Napoleão 
Bonaparte, que 
toma o poder.

1795-1799
Período do 
Diretório na 
França.

1799-1804
Período do 
Consulado na 
França.

1804-1815
Império 
Napoleônico.

Representação da tomada do Palácio das Tulherias, em 20 de junho de 1792.  
Gravura anônima de 1792.
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Detalhe de uma gravura anônima 
(séc. XVII), que representa o rei Carlos I, 
da Inglaterra, na Batalha de Naseby, 
em 1645, na qual teve seu exército 
derrotado.

Cartaz de 1794 que 
reafirma os valores 
revolucionários 
republicanos durante a 
Revolução Francesa. 
Lê-se: “Unidade, 
indivisibilidade da 
República. Liberdade, 
igualdade, fraternidade, 
ou a morte”.

                                (detalhe), de Jean Frédéric Bazille, 1867 
(óleo sobre tela, 152 cm × 230 cm). Esta obra insere-se na 
corrente impressionista, que surgiu na França entre 1860 e 
1880, revolucionando as concepções artísticas vigentes e 
abrindo caminho para a futura arte moderna.
O impressionismo alterou a maneira de os artistas 
representarem a natureza e o mundo exterior em geral, com a 
captação do imediato, do instante, do movimento. Os principais 
temas da pintura impressionista são cenas do cotidiano da 
sociedade burguesa, especialmente o lazer, como nesta tela.

Fac-símile da                     , 
de 1751.

Século XVII Século XVIII Século XIX

1640-1649
Guerra civil na Inglaterra. 
Luta entre a realeza e o 
Parlamento.
Decapitação do rei Carlos I 
em 1649 e instauração da 
república.

1661
Luís XIV é coroado rei 
absolutista na França.

1688
Revolução Gloriosa na 
Inglaterra. Deposição de 
Jaime II e posse de 
Guilherme e Maria de 
Orange.

1774
Luís XVI assume o 
trono na França. O 
fisiocrata Turgot 
torna-se ministro
do rei. Abolição da 
corveia e tentativa 
de desenvolvimento 
da indústria. Turgot 
consegue controlar
o financeiro 
do Estado, mas 
demite-se 
em 1776.

1776
Independência dos 
Estados Unidos da 
América.

1789
França: inauguração dos Estados-Gerais, no 
dia 5 de maio; proclamação da Assembleia 
Nacional pelo Terceiro Estado, em 17 de 
junho; Tomada da Bastilha em 14 de julho.

1792
Queda da 
monarquia francesa 
e instauração da 
república.

Da Revolução
Inglesa à 
Revolução
Francesa
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Imposição ao rei da Declaração de 
Direitos. Limitação da autoridade real e 
ampliação do poder do Parlamento.

1660
Restauração da 
monarquia na 
Inglaterra.
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Período de vida do filósofo e escritor 
iluminista Montesquieu.

1740-1786
Período do 
governo 
absolutista 
ilustrado de 
Frederico II, 
na Prússia.

1694-1778
Período de vida do 
escritor iluminista 
Voltaire.

1712-1778
Período de vida do 
filósofo iluminista 
Jean-Jacques Rousseau.

1750-1777
Período do governo 
absolutista ilustrado 
em Portugal, sob a 
orientação do 
marquês de Pombal, 
ministro do rei dom 
José I.
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Período de publicação 
da                     , 
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ideias iluministas.
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Período do 
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ilustrado de 
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França.

1815
Batalha de 
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Napoleão.

1780-1790
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governo 
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José II, na Áustria.
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ditadura 
jacobina.
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de Luís XVI.

Pós-1830
Afirmação da 
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burguesa na 
Europa.

1799
Golpe de Estado 
de Napoleão 
Bonaparte, que 
toma o poder.

1795-1799
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Diretório na 
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Império 
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A base do pensamento iluminista era secular e leiga 
e opunha a religião à razão, embora isso não significas-
se necessariamente negar a existência de Deus, como 
o fazia Diderot. De acordo com os ilustrados, deveria 
existir sempre uma iluminação racional, que guiaria as 
ações do ser humano, trazendo-lhe felicidade. Para es-
ses pensadores, tudo precisaria ser submetido à análise 
crítica da razão, o que possibilitaria derrubar tudo o 
que viera antes para abrir caminho a um novo conheci-
mento, desse modo descobrindo as luzes e superando 
as sombras e as trevas. Vêm daí os termos Iluminismo 
e Século das Luzes (em referência ao século em que 
se desenvolveu o Iluminismo). A ciência então ocupava 
um papel central, pois lhe cabia demonstrar a raciona-
lidade do Universo e permitir o controle do ser humano 
sobre a natureza. Nesse sentido, quanto mais a razão 
se desenvolvesse, quanto mais a pessoa fosse escla-
recida, maior seria a probabilidade de ela alcançar a 
felicidade e a liberdade. Fundava-se assim uma visão 
otimista e cosmopolita do ser humano calcada na cren-
ça do progresso. 

Tanto quanto se lutava pela liberdade, defendia-se a 
igualdade entre as pessoas. Todo tipo de privilégio era 
condenado, assim como a escravidão, a servidão e a do-
minação colonial. Para alcançar a igualdade, seria fun-
damental eliminar a ignorância e qualquer espécie de 
superstição. Nesse contexto, a aplicação do princípio da 

tolerância às mais diversas esferas sociais era importante. 
Deveria existir tolerância também religiosa, aceitando-se, 
por exemplo, as diferentes manifestações de culto.

Uma das principais formas de veiculação do pensa-
mento iluminista foi a Enciclopédia, obra que preten-
dia fazer uma síntese dos conhecimentos existentes e 
disseminar as novas ideias. A intenção era que ela fosse 
um guia essencial para a construção do progresso e da 
felicidade humana. A Enciclopédia viria a materializar 
aquilo que se denominava reflexão racional.

O primeiro volume da Enciclopédia foi publicado em 
1751 e o último, em 1772. Para concluir sete volumes de 
texto e onze volumes de ilustrações contribuíram 140 au-
tores, que escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759 ela 
foi incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
católica. Mesmo assim, continuou a circular.

O primeiro volume foi publicado em 1751, e o últi-
mo, em 1772. Para concluir sete volumes de texto e 11 
volumes de ilustrações, contribuíram 140 autores, que 
escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759, a obra foi 
incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
Católica. Mesmo assim, continuou a circular.

O primeiro volume foi publicado em 1751, e o últi-
mo, em 1772. Para concluir sete volumes de texto e 11 
volumes de ilustrações, contribuíram 140 autores, que 
escreveram mais de 70 mil artigos. Em 1759, a obra foi 
incluída no Index, lista de livros proibidos pela Igreja 
Católica. Mesmo assim, continuou a circular.

PARE e PENSE

1. Por que a ciência teria lugar central no pen-
samento iluminista?

2. Em que medida o pensamento iluminista 
provocava rupturas em relação ao que vi-
nha sendo estabelecido como verdade para 
as sociedades europeias?

   O absolustismo ilustrado
Diretamente relacionado ao Iluminismo está o abso-

lutismo ilustrado, que se refere a uma forma particular 
de absolutismo, própria do século XVIII, na qual parte 
das ideias iluministas foi incorporada por alguns Estados 
absolutistas europeus. Monarcas da Europa utilizaram 
alguns princípios da Ilustração sem negar o absolutismo. 
Esses governantes foram relacionados, posteriormente, à 
expressão despotismo esclarecido, pois articulavam o 
poder do déspota (aquele que exerce autoridade absolu-
ta, tirano) e os conhecimentos de filósofos ou indivíduos 
esclarecidos. Assim, o rei não personalizaria mais o Esta-
do, mas seria seu representante maior. 

Nessa nova maneira de organizar e administrar o Esta-
do, defenderam-se a redução da influência eclesiástica e o 
fortalecimento do aparelho burocrático na busca por mais 
eficiência nas práticas administrativas. Criou-se também 
um corpo de profissionais para exercer diferentes cargos 
sob o comando do rei. Os intelectuais estariam sempre 
presentes, opinando, emitindo pareceres e apresentando 
projetos de reforma.

Essa nova forma de governar enfrentou a resistência 
da Igreja católica. Em consequência, os jesuítas foram 
expulsos de Portugal e de suas colônias em 1759, da 
França em 1764 e da Espanha em 1767. Em 1773, o 
papa Clemente XIV extinguiu a Companhia de Jesus. 
Estabeleceu-se ainda o direito do governante sobre os 
assuntos do clero no reino, em contraposição à Igreja, 
que não poderia mais contrariar os interesses do Esta-
do. Na Áustria, José II determinou que todas as bulas 
e os decretos papais fossem submetidos à aprovação 
estatal. Colocou-se em prática o princípio iluminista da 

tolerância, permitindo em diversos países a coexistência 
de várias religiões.

Do ponto de vista econômico, a manutenção do ab-
solutismo exigia cada vez mais recursos para manter um 
exército ativo e realizar conquistas. Prova disso é o fato 
de que, somente em 1752, a Prússia gastou 90% de seus 
recursos com despesas militares.

Nesse período, surgiu um grupo de pensadores fran-
ceses, os fisiocratas, que começou a combater as ideias 
mercantilistas, defendendo princípios liberais de livre co-
mércio. Para eles, a terra e a natureza eram o ponto de 
partida fundamental do processo produtivo, pois daí se re-
tiravam novos produtos, enquanto a indústria e o comér-
cio transformavam e vendiam aquilo que era produzido 
na terra. Assim, acreditavam que o Estado deveria investir 
na agricultura, e não proteger o comércio. Considerando 
que a ordem econômica deveria ser regida por leis natu-
rais, defendiam a liberdade econômica e o laissez-faire, ou 
seja, condenavam a intervenção do Estado na economia e 
defendiam o livre comércio. Eram a favor da eliminação de 
barreiras e taxas feudais, além de considerar que o Estado 
deveria garantir o direito de propriedade.

Entre os autores fisiocratas estavam François 
Quesnay (1694-1774), economista e médico da Corte 
de Luís XV, o economista e ministro francês Jacques 
Turgot e o marquês de Mirabeau (1715-1789), tam-
bém economista.

As ideias econômicas dos fisiocratas nem sempre fo-
ram adotadas pelos reis absolutistas, que, em alguns ca-
sos, como em Portugal e na Prússia, preferiram manter as 
medidas monopolistas e protecionistas.
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 PARE e PENSE

1. Que diferenças existiam entre os governos absolutistas do século XVII 
e os que assumiriam a forma ilustrada no século XVIII?

Os governos absolutistas do século XVII viam o monarca como representante divino e per-
sonificação do Estado; logo, todo o poder estava em suas mãos. A partir do século XVIII, os 
déspotas esclarecidos eram vistos como chefes de Estado, e não mais como encarnação da 
vontade divina. 

2. Na sua opinião, os absolutistas ilustrados provocaram uma ruptura com 
a Igreja Católica? 

Os absolutistas ilustrados viam na Igreja Católica um obstáculo ao desenvolvimento do pensamento 
racional e da ciência e à liberdade religiosa. Por isso, em vários países, houve atritos e rupturas com 
a Igreja, como em Portugal, na Áustria e na Prússia. 
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  I IO DA REVOLUÇÃO  
Entendemos por Revolução Francesa o período que tem início nos meses que 

antecederam a Queda da Bastilha, em 1789, e que se estendeu até 1799, quando 
Napoleão liderou o golpe do 18 Brumário. Nossa análise segue pelo período 
napoleônico, que teve importantes desdobramentos para a história da Europa 
e a consolidação do poder burguês. O trecho a seguir, escrito pelo historiador 
francês Michel Vovelle, analisa sucintamente os signifi cados da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789. Sua análise, que pode 
ser partilhada com os estudantes, ajudará a dimensionar o que estava em jogo 
na Revolução e as razões de seu impacto:

Desde as revoluções do século XVII, os ingleses tinham uma declaração de 
direitos, mas não uma Constituição escrita; durante a guerra de independên-
cia, os norte-americanos haviam redigido declarações nos diversos estados. 
Mas a ambição do projeto francês já fica patente no título “Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão”: não apenas as garantias individuais, mas 
as garantias do cidadão, agente da vida política da cidade. Depois, no início, 
as palavras admiráveis: “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos…”. Você percebe? Não só os franceses de 1789, mas os homens de 
todos os países em todas as épocas. Para um texto escrito bem no meio dos 
acontecimentos revolucionários na França, a originalidade está exatamente 
nessa pretensão à universalidade. A proclamação dos novos valores questiona 
a organização social do Antigo Regime.

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Ed. Unesp, 2007. p. 43-44.
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 PONTO DE VISTA
O primeiro texto, fragmento de uma entrevista com Michelle Perrot, apresenta 

um balanço sobre o legado da Revolução Francesa duzentos anos depois da Queda 
da Bastilha. Perrot é uma célebre pesquisadora dos direitos das mulheres e das 
condições de vida nas prisões, especialmente no século XIX. 

O segundo texto apresenta alguns dos dezessete artigos da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (1789), o primeiro documento a proclamar a 
igualdade dos homens e defender a ideia de que os direitos fundamentais deveriam 
ser assegurados. Os artigos escolhidos referem-se, primordialmente, à liberdade 
de culto, pensamento, comércio, propriedade e perante o Estado.

Um tempo de invenções e descobertas
Abaixo, vê-se a representação de um experimento com “sapatos elásticos” no rio Sena, em Paris, 

França, no século XVIII (autor anônimo). Um relojoeiro de Paris havia se proposto a fl utuar no rio 
com os tais sapatos em 1783, porém sua tentativa não deu certo. Mesmo assim, o evento atraiu 
grande parte da população, que acreditava que o ser humano, tendo recentemente conquistado 
o céu com balões, poderia fl utuar sobre as águas. 

Com a multiplicação das descobertas científi cas, que cada 
vez mais revelavam fenômenos da natureza outrora desconhe-
cidos, o indivíduo do fi nal do século XVIII se via cercado de 
forças invisíveis. A descoberta da lei da gravidade por Newton, 
por exemplo, foi vista como a revelação de um poder oculto. 
Além disso, os cientistas esclarecidos eram obrigados a recorrer 
à imaginação para explicar suas teorias, o que muitas vezes 
aproximava ciência e fi cção. 

O ser humano dessa época já contemplava a possibilidade 
de navegar pelo céu, como mostra a fi gura ao lado, de cerca 
de 1784. Um ano antes, em 1783, ocorreu a primeira e bem-
-sucedida viagem de balão tripulada.

Ao longo do século XVIII, entre os vários governos absolutistas ilustrados (ou déspotas esclarecidos), destacam-se:

• o de José II (1780-1790), na Áustria, que aboliu a servidão no país e concedeu a liberdade de culto;
• o de Catarina II (1762-1796), na Rússia, que também concedeu a liberdade religiosa;  
• o de Frederico II (1740-1786), na Prússia, que concedeu a liberdade de culto e proclamou-se discípulo de 

Voltaire. Também tornou obrigatório o ensino básico e proibiu a tortura. 
Em Portugal, o marquês de Pombal, ministro do rei dom 

José I (1750-1777), procurou promover a indústria e moder-
nizar a administração colonial, tornando mais eficiente a co-
brança de tributos. Um dos objetivos de Pombal era fortalecer 
os grandes comerciantes nacionais e, para tanto, criou compa-
nhias de comércio monopolistas que atuariam nas colônias e 
na metrópole com exclusividade. Investiu ainda na educação, 
modernizando o ensino da Língua Portuguesa e reformando 
a Universidade de Coimbra em consonância com as ideias 
da Ilustração. Na Espanha, durante o reinado de Carlos III
(1759-1788), também a indústria foi estimulada, além de se 
buscar a racionalização da administração do Estado.

PARE e PENSE

1. Que diferenças existiam entre os go-
vernos absolutistas do século XVII e 
os que assumiriam a forma ilustrada 
no século XVIII?

2. Na sua opinião, os absolutistas ilus-
trados provocaram uma ruptura com 
a Igreja católica? 
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  INÍCIO DA  
REVOLUÇÃO  
O pensamento iluminista e a reestruturação dos Es-

tados nacionais ocorrida no século XVIII fazem parte 
do contexto em que aconteceu a Revolução Francesa, 
mas não são explicação suficiente para os eventos que 
se sucederam a partir de 1789. Vamos estudar agora a 
especificidade francesa para buscar compreender esse 
processo revolucionário.

A França tinha aproximadamente 28 milhões de ha-
bitantes em 1789. A cidade de Paris ultrapassava 650 
mil habitantes e os camponeses representavam cerca 
de 80% da população. Cerca de 10% dessa população 
rural era composta de grandes proprietários; outros 
70% eram pequenos proprietários, locatários ou ar-
rendatários. Os demais viviam no limite da sobrevivên-
cia, conseguindo manter-se com pequenos trabalhos 
e tarefas que realizavam sazonalmente. A sociedade 
francesa do Antigo Regime estava dividida em três 
ordens ou estados: clero (Primeiro Estado), nobreza 
(Segundo Estado) e Terceiro Estado (o restante da 
população), do qual faziam parte os camponeses, os 
burgueses, os artesãos e outras categorias urbanas. 
É importante lembrar que era o Terceiro Estado que 
arcava com o pagamento dos impostos, embora não 
fosse o maior beneficiário dos investimentos públicos.

A burguesia, ainda que enriquecida, não podia ocu-
par certos cargos, reservados apenas ao clero e à nobre-
za. Era esse o caso dos postos de oficiais do Exército e 
da Marinha. A alta burguesia financeira era constituída 
de grandes comerciantes ligados ao comércio colonial, 
financiadores e fornecedores do Estado em diversas si-
tuações, principalmente durante os períodos de guerra. 
Existia também a pequena burguesia, composta de pro-
fissionais liberais, funcionários da administração pública e 
comerciantes de menor expressão econômica. O clero, a 
primeira das ordens, tinha muita riqueza, além de grande 
influência política e cultural. Os nobres eram os maiores 

 �   Charge francesa de 1789, de autor anônimo, que representa um 
camponês, membro do Terceiro Estado, sustentando o clero e a nobreza. 

 �  O despertar do Terceiro Estado, autor anônimo, gravura francesa 
de 1789. O "Terceiro Estado" acorda, quebrando a corrente que 
o prende e empunha uma das armas, no chão, surpreendendo os 
personagens que representam o Primeiro e o Segundo Estados.
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proprietários, com cerca de 20% das terras do reino. Ha-
via ainda os nobres togados e os de espada. Estes últimos 
possuíam ancestralidade, enquanto os primeiros eram 
burgueses que haviam recebido do rei títulos de nobreza.

Até a primeira metade do século XVIII, a França 
teve relativa prosperidade econômica. Sua participa-
ção em três guerras a partir de 1740 (contra a dinas-
tia dos Habsburgo, contra a Prússia, além do apoio à 
independência americana contra a Inglaterra), entre-
tanto, consumiu boa parte dos recursos e endividou 
o Estado. Depois disso, com as más colheitas dos anos 
1780, houve fome, miséria, elevação de preços e vá-
rios levantes populares. O desenvolvimento industrial 
francês não era comparável ao inglês, e a economia 
francesa era bastante dependente da agricultura. Em 
1788, agravava-se a crise e já se contavam mais de 3 
milhões de desempregados nas cidades. Para compen-
sar a queda na arrecadação, o Estado aumentou os im-
postos, ampliando a crise. Contudo, nem a aristocracia 
estava disposta a perder privilégios, nem a burguesia 
pretendia ceder mais recursos ao Estado.

Em meio a esse impasse, o rei francês Luís XVI 
(1754-1793) convocou a Assembleia de Notáveis em 
fevereiro de 1787. Buscava-se pôr fim aos atritos e 
reorganizar a ordem econômica. Entre os notáveis que 
se reuniram em 1787 não havia nenhuma representa-
ção popular. No entanto, várias províncias francesas 
não consideraram legítimas as decisões que criavam 
novos impostos. Defendiam que só a reunião dos Es-
tados-Gerais poderia aprovar tais medidas. Em meio 
a muitas pressões e movimentos sediciosos contra o 
Estado, Luís XVI convocou, portanto, em agosto de 
1788, a reunião dos Estados-Gerais, que deveria ocor-
rer em maio de 1789 e durante a qual seriam eleitos 
1 200 deputados representantes das três ordens. Du-
rante as eleições, foram criados os cadernos de quei-
xas, nos quais seriam sintetizadas as reclamações de 
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PONTO DE VISTA

Leia a seguir três textos sobre a Revolução e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Texto 1

Entrevista com a historiadora Michelle Perrot
Em 1989, quando eram celebrados os 200 anos da Queda da Bastilha, a historiadora francesa Michelle Perrot 

(1928-) foi entrevistada. Fizeram-lhe a seguinte pergunta: “Você acredita que existem valores proclamados pela 
Revolução e que, mesmo não realizados, permanecem válidos ainda nestes dias?”. A historiadora respondeu:

Certo. Aquela grande conquista, que são os direitos do homem, é ainda incompleta. Por exemplo, no campo 
das relações entre os sexos, das relações sociais, das relações étnicas. Se considerarmos que a Revolução Francesa 
proclamou que os judeus eram cidadãos como todos os outros, e que, atualmente, vemos renascer os discursos sobre 
o antissemitismo… Ainda: os direitos do homem não são certamente aplicados nas prisões. Em outras palavras, eu 
penso que os direitos do homem são um texto cujos efeitos práticos não foram ainda obtidos. […] De outro lado, 
existem também possibilidades úteis. Os jovens de hoje desconhecem quase tudo da Revolução. Uma ex-aluna mi-
nha, que leciona num instituto técnico, contava-me ter feito esta pergunta a seus alunos: o que é a Revolução, o que 
significa para vocês? Responderam: Oh! Houve um rei que foi enforcado. Qual rei? Luís XV, ouviu-se como resposta. 
Depois perguntou: o que é, para vocês, o dia 14 de julho? Sabiam mais ou menos. Alguém disse: Ah! Havia o negócio 
da Bastilha. Mas o que era a Bastilha? Isso ninguém sabia. Eis que, deste ponto de vista, as celebrações podem ser 
uma ocasião para tornar tudo um pouco mais compreensível.

A REVOLUÇÃO Francesa (1789-1989). Isto É Senhor. São Paulo: Três, 1989. p. 66.  
Fascículo especial em comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa.

Texto 2 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional anunciou publicamente a Declaração que sintetizava os princípios 
defendidos pela Revolução. O documento tornou-se um marco fundamental na defesa dos direitos e da cidadania. 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 
Art. 1°.  Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos; as distinções sociais não podem ser fundadas 

senão sobre a utilidade comum.
Art. 2°.  O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem; 

esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
[…]
Art. 4°. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outrem. Assim, o exercício dos direitos 

naturais do homem não tem limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo desses 
mesmos direitos; seus limites não podem ser determinados senão pela lei.

[…]
Art. 8°.  A lei não deve estabelecer senão penas estritamente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em 

virtude de uma lei estabelecida e promulgada ao delito e legalmente aplicada.
Art. 9°.  Todo homem é tido como inocente até o momento em que seja declarado culpado; se for julgado indis-

pensável para a segurança de sua pessoa, deve ser severamente reprimido pela lei.
[…]
Art. 11°.  A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem; todo o 

cidadão pode, pois, falar, escrever e imprimir livremente; salvo a responsabilidade do abuso dessa liberdade nos casos 
determinados pela lei.

[…]
Art. 16°.  Toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes deter-

minada, não tem constituição.
Art. 17°.  A propriedade, sendo um direito inviolável, e sagrado, ninguém pode ser dela privado senão quando a ne-

cessidade pública, legalmente constatada, o exija evidentemente, e sob a condição de uma justa e prévia indenização.

HISTÓRIA do mundo: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7% 
C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em: 20 ago. 2020.
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O terceiro é um fragmento de um texto de Olympe de Gouges, famosa 
dramaturga, abolicionista e ativista política francesa. Ela participou ativamente da 
Revolução Francesa e lutou pela igualdade entre homens e mulheres, escrevendo e 
apresentando à Assembleia Nacional Francesa a Declaração dos Direitos da Mulher 
e da Cidadã, em 1791, em que afi rma que qualquer Constituição que exclua a 
mulher não pode ser considerada. O documento alude claramente à Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual se afi rmava, no primeiro de seus 
dezessete artigos: “Os homens nascem livres e iguais nos seus direitos”. Assim, 
decretava que todos os seres humanos seriam iguais perante a lei, não devendo 
haver mais uma estrutura de privilégios. 

A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã também apresenta 17 artigos, 
e no primeiro deles afi rma a igualdade entre homens e mulheres e também defende 
o direito à liberdade e à propriedade. No preâmbulo e na conclusão, percebemos 
o tom de “conclamação” às mulheres, para que estas lutem pelos seus direitos, 
reconheçam a importância do seu papel na luta pela igualdade, sem o qual os 
homens também não poderiam se libertar. 

Na conclusão do documento, Olympe de Gouges faz várias referências a 
ideais iluministas de interpretação do mundo com base na razão, e não mais na 
religião: “A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus 
direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, 
de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou 
todas as nuvens da ignorância e da usurpação”.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.

Habilidade (EM13CHS605)

Analisar os princípios da declaração 
dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fra-
ternidade, identificar os progressos 
e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades 
contemporâneas e promover ações 
concretas diante da desigualdade e 
das violações desses direitos em di-
ferentes espaços de vivência, respei-
tando a identidade de cada grupo e 
de cada indivíduo.
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Roteiro de trabalho

1. Você concorda com a seguinte afi rmação de Michelle Perrot: “[…] eu 
penso que os direitos do homem são um texto cujos efeitos práticos não 
foram ainda obtidos”? Para responder a essa pergunta, leia os artigos da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e faça uma justifi cativa 
para cada um deles, explicando se foram ou não colocados em prática.

Os estudantes podem ser orientados a discutir, em pequenos grupos, cada um dos direitos 
listados no fragmento. Em seguida, eles podem levantar exemplos – a partir de suas experiên-
cias pessoais e de sua percepção do mundo – que comprovem se esses direitos estão ou não 
sendo garantidos. Para concluir, seria oportuno organizar uma roda de conversa para partilhar 
as opiniões e análises formuladas pelos grupos. 

2. O que propõe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada 
por Olympe de Gouges?

A autora defende que as mulheres nascem livres e têm os mesmos direitos dos homens. Afir-
ma também que a propriedade é de “todos os sexos juntos ou separados” e, portanto, é um 
direito das mulheres também. 

3. Analisando a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tanto a 
forma como o conteúdo, quais semelhanças você apontaria em relação à 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão?

Ambos os textos defendem a liberdade de pensamento, de fala e de direito à propriedade, 
baseados na igualdade entre os indivíduos. Ambos também utilizam o mesmo tipo de voca-
bulário e até a mesma forma, pois têm a finalidade de proclamar ideias de modo imperativo, 
com o propósito de transformar essas ideias em leis.

4. Releia a conclusão do Texto 3, de Olympe de Gouges, e responda: 

a. A quem ela se dirige nesse trecho?

A conclusão se dirige às mulheres. 

b. De acordo com o que você estudou neste capítulo, qual foi a impor-
tância das mulheres para a libertação dos homens? Os homens teriam 
reconhecido essa participação?

Texto 3 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã

Em 1791, Olympe de Gouges (1748-1793) publicou na França a Decla-
ração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, na qual exigia a igualdade de 
direitos para a mulher no que se referia à educação, à partilha de bens, 
ao direito ao divórcio, reivindicando também leis iguais para ambos os 
sexos quando fosse cometido um crime.

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791)
Olympe de Gouges

Preâmbulo
Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-

-se em uma assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo 
e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da 
corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, 
inalienáveis e sagrados da mulher [...] 

Artigo 1°. – A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções 
sociais só podem ser baseadas no interesse comum. 

[...]

Artigo 17°. – As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados; para cada um deles elas têm direito 
inviolável e sagrado. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro patrimônio da natureza, a não ser quando a 
necessidade pública, legalmente constatada, o exija de modo evidente e com a condição de uma justa e preliminar 
indenização.

Conclusão
Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus direitos. O poderoso im-

pério da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira 
da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve 
necessidade de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua 
companheira.

BIBLIOTECA Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP). Disponível em:  
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3% 

A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html.  
Acesso em: 17 jun. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Você concorda com a seguinte afirmação de Michelle Perrot: “[…] eu penso que os direitos do homem são 
um texto cujos efeitos práticos não foram ainda obtidos”? Para responder a essa pergunta, leia os artigos 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e faça uma justificativa para cada um deles, explican-
do se foram ou não colocados em prática.

2. O que propõe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada por Olympe de Gouges?

3. Analisando a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tanto a forma como o conteúdo, quais seme-
lhanças você apontaria em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão?

4. Releia a conclusão do Texto 3, de Olympe de Gouges, e responda:

a. A quem ela se dirige nesse trecho? 

b. De acordo com o que você estudou neste capítulo, qual foi a importância das mulheres para a libertação 
dos homens? Os homens teriam reconhecido essa participação? 

c. Nesse trecho de conclusão, é possível reconhecer elementos do Iluminismo? Quais?

 �  Retrato de Olympe de Gouges, 
de Aleksander Kucharski, 
final do século XVIII. 

Coleção particular
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  A Assembleia Nacional e os grupos 
políticos em disputa
É importante os estudantes reconhecerem que, no contexto da Revolução 

Francesa, duas forças políticas importantes estavam em jogo: de um lado, os 
interesses populares, expressos nas ruas em guerra e alimentados por motins 
e passeatas exigindo mudanças radicais na sociedade francesa; e, de outro, os 
representantes da burguesia francesa em luta contra a nobreza e o alto clero, 
impondo uma drástica redução do poder real e o fi m dos privilégios. 

A articulação tensa e dinâmica entre essas forças inaugurou a história 
contemporânea e colocou no mapa do continente europeu a luta por direitos. 
A partir da Queda da Bastilha e da formação da Assembleia Nacional, a França 
nunca mais seria a mesma, e o lema dos revolucionários: “Igualdade, liberdade, 
fraternidade” se espalhou como vento para os países e colônias conectados pelo 
oceano Atlântico.  

Página 42

 PARE e PENSE

1. O que mudaria na França com a Proclamação da República? Como se 
organizaria o governo?

Com a Proclamação da República, o rei seria destituído e o poder passaria para a nova Assembleia, 
chamada de Convenção. Ela concentraria os Poderes Executivo e Legislativo. 

2. Qual é o sentido revolucionário da criação de um novo calendário?

O calendário revolucionário rompia com a tradição cristã e expressava os ideais iluministas, conec-
tando a organização da vida humana com a natureza. Além disso, o calendário reforçava simboli-
camente o início de uma nova era e inspirava os revolucionários a prosseguir na construção de uma 
nova sociedade. 

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que as mulheres tiveram 
papel central na Revolução Francesa, especialmente entre as camadas populares, parti-
cipando ativamente dos protestos e das manifestações, como sugere a imagem que abre 
este capítulo. No entanto, os personagens mais conhecidos da Revolução e as demais 
imagens disponíveis sobre o período indicam que o poder político estava predominante-
mente nas mãos dos homens. O ato de Olympe de Gouges de proclamar uma “Declaração 
dos Direitos das Mulheres” sugere ainda quanto a luta por direitos era compreendida 
como uma luta por “direitos dos homens”, e não de todos os seres humanos.

c. Nesse trecho de conclusão, é possível reconhecer elementos do Ilumi-
nismo? Quais?

No trecho, há pelo menos três aspectos associados ao pensamento iluminista: a ideia 
de que uma das “causas” das desgraças públicas é a ignorância, portanto, a falta de 
esclarecimento, o obscurantismo; a noção de que os seres humanos nascem iguais e são 
livres, como um direito natural; e a defesa da propriedade como um direito. Além disso, 
o uso de termos como “razão”, “verdade”, “liberdade” e, em oposição, “preconceitos”, 
“fanatismos”, “superstições” indica a inspiração iluminista da Declaração.

Essa atividade trabalha a habilidade EM13CHS504 por meio da análise de diversos textos, de épocas diferentes, 
sobre os diretos de homens e mulheres no mundo. Espera-se que os estudantes identifi quem quais direitos estão 
ou não sendo garantidos hoje em sua sociedade e que discutam maneiras de como assegurá-los.

A habilidade EM13CHS605 é mobilizada nessa atividade com a análise de trechos da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. Os estudantes farão comparações entre esse documento e a Declaração que visa aos 
direitos da mulher. Por fi m, poderão concluir se são os mesmos e se hoje são empregados igualitariamente.

  A Assembleia Nacional e os grupos  
políticos em disputa
Os deputados da Assembleia representavam setores sociais e interesses econômicos 

muito diversos e, em certo sentido, antagônicos. À direita, no plenário utilizado pelos 
deputados, ficavam os aristocratas; à esquerda, os constitucionais liderados pelos bur-
gueses. Em outubro, a marcha das mulheres que exigia medidas do rei contra a fome 
e a assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão obrigou Luís XVI a 
ratificar o documento

Começaram a surgir, nas várias regiões da França, diversos clubes políticos que discu-
tiam ideias e que apoiavam ou não partes do projeto para a elaboração de uma Consti-
tuição. O clube dos cordeliers, por exemplo, defendia a criação de uma república, assim 
como o clube dos jacobinos (formado por comerciantes e profissionais liberais), que, em 
1790, já tinha estabelecido 150 organizações políticas sob essa orientação.

A Assembleia Nacional estabeleceu que a França seria uma monarquia, e que Luís 
XVI seria o rei dos franceses, porém não mais o rei da França. Os bens do clero passaram 
a cobrir o deficit público. Criou-se a liberdade de indústria, eliminaram-se as corporações 
de ofício e proibiu-se a greve, firmando-se condições para o avanço da indústria 
burguesa. Haveria eleições censitárias para deputados, ou seja, somente aqueles que 
pagavam certa quantia de impostos poderiam votar. A Constituição foi promulgada em 
setembro de 1791 e jurada pelo rei.

A partir de 1o de outubro de 1791, a Assembleia Nacional começou a funcionar como 
Poder Legislativo da monarquia constitucional, que tinha o rei e seus ministros à frente 
do Poder Executivo. Na Assembleia, um grupo de deputados (os feulliants) defendia a 
monarquia constitucional e o total respeito à Constituição aprovada. No outro extremo, 
os jacobinos eram defensores da república. Eles defendiam a limitação do direito de 
propriedade, devendo toda a sociedade ser responsável pela garantia da alimentação de 
seu povo. Além desses, havia os girondinos, inicialmente um grupo de deputados que 
ficaria do lado direito, enquanto os jacobinos estariam do lado esquerdo.

 �  Ilustração da vista geral da Assembleia Nacional em Versalhes, na França, em 17 de junho de 1789. (Autor anônimo,  
dimensões não informadas.)
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PARE e PENSE

1. O que mudaria na França com a Proclamação da República? Como se organizaria o governo?

2. Qual é o sentido revolucionário da criação de um novo calendário?

As palavras de ordem da República francesa fica-
riam famosas: liberdade, igualdade e fraternidade.

A luta contra as invasões estrangeiras prosseguiu, e 
Luís XVI foi considerado culpado pela Convenção por 
ter instaurado a guerra no país. Condenado à morte 
por se opor e lutar contra as propostas revolucionárias, foi 
guilhotinado em cerimônia pública em janeiro de 1793.

No período da Convenção, que durou até 1795, 
houve um domínio inicial dos girondinos. Em junho 
de 1793, porém, com o apoio dos sans-culottes, vários 
chefes girondinos foram presos e acusados de monar-
quismo pelos montanheses. Os jacobinos assumiram a 
direção da Convenção em um contexto de crise eco-
nômica, inflação, fome e ameaças externas e internas.

A expressão política das roupas
Os sans-culottes eram um grupo popular da periferia de Paris, 

assim denominados por não usarem calças presas nos joelhos 
(culottes) à maneira dos aristocratas, e sim calças compridas. 
Formaram a Sociedade Fraternal dos Patriotas dos Dois Sexos e 
tinham como principal lema a fraternidade, além de defenderem 
valores como a honestidade e a civilidade. A partir de 1792, esse 
grupo atuou ativamente nas jornadas revolucionárias e foi a base 
de apoio dos jacobinos. Para Patrice Higonnet, o sans-culotte
típico 

não era nem o operário dos Gobelins, nem o indi-
gente dos cortiços, mas um artesão, um homem em 
via de se tornar mestre num ofício, ou um pequeno ar-
tesão. Ele vestia calças – necessariamente –, uma car-
manhola [tipo de casaco], suspensórios e tamancos, 
um boné vermelho e uma insígnia tricolor. [...] O sans-
-culotte concebia, com dificuldade, que um homem 
pudesse ser moral em matéria pública e desonesto em 
sua vida privada. [...] O sans-culotte era um moralis-
ta. A política, tal como a compreendia, se relacionava 
menos ao simples jogo de interesses do que à mora-
lização da política e à politização do cidadão. [...] O 
rico e o próprio nobre não seriam nocivos unicamente 
pela fortuna ou pelo berço, mas por terem um caráter 
antissocial, corrompido pelo dinheiro e pelo exercício 
do domínio. Fraternal, o sans-culotte sentia-se perfei-
tamente justificado no ódio implacável que dedicava 
a seu contrário, “o aristocrata”, o qual seria egoísta 
e orgulhoso. [...] Para o sans-culotte, a sociedade constituía um todo que representava um só 
e indivisível Estado republicano. Esse parisiense não queria o igualitarismo dos bens, mesmo 
pensando que o Estado e a sociedade deviam conceder a todo cidadão os meios de viver. Mas 
sem ser verdadeiramente partidário da comunhão dos bens, desprezava o dinheiro. O ouro era, 
para ele, objeto de suspeita.

HIGONNET, Patrice. Sans-culottes. In: FURET, François; OZOUF, Mona. 
Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1989. p. 412- 414.

�  Representação de um sans-culotte em 
gravura anônima do século XVIII. 
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�  Nobre trajado com culote, saia de 
cetim cinza, jaqueta e colete branco 
bordado. França, 1786. 
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  O Grande Terror
Esse momento da Revolução foi marcado por uma grave crise política 

caracterizada por disputas internas quanto aos rumos do movimento, resultado dos 
interesses dos diversos grupos e setores sociais. Pode-se destacar, particularmente, o 
crescimento da pressão popular por reformas democráticas e radicais, em oposição 
aos interesses mais conservadores e conciliadores da alta burguesia. 

Ao mesmo tempo, o período é caracterizado por agressões externas e pela 
invasão do território francês pelos exércitos das potências absolutistas. Então, é 
importante que os estudantes compreendam a violência aplicada nesse contexto 
de guerra e que, do mesmo modo, a ditadura sob a liderança de Robespierre 
também era uma resposta ao esforço de combater os inimigos da Revolução. 

O período do Grande Terror tem sido debatido entre especialistas ou 
interessados em história política como um momento-chave para entender os 
rumos da Revolução, pois ele explicita as contradições entre o projeto inicial do 

movimento – estruturado na construção dos direitos políticos – e a instalação de um regime autoritário – marcado 
pelo controle político e pela violência. É possível construir um projeto democrático valendo-se de ações autoritárias? 
Em outras palavras, os fi ns democráticos justifi cam meios autoritários?

Página 46

LER DOCUMENTOS
Essa atividade propõe uma refl exão sobre a fi gura de Robespierre:  o primeiro 

texto é uma análise do seu papel e da sua personalidade no contexto revolucionário; 
o segundo, trecho de um relatório escrito pelo próprio Robespierre. 

É importante destacar para os estudantes que se trata de documentos de 
natureza distinta: o primeiro é uma abordagem historiográfi ca a respeito do 
período e tem a função de interpretar um aspecto do processo histórico, enquanto 
o segundo é trecho de uma argumentação política, escrita no calor da hora e com 
a fi nalidade de convencer os interlocutores sobre determinadas ideias. 

 Roteiro de trabalho
1. Como Robespierre caracteriza os valores republicanos em oposição à monarquia?

Ele cria oposições marcantes entre os valores positivos da república e os vícios degradantes da 
monarquia. Um dos trechos que ilustra essa oposição é: “Em nosso país, desejamos substituir o 
egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os hábitos pelos princípios, as conveniências pelos 
deveres, a tirania da moda pelo império da razão [...]”; ou seja, Robespierre defendia trocar todos 
os vícios e todos os ridículos da monarquia por todas as virtudes e todos os milagres da república.

2. O que seria necessário fazer, na visão de Robespierre, para garantir que a 
república e a democracia fossem vitoriosas na França?

Para ele, seria necessário continuar o trabalho da revolução, que consistia em “terminar a 
guerra da liberdade contra a tirania” e proteger os cidadãos contra os inimigos da república: 
os realistas (que apoiavam a volta da monarquia) e os conspiradores.

3. Até que ponto o relatório justifi ca as diretrizes políticas do período do Terror?

Ao defender que os opositores não merecem clemência, o Terror aparece como consequência 
e justifica a violência contra os opositores da república.

4. Robespierre afi rma que a meta da Revolução era “satisfazer os anseios 
da natureza, realizar os destinos da humanidade”. O que seria preciso, na 
sua opinião, para atingir essa meta atualmente? De que forma as ações 
políticas poderiam contribuir para atingirmos esses objetivos?

Os estudantes precisam ser sensibilizados quanto a pensar sobre qual seria o destino comum e benéfico 
para a sociedade e o meio ambiente. Para desenvolver de forma mais potente essa reflexão, eles po-
dem se organizar em uma roda de conversa para partilhar suas opiniões e expectativas sobre o futuro. 
Evidentemente, não se trata de encontrar uma “resposta correta”, mas de abrir espaço para que surjam 
diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, atitudes que eles possam colocar em prática no dia a dia. 

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobramentos 
nas atitudes e nos valores de indivíduos, 
grupos sociais, sociedades e culturas.
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  O Grande Terror
Para evitar a contrarrevolução e assegurar que o despotismo monárquico não voltasse a ter força na França, os 

jacobinos decidiram-se pela instauração de um poder centralizado ditatorial. Esse regime de repressão, chefiado 
por Robespierre, foi chamado de Grande Terror.

Era necessário lutar contra as pressões internas e também contra as externas. Rebeliões antirrevolucionárias ocorriam 
em várias cidades francesas, assim como no campo. Desde março de 1793 travava-se a Guerra da Vendeia. Veja o que 
o historiador François Furet afirma sobre esse conflito:

A revolta começou no mês de março, como uma recusa ao recrutamento. Para fortalecer os efetivos militares da 
República, a Convenção votara em fevereiro uma mobilização de trezentos mil homens, sorteados entre os celibatários 
de cada comuna. A chegada dos recrutadores, que lembrou os procedimentos da monarquia, começou a despertar 
por todo lado resistências e mesmo princípios de sedição, logo reprimidos. Mas as coisas assumiram aspecto particu-
larmente grave no curso inferior do Loire, na região de Mauges e nos bosques vendeanos. Nos primeiros dias de mar-
ço, em Cholet, grande povoado com indústria de tecidos na junção das duas regiões, rapazes das comunas vizinhas, 
uma mistura de camponeses e de tecelões, invadiram a cidade e mataram ali o comandante da Guarda Nacional, um 
patriota proprietário de manufatura. Uma semana depois, a violência alcançou a extremidade oeste dos bosques, nos 
brejos bretões; o pequeno povoado de Machecoul foi cercado pelos camponeses em 10 e 11 de março, e foram ali 
massacrados centenas de “patriotas”. [...]

A “Vendeia militar”, que escaparia de modo inteiro à autoridade de Paris durante alguns meses, não formara em 
1789 uma região moralmente dividida do resto da nação; pelo menos, não se percebe traço disso nos cadernos de 
queixas das paróquias, hostis, como os demais, aos direitos dos senhores, com um caráter razoavelmente reformador 
em matéria de justiça ou de imposto. Não foi, portanto, a queda do Antigo Regime que sublevou o povo contra a 
Revolução, mas a reconstrução do novo regime: a nova distribuição dos distritos e departamentos, a ditadura admi-
nistrativa dos povoados e das cidades, e, sobretudo, a questão do juramento dos padres à Constituição, que deu à 
resistência clandestina o nome de Deus, e a ação dos padres refratários. Já houvera, em agosto de 1792, um começo 
de revolta, logo reprimido. Em 1793, no entanto, não foi o regicídio [assassinato do rei] de janeiro que desencadeou 
a insurreição, mas a reimposição do recrutamento forçado. Um indício suplementar de que, se o povo da Vendeia 
colocou Deus e o rei em suas bandeiras, foi mais do que a saudade do Antigo Regime, a cujo falecimento assistira sem 
lágrimas, que divisou em tais símbolos inevitáveis de sua tradição.

FURET, François. A Vendeia. In: FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário crítico da Revolução Francesa.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p. 177-178.

 � Representação da execução de Luís XVI ocorrida em 21 de janeiro de 1793 (litogravura anônima, dimensões não informadas).
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LER DOCUMENTOS
Leia a seguir dois textos. O primeiro é um trecho da entrevista em que o historiador Laurent de Saes destaca 

alguns aspectos da trajetória política de Robespierre; o segundo apresenta alguns trechos do relatório escrito por 
Robespierre sobre os rumos da Revolução Francesa. Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Nascimento de Robespierre
Entrevista com Laurent de Saes

Maximilien de Robespierre (1758-1794) é certamente um dos personagens mais emblemáticos da Revolução 
Francesa. É também um dos mais controvertidos, por ter assumido a liderança do governo revolucionário durante o 
seu período mais radical.

Advogado e excelente orador, aquele que era tido como “o Incorruptível” destacou-se primeiramente na condição 
de deputado da Assembleia Constituinte, como representante do clube dos Jacobinos e porta-voz de causas demo-
cráticas, tais como o sufrágio universal, os direitos de minorias e a abolição da pena de morte. [...]

No quadro do Comitê de Salvação Pública, o jacobino se notabilizou por instituir uma política de repressão às 
atividades ditas “contrarrevolucionárias”, mas também por pôr em prática um projeto social baseado na redistribui-
ção de riquezas, na promoção da pequena propriedade e na direção da economia (atendendo, com isso, a uma das 
principais reivindicações das massas parisienses, o controle de preços).

TANNUS, Laura. Nascimento de Robespierre. [Entrevista com Laurent de Saes]. FFLCH-USP, 6 maio 2018. 
Disponível em: https://www.fflch.usp.br/595. Acesso em: 16 jul. 2020.

Sobre os princípios da moral política que devem guiar a Convenção Nacional
Relatório apresentado em nome do Comitê de Salvação Pública, 5 de fevereiro de 1794, 
por Maximilien de Robespierre

[...] Qual é a meta a que visamos? O gozo pacífico da liberdade e da igualdade; o reinado da justiça eterna, cujas 
leis foram gravadas, não sobre o mármore ou sobre a pedra mas nos corações de todos os homens, mesmo naquele 
do escravo que as esquece, e do tirano que as nega. [...]

Em nosso país, desejamos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os hábitos pelos princípios, 
as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão [...], a pequenez dos grandes pela grandeza 
do homem, um povo amável, frívolo e miserável por um povo magnânimo, poderoso, feliz – ou seja, todos os vícios e 
todos os ridículos da Monarquia por todas as virtudes e todos os milagres da República. 

Desejamos, em uma palavra, satisfazer os anseios da natureza, realizar os destinos da humanidade, cumprir as 
promessas da filosofia, absorver a providência pelo longo reinado do crime e da tirania. [...] Ver ao menos brilhar a 
aurora da felicidade universal... Essa a nossa ambição, eis nossa meta. 

Que espécie de governo pode realizar estes prodígios? Só o governo democrático ou republicano; essas duas 
palavras são sinônimas [...]. Mas para fundar e para consolidar entre nós a democracia, para chegar ao reinado pací-
fico das leis constitucionais, é preciso terminar a guerra da liberdade contra a tirania, e atravessar com felicidade as 
tempestades da Revolução: tal é a meta do sistema revolucionário que regularizastes. Portanto deveis ainda regular 
vossa conduta a partir das circunstâncias tempestuosas em que se encontra a República [...].

É preciso, contudo, que um ou outro sucumba. Indulgência para os realistas, clamam certas 
pessoas. Clemência para os celerados! Não: clemência para a inocência, clemência para os 
fracos, clemência para a inocência, clemência para a humanidade!

A proteção social só é devida aos cidadãos pacíficos; na República, só são cidadãos os 
republicanos. Os realistas, conspiradores, para ela, não passam de estrangeiros, ou antes, de 
inimigos.

ROBESPIERRE, Maximilien de. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Uerj/Contraponto, 1999. p. 146-150.

 Roteiro de trabalho
1. Como Robespierre caracteriza os valores republicanos em oposição à monarquia?

2. O que seria necessário fazer, na visão de Robespierre, para garantir que a república e a democracia fossem 
vitoriosas na França?

3. Até que ponto o relatório justifi ca as diretrizes políticas do período do Terror?

4. Robespierre afi rma que a meta da Revolução era “satisfazer os anseios da natureza, realizar os destinos da 
humanidade”. O que seria preciso, na sua opinião, para atingir essa meta atualmente? De que forma as 
ações políticas poderiam contribuir para atingirmos esses objetivos?
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celerados: crimi-
noso, assassino, 
pessoa perversa.
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Essa atividade trabalha a habilidade EM13CHS103 por meio da leitura de um documento concernente à 
Revolução Francesa. Os escritos de Robespierre possibilitarão construir hipóteses sobre como a Revolução foi 
planejada e sob quais ideais. Assim, os estudantes criarão capacidade crítica e interpretativa sobre a execução 
de processos políticos desde sua idealização.

Ao realizarem a comparação entre o ideal e a prática da Revolução Francesa, através da leitura de um 
documento de Robespierre, os estudantes desenvolverão a habilidade EM13CHS504. Essa comparação também 
será aplicada na atualidade, para que os estudantes pensem em formas éticas de garantir a aplicação dos 
direitos humanos.
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  O Diretório
O Diretório é considerado pelos historiadores a última etapa da Revolução Francesa. Pode ser entendido como um 

governo burguês, que procurou articular seus interesses e reduzir as conquistas populares que vinham do período 
do Terror. Mas a grande pressão internacional e as inúmeras guerras internas e externas fi zeram surgir uma fi gura 
histórica, associada ao poder militar, que pôs fi m a esse arranjo político: Napoleão. 

 PARE e PENSE

1. Pode-se afi rmar que o Diretório foi uma reação conservadora no âmbito 
da Revolução Francesa? Por quê?

Sim. Essa etapa da Revolução Francesa buscou apaziguar as guerras externas, cedendo poderes e 
território a outros países; focou sua administração na política econômica, de modo a favorecer a 
alta burguesia.

2. O Golpe do 18 Brumário é considerado, por muitos historiadores, o 
marco do fi m da Revolução Francesa. Para você, esse acontecimento 
provocou uma ruptura de fato? Por quê?

A resposta depende das reflexões elaboradas pelos estudantes, mas espera-se que eles reconheçam 
que o golpe de Napoleão representa o fim do ideário radical e democrático da Revolução Francesa 
e a vitória dos interesses da burguesia, relacionados à propriedade e à liberdade.

Página 48

  O CONSULADO E O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO
Pode ser oportuno destacar que a ascensão de Napoleão e, posteriormente, a 

sua coroação como imperador representam uma guinada conservadora, afi nada 
com os interesses da alta burguesia. Também é preciso ressaltar que a guerra contra 
a Santa Aliança teve papel fundamental no apoio popular e do exército à liderança 
de Bonaparte, garantindo assim, aos franceses, um contra-ataque vitorioso que 
não apenas expulsou os inimigos, como também iniciou um processo de expansão 
imperial. A queda de Napoleão marca o retorno do poder monárquico, mas 
é preciso destacar que a nova monarquia não seria mais absolutista, estando 
submetida aos poderes da Assembleia. 

Recomenda-se, nesse momento, propor aos estudantes uma retomada geral 
do que foi aprendido ao longo do capítulo, levando em conta os movimentos mais 
amplos do processo histórico: da monarquia absoluta para uma república radical, 
seguida de uma fase mais conservadora que abriu caminho para a ascensão de 
Napoleão e, fi nalmente, a retomada da monarquia, sob o controle parlamentar. 

Esse percurso, é possível destacar, tornou-se um dos momentos históricos mais estudados da história europeia 
contemporânea, não apenas porque inaugura as noções de cidadania e democracia modernas, mas também porque 
apresenta uma riqueza de disputas políticas, de diferentes formas de governo e de participação cidadã. 

PARE e PENSE

1. Pode-se afi rmar que o Diretório foi uma reação conservadora no âmbito da Revolução Francesa? 
Por quê?

2. O Golpe do 18 Brumário é considerado, por muitos historiadores, o marco do fi m da Revolução 
Francesa. Para você, esse acontecimento provocou uma ruptura de fato? Por quê?

  O Diretório
Uma nova Constituição foi redigida e adotada a 

partir de agosto de 1795. Nela se reafirmou o direito 
de propriedade, ou seja, até mesmo burgueses desa-
propriados poderiam retomar os bens confiscados pelo 
Terror. O direito de voto foi limitado aos homens al-
fabetizados que pagavam impostos. Foi estabelecida 
a existência de duas Câmaras: o Conselho dos Qui-
nhentos, responsável pela elaboração das leis, e o 
Conselho dos Anciãos, formado por 250 membros 
com mais de 40 anos. O Poder Executivo seria compos-
to de cinco diretores eleitos pelos Conselhos – tratava-
-se do chamado Diretório, que passou a governar a 
França a partir de 1795. Com o retorno dos girondinos, 
voltava ao poder a alta burguesia, que, ao eliminar o 
Terror, fez valer seus interesses.

Nesse período, destacou-se no cenário francês Na-
poleão Bonaparte (1769-1821), militar filho do bur-
guês Charles Bonaparte. Napoleão liderou a campa-
nha francesa contra os estados do norte da península 
Itálica, da qual saiu vitorioso, tendo conseguido que 
os reinos do Piemonte e de Milão assinassem trata-
dos de paz com a França. Depois, abriu caminho para 
invadir a Áustria, que, em 1797, também assinou um 
tratado de paz, cedendo territórios sob seu domínio 
à nação francesa. Além disso, formaram-se várias re-
públicas na Europa sob influência ou intervenção do 
governo francês: Nápoles, Suíça e Roma, entre outras.

A França vivia ainda uma grave crise econômica, a 
inflação subia progressivamente e a moeda perdia va-
lor. Em 1795, foi abandonado o assignat como moeda 
e criado o franco, em razão da necessidade de revitali-
zar a economia para fazer frente aos custos de guerra.

Para prejudicar a Inglaterra, nação inimiga da Fran-
ça, Napoleão propôs a invasão do Egito, importante 
rota de negócios com as Índias. Era de lá que saía gran-
de parte do algodão utilizado nas indústrias inglesas. 
Apesar de sua vitória nessa expedição, começou a se 
articular uma coalizão europeia contra a França, dela 
fazendo parte a Inglaterra, o Império Otomano, a Rús-
sia e Nápoles. Com isso, o Exército francês sofreu algu-
mas derrotas em diferentes regiões da Europa.

Em 1796, um movimento liderado por François 
Babeuf (1760-1797), a Conspiração dos Iguais, 
tentou organizar um golpe de Estado para derrubar 
o Diretório. Os rebeldes prenunciavam o comunismo 
e exigiam a soberania popular, a divisão comunitária 
dos bens e dos trabalhos, além da democracia social. 
A conspiração foi denunciada e Babeuf acabou preso e 

guilhotinado no ano seguinte. Herdeiro dos jacobinos, 
Babeuf questionava a propriedade privada, propondo 
sua supressão.

Em 1797, uma tentativa de golpe de Estado liderada 
pelos realistas fez com que se intensificasse o processo 
de militarização e centralização do poder republicano. 
Temiam-se tanto o avanço dos realistas, que haviam 
conseguido expressivo resultado nas eleições daquele 
ano para a renovação do Conselho dos Quinhentos e 
dos Anciãos, como a radicalização revolucionária.

Nas eleições que renovariam parte dos conselhos le-
gislativos em 1799, os jacobinos voltaram a ter expressão 
no cenário político, e seus clubes foram reabertos. Críticos 
das derrotas militares, eles questionavam as decisões do 
Diretório. Temendo um novo processo de radicalização da 
revolução e a mobilização popular, setores da burguesia, li-
derados pelo abade Emmanuel Sieyès (1748-1836), arti-
cularam um golpe de Estado para reformar a Constituição. 
Napoleão retornou da campanha militar no Egito e liderou 
o golpe militar que ocorreu em 9 de novembro de 1799, 
ou 18 Brumário, no calendário da Revolução Francesa. 
Chegava ao fim o Diretório.

Após a exoneração de três diretores e a oposição 
do Conselho dos Quinhentos a Napoleão, este invadiu 
a sala do Conselho e forçou a retirada dos deputados, 
que abandonaram o local. Concretizava-se assim a to-
mada do poder. Em seguida, foi criado o Consulado, 
poder Executivo que teve como primeiros represen-
tantes Napoleão, o abade Sieyès e o general Roger 
Ducos (1747-1816). Uma nova Constituição foi elabo-
rada, centralizando o poder e fazendo de Napoleão 
o primeiro-cônsul do país por dez anos. Napoleão 
ascendia ao poder, e era implementada uma direção 
governamental de caráter ditatorial na França. 

Ao comentar o desfecho do Golpe do 18 Brumário, 
o historiador Jean Tulard afirma:

Paris não se moveu. A mola revolucionária da 
capital estava quebrada. A opinião pública não 
desejava outra guerra civil. A Revolução parecia 
terminada. Cabia a Bonaparte consolidar suas 
conquistas: “Liberdade, igualdade, propriedade”.

TULARD, Jean. História da Revolução Francesa (1789-1799). 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p. 347.

Os princípios burgueses estariam garantidos e a Re-
volução havia acabado: a burguesia por fim se afirmou 
no poder ao apoiar o golpe de Napoleão.
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  O CONSULADO E O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO
Em 1804, Napoleão lançou o Código Civil Napoleônico, que garantia o direito à propriedade e a igualdade 

dos cidadãos perante a lei, proibia greves e a organização sindical e reafirmava a reforma agrária, conseguindo, 
assim, apoio dos camponeses. No mesmo ano também foi aprovada uma nova Constituição, a qual concedia a 
ele o título de imperador. Apesar desse título, a França não voltaria a ser uma monarquia tal qual era a nação 
absolutista antes de 1789. O principal apoio a Napoleão advinha dos estratos burgueses e camponeses, e não da 
antiga nobreza. Seu compromisso era manter e ampliar as conquistas burguesas e as instituições liberais. Interna-
mente, ele impôs mais controle ao processo de emissão de moedas com a criação do Banco de França, de modo a 
controlar a inflação. Paralelamente, fomentou a indústria.

A partir de então, começou a se constituir o Império Napoleônico, expandindo-se por várias regiões da Eu-
ropa, até a fronteira com o Império Russo. Em alguns casos, Napoleão não exercia o domínio direto sobre o país, 
mas empossava governantes ligados a ele. Em outros, membros de sua família assumiam a direção do país, como 
ocorreu na Espanha. O historiador Jean Tulard comenta parte das conquistas e das transformações provocadas no 
mapa da Europa com as vitórias napoleônicas:

Sob o Consulado, a primeira mudança ocorre na Itália. Após a vitória de Marengo, em 14 de junho de 1800, e 
da consequente paz de Lunéville, em 9 de fevereiro de 1801, o primeiro-cônsul, dono de expressiva parte da Itália do 
Norte, divide o Piemonte em seis departamentos. Em 1805, a antiga república liguriana [região ao norte da atual Itália] 
transforma-se em três departamentos: Gênova, Montenotte e Apeninos. A Ilha de Elba, classificada como prefeitura pelo 
almanaque imperial, é dirigida por um comissário geral e um conselho de administração. A Toscana, reunida ao Império 
em 1808, é dividida em três departamentos. O ducado de Parma, por sua vez, é transformado em departamento do 
Taro, enquanto o Valais (na Confederação Helvética) se torna departamento do Simplon […]. Uma espetacular anexação, 
nascida do conflito entre Napoleão e seu irmão Luís, rei da Holanda, provoca, em julho de 1810, a criação de dez novos 
departamentos nos Países Baixos. As cidades da Hansa constituem, por sua vez, no dia 13 de dezembro de 1810, três departa-
mentos […]. O Império submetido à administração direta de Napoleão ultrapassa os 750 mil km2, e engloba uma população 
de 45 milhões de habitantes. E isso não é tudo. Napoleão é rei da Itália. Após as vitórias da Campanha da Itália, ele criou a 
República Cisalpina, com capital em Milão, cuja existência foi comprometida pelos fracassos do Diretório. Desde o dia 5 de 
junho de 1800, a República ressuscita, por ordem de Napoleão, e seus limites são estendidos. Por decreto de 7 de se-
tembro de 1800, a República Cisalpina é ampliada: Bonaparte é seu presidente no momento em que se torna República 
italiana.

TULARD, Jean. Napoleão: o construtor de uma nova Europa. Revista História Viva, São Paulo: Duetto, ano 1, n. 1, p. 42-43, nov. 2003. 

� O general Bonaparte no Conselho 
dos Quinhentos, em Saint Cloud, de
François Bouchot, 1840 (óleo sobre 
tela, 401 cm × 421 cm). Esta imagem 
representa Napoleão invadindo o 
Conselho durante o Golpe de Estado 
do 18 Brumário, em 1799.
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 PARE e PENSE

1. Em sua opinião, o período napoleônico representou a continuidade da 
Revolução Francesa ou uma ruptura com ela? Por quê?
Napoleão incorporou, em seu governo, os interesses e valores burgueses, ao ampliar o território 
sob domínio da França, aumentar os lucros do comércio e estabilizar a moeda. Ainda que ele tenha 
tomado medidas populares, como a reforma agrária, manteve os operários sob rígido controle e 
proibiu o direito de greve e de organização sindical. Portanto, ele representa uma ruptura com 
o projeto democrático da Revolução, mas uma continuidade da perspectiva burguesa de poder e 
concentração de riqueza.

2. O que pretendia Napoleão ao expandir seus domínios pela Europa?

A expansão napoleônica configura um projeto de dominação francesa sobre o continente, repre-
sentando uma reação contra as monarquias que pretendiam derrubar a República francesa, mas era 
também uma tentativa de ampliar o poder da burguesia francesa.

RELEITURA
O primeiro texto dessa seção é do 

historiador britânico Eric Hobsbawm, famoso 
pela publicação de quatro livros que analisam 
as transformações do mundo, do ponto de 
vista da Europa, entre os séculos XVIII e XX: 
A Era das Revoluções, A Era do Capital, A Era 
dos Impérios e, por último, Era dos Extremos. 
Nesse fragmento, ele explica como os ideais 
da Revolução Francesa foram a base de 
muitas outras revoluções que eclodiram em 
diferentes regiões do planeta. O texto fi naliza 
o capítulo propondo, assim, uma interpretação 
abrangente sobre o que foi a Revolução e qual 
sua importância para a história recente do 
Ocidente. 

O segundo texto é um documento de 
época e foi escrito na forma de um panfl eto 
no contexto da Conjuração Baiana, uma das 
muitas revoltas e rebeliões inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. A 
Conjuração lutava pela independência da província da Bahia, pela igualdade 
racial, pelo livre comércio e pela criação de uma república. 

Destaque, mais uma vez, que se trata de dois gêneros textuais bastante 
distintos: o primeiro constitui um clássico texto historiográfi co, isto é, um texto 
de análise de determinado acontecimento ou período histórico, enquanto o 
segundo é uma fonte da época em que foi produzido. 
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Roteiro de trabalho 

1. De que modo Hobsbawm defi ne a importância da Revolução Francesa para o século XIX?

O historiador afirma que o ideário da Revolução Francesa forneceu o vocabulário político e os emblemas das revoluções que lhe suce-
deram. Aponta ainda que a França “forneceu os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de 
medidas” para muitos países.  

2. Na sua concepção, qual seria a importância dos temas e debates suscitados pela Revolução Francesa nos 
dias de hoje? Justifi que sua resposta.
Seria importante incentivar os estudantes a refletirem sobre o contexto político do país, levando em conta que os debates sobre liberdade, 
direitos e cidadania continuam presentes, ainda que transformados pela experiência histórica. Para responder a essa questão, os estudan-
tes podem organizar um debate com toda a turma, marcado por diferentes argumentos e pontos de vista. 

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS501) 
Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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Apesar de sua derrota, Napoleão deixaria marcas profun-
das na organização política europeia, pois, após as guerras e 
as anexações que promoveu, o mapa e as fronteiras dos Es-
tados europeus se transformaram. Ainda em 1814, foi orga-
nizada uma conferência internacional denominada Congres-
so de Viena, que pretendia reorganizar as fronteiras após 
a derrocada de Napoleão. Desejava-se, ainda, combater o 
programa liberal burguês do imperador, restaurar as monar-
quias absolutistas que haviam sido destituídas e restabelecer 
o equilíbrio de forças entre as potências europeias, evitando 
desse modo novos confrontos. 

No ano seguinte, acompanhado de mil soldados, Napoleão realizou uma marcha até Paris, aonde chegou em 20 
de março. Comandando essa força militar, ele conseguiu tomar o poder, fazendo com que o rei Luís XVIII fugisse 
para a Bélgica. Dois dias depois, uma nova Constituição foi promulgada. Prevendo a hostilidade das nações inimi-
gas, julgou que deveria realizar uma ofensiva e impor-se por meio de seu poderio militar. Assim, invadiu a Bélgica, 
mas novamente a aliança entre as nações foi mobilizada, impondo-lhe uma derrota definitiva em 1815, na Batalha 
de Waterloo. Em 22 de junho desse ano, depois do que ficou conhecido como Governo dos Cem Dias, Napoleão 
deixou mais uma vez o poder e foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde faleceu em 1821.

Luís XVIII retomou o trono francês, embora um novo tratado internacional impusesse penas mais duras à Fran-
ça, que, considerada inimiga internacional, foi obrigada a pagar uma milionária indenização de guerra aos países 
aliados, além de ter suas fronteiras reconduzidas ao que eram em 1789.

RELEITURA
Os impactos e as influências da Revolução Francesa para a formação do mundo contemporâneo foram incomen-

suráveis e ainda hoje provocam inúmeros debates entre historiadores e pensadores. Segundo o historiador inglês 
Eric Hobsbawm (1917-2012), a Revolução Francesa não se limitou a produzir transformações na França. Para ele:

Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial 
britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-Bretanha for-
neceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas 
tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de ban-
deiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes… 
A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-democrática para a maior parte do mundo. A 
França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos 
legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países.

HOBSBAWM, Eric. J. A era das revoluções. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. p. 71.

Levando em conta as afirmações de Hobsbawm, leia também o manifesto produzido no Brasil durante a Conjura-
ção Baiana, em 1798, e afixado em paredes e muros da cidade de Salvador. Depois, responda às questões propostas 
no Roteiro de trabalho. 

Aviso ao Povo Bahiense
Ignacio Accioli e Braz Amaral

Ó vós Homens cidadãos; ó vós Povos curvados, e abandonados pelo Rei, pelos seus despotismos, pelos seus Ministros.
Ó vós Povo que nascesteis para sereis livre e para gozares dos bons efeitos da Liberdade, ó vós Povos que viveis 

flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes; esse mesmo rei tirano é quem se 
firma no trono para vos veixar, para vos roubar e para vos maltratar.

Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, sim para ressuscitareis do abismo da escravidão, para 
levantareis a sagrada Bandeira da Liberdade.

A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento; a liberdade é a doçura da vida, o descanso do 
homem com igual paralelo de uns para outros; finalmente a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo.

A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe dobrou o joelho, Castela só aspira a sua aliança, Roma 
já vive anexa, o Pontífice está abandonado, e desterrado; o rei da Prússia está preso pelo seu próprio povo, as nações 
do mundo todas têm seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para todos; é tempo povo, povo o tempo é 
chegado para vós defendereis a vossa Liberdade; o dia da nossa revolução; da nossa Liberdade e de nossa felicidade 
está para chegar, animai-vos que sereis felizes.

ACCIOLI, I.; AMARAL, B. Memórias históricas e políticas da província da Bahia. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, v. 3, p. 106-7, 1931. 
In: PRIORE, Mary Del. Documentos de história do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. p. 38.

PARE e PENSE

1. Em sua opinião, o período napoleônico 
representou a continuidade da Revolu-
ção Francesa ou uma ruptura com ela? 
Por quê?

2. O que pretendia Napoleão ao expandir 
seus domínios pela Europa?
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3. Que aspectos do manifesto da Conjuração Baiana são inspirados pelas ideias iluministas e pela Revolução 
Francesa? Cite trechos do manifesto para justifi car sua resposta.
O manifesto se inspira no princípio do direito à liberdade desde o nascimento (“nascesteis para sereis livre”), opõe-se à tirania e ao 
suposto direito divino dos monarcas (“indigno coroado”) e defende a igualdade entre todos os cidadãos (“homem com igual paralelo de 
uns para outros”).

4. No manifesto, o conceito de “liberdade” é bastante utilizado. Retome as refl exões do capítulo 1 deste volume 
e responda: Até que ponto a noção de liberdade se aproxima ou se distancia da noção liberal?
O manifesto se aproxima do liberalismo ao afirmar a defesa da liberdade e a luta conta a tirania dos monarcas, mas é possível identificar 
que ele aprofunda a noção de liberdade ao afirmar que sua conquista representa o “dia da nossa revolução”. 

5. Refl ita com toda a turma, em uma roda de conversa, sobre a atualidade do lema da Revolução Francesa: 
“Liberdade, igualdade, fraternidade”. Esse lema ainda faz sentido ou ele se tornou ultrapassado? O que 
cada uma dessas palavras representaria hoje no Brasil?
Para aprofundar esta questão, os estudantes precisam elaborar previamente seus argumentos. Por isso, seria oportuno dividir a atividade 
em três etapas: na primeira, o tema é apresentado por meio de perguntas e reflexões gerais, em uma roda de conversa; na segunda etapa, 
eles se reúnem em grupo para debater o tema e elaborar reflexões em tópicos ou textos curtos; finalmente, em uma roda de conversa, 
essas reflexões podem ser partilhadas com toda a turma. Como em outros momentos, não se espera que os estudantes apresentem 
“respostas corretas”, mas que construam argumentos fundamentados e participem da atividade, respeitando as diferenças e acolhendo 
diversificadas opiniões. 

A habilidade EM13CHS101 será empregada pelos estudantes na comparação 
de duas fontes narrativas sobre os ideais de liberdade. Espera-se que eles 
identifi quem as infl uências da Revolução Francesa em outras revoltas populares 
do mundo, como nas do Brasil.

O estudo sobre a liberdade, um dos fundamentos da ética humana, será a força 
motriz para mobilizar a habilidade EM13CHS501. Os estudantes, ao examinarem 
esse conceito, certamente vão entender as mudanças que ele sofreu ao longo do 
tempo e como hoje é empregado, e assim vão poder contribuir para a existência 
de uma sociedade mais justa.

A habilidade EM13CHS603 será desenvolvida mediante a análise de como o 
Brasil e a França tentaram lutar pela igualdade de direitos entre os cidadãos. Ao 
realizar a comparação, espera-se que os estudantes identifi quem as infl uências 
da Revolução Francesa no nosso país.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Os fi lmes Casanova e a revolução e Danton, o processo da revolução podem 

ser trabalhados em conjunto para aprofundar o estudo do período do Terror. Eles 
podem também servir de elementos de discussão sobre a pertinência ou não do 
uso da violência em momentos de luta social.

O fi lme Maria Antonieta narra acontecimentos relacionados aos anos iniciais 
da Revolução Francesa e constrói uma trama baseada na perspectiva de uma 
personagem histórica. O luxo da corte, a desigualdade social e o desinteresse da 
nobreza pela esfera política sugerem uma refl exão sobre o universo cultural e 
simbólico dessa classe.  

O livro A Revolução Francesa explicada à minha neta pode servir de leitura 
complementar e ser aplicado em um trabalho associado à disciplina de Língua 
Portuguesa.

Roteiro de trabalho 

1. De que modo Hobsbawm defi ne a importância da Revolução Francesa para o século XIX?

2. Na sua concepção, qual seria a importância dos temas e debates suscitados pela Revolução Francesa nos 
dias de hoje? Justifi que sua resposta. 

3. Que aspectos do manifesto da Conjuração Baiana são inspirados por ideias iluministas e pela Revolução 
Francesa? Cite trechos do manifesto para justifi car sua resposta.

4. No manifesto, o conceito de “liberdade” é bastante utilizado. Retome as refl exões do capítulo 1 deste vo-
lume e responda: Até que ponto a noção de liberdade se aproxima ou se distancia da noção liberal? 

5. Refl ita com toda a turma, em uma roda de conversa, sobre a atualidade do lema da Revolução Francesa: 
“Liberdade, igualdade, fraternidade”. Esse lema ainda faz sentido ou ele se tornou ultrapassado? O que 
cada uma dessas palavras representaria hoje no Brasil? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
HOBSBAWM, Eric J. A Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
Originalmente capítulo do clássico A era das revoluções – 1789-1848, o livro aborda a Revo-
lução Francesa como a principal influência política e ideológica do século XIX. O texto, refe-
rência para qualquer estudo sobre o tema, aprofunda-se em questões como nacionalismo e 
liberalismo. É recomendado utilizá-lo após conhecimento prévio da Revolução.

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007.
De maneira descontraída, o historiador francês realiza o registro de uma longa conversa com a 
neta para explicar as várias fases e eventos relacionados à Revolução Francesa.

CASANOVA e a Revolução. Direção de Ettore Scola. França/Itália, 1982. (118 min).
Ettore Scola reúne por acaso, em uma noite da cidade de Varennes (França), personagens da 
Revolução Francesa: o rei Luís XVI, um jacobino, um industrial, uma cantora e o sedutor Casa-
nova. Enquanto presenciam a prisão de Luís XVI (fato essencial para entender a radicalização 
do processo revolucionário), discutem temas como amor, vida e política.

DANTON, o Processo da Revolução. Direção de Andrzej Wajda. França/Polônia, 1982. 
(131 min).
Filme clássico sobre a Revolução Francesa, que trata do denominado Período do Terror, quan-
do os jacobinos, encabeçados por Robespierre, utilizam-se de meios violentos para fazer valer 
suas aspirações. Esse foi o momento no qual a guilhotina esteve mais presente na sociedade 
francesa, executando opositores. Danton, líder revolucionário, opõe-se a esse novo rumo da 
Revolução e acaba vítima de seus antigos aliados.

MARIA Antonieta. Direção de Sofia Coppola. França/Japão/Estados Unidos, 2006. (123 min).
Biografia de Maria Antonieta, rainha da França na época da Revolução Francesa, em 1789. 
Narra as transformações vividas pela Corte durante a Revolução Francesa.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

51A REVOLUÇÃO FRANCESA: NOBRES, BURGUESES E CAMPONESES EM CONFLITO

Roteiro de trabalho 

1. De que modo Hobsbawm defi ne a importância da Revolução Francesa para o século XIX?

2. Na sua concepção, qual seria a importância dos temas e debates suscitados pela Revolução Francesa nos 
dias de hoje? Justifi que sua resposta. 

3. Que aspectos do manifesto da Conjuração Baiana são inspirados por ideias iluministas e pela Revolução 
Francesa? Cite trechos do manifesto para justifi car sua resposta.

4. No manifesto, o conceito de “liberdade” é bastante utilizado. Retome as refl exões do capítulo 1 deste vo-
lume e responda: Até que ponto a noção de liberdade se aproxima ou se distancia da noção liberal? 

5. Refl ita com toda a turma, em uma roda de conversa, sobre a atualidade do lema da Revolução Francesa: 
“Liberdade, igualdade, fraternidade”. Esse lema ainda faz sentido ou ele se tornou ultrapassado? O que 
cada uma dessas palavras representaria hoje no Brasil? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
HOBSBAWM, Eric J. A Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
Originalmente capítulo do clássico A era das revoluções – 1789-1848, o livro aborda a Revo-
lução Francesa como a principal influência política e ideológica do século XIX. O texto, refe-
rência para qualquer estudo sobre o tema, aprofunda-se em questões como nacionalismo e 
liberalismo. É recomendado utilizá-lo após conhecimento prévio da Revolução.

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007.
De maneira descontraída, o historiador francês realiza o registro de uma longa conversa com a 
neta para explicar as várias fases e eventos relacionados à Revolução Francesa.

CASANOVA e a Revolução. Direção de Ettore Scola. França/Itália, 1982. (118 min).
Ettore Scola reúne por acaso, em uma noite da cidade de Varennes (França), personagens da 
Revolução Francesa: o rei Luís XVI, um jacobino, um industrial, uma cantora e o sedutor Casa-
nova. Enquanto presenciam a prisão de Luís XVI (fato essencial para entender a radicalização 
do processo revolucionário), discutem temas como amor, vida e política.

DANTON, o Processo da Revolução. Direção de Andrzej Wajda. França/Polônia, 1982. 
(131 min).
Filme clássico sobre a Revolução Francesa, que trata do denominado Período do Terror, quan-
do os jacobinos, encabeçados por Robespierre, utilizam-se de meios violentos para fazer valer 
suas aspirações. Esse foi o momento no qual a guilhotina esteve mais presente na sociedade 
francesa, executando opositores. Danton, líder revolucionário, opõe-se a esse novo rumo da 
Revolução e acaba vítima de seus antigos aliados.

MARIA Antonieta. Direção de Sofia Coppola. França/Japão/Estados Unidos, 2006. (123 min).
Biografia de Maria Antonieta, rainha da França na época da Revolução Francesa, em 1789. 
Narra as transformações vividas pela Corte durante a Revolução Francesa.
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Referências bibliográficas complementares
BRAGA, M. et al. Lavoisier e a ciência no Iluminismo. São Paulo: Atual, 2000. (Ciência no tempo). 
O livro apresenta uma síntese do trabalho de Lavoisier, tanto como cientista das áreas de mineralogia, geologia 
e química quanto como político e funcionário real na época da Revolução Francesa.

FALCON, F. J. Calazans. Despotismo esclarecido. São Paulo: Ática, 1986. (Princípios).
Nesse livro, o autor aprofunda a discussão sobre o nascimento, as diretrizes e os desdobramentos do absolutismo 
ilustrado.

HOBSBAWM, E. A era das revoluções. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
O historiador analisa as transformações políticas e econômicas que marcaram os séculos XVIII e XIX na Europa. 
Há um capítulo fundamental sobre a Revolução Francesa.

Audiovisual
NAPOLEÃO. Direção de Abel Gance. França, 1927. (5 h 30 min).
O famoso fi lme mudo francês que reconta a história de Napoleão ganhou versão restaurada, que recebeu 
elogios de críticos e cineastas importantes. 

Sites
Bibliotecas do Brasil - Mais de 14 mil imagens da Revolução Francesa para download gratuito. Disponível 
em: http://www.bibliotecasdobrasil.com/2015/11/mais-de-14-mil-imagens-da-revolucao.html. Acesso em: 
11 abr. 2021.
No link acima, é possível encontrar a referência para mais de 14 mil imagens da Revolução Francesa disponíveis 
para download gratuito. Um acervo que tem sido compilado internacionalmente pela Universidade de Stanford 
e pela Biblioteca Nacional da França.

Café História - Documentos dos Arquivos Parlamentares da Revolução Francesa para download. Disponível em: 
https://www.cafehistoria.com.br/revolucao-francesa-download/. Acesso em: 11 abr. 2021.
Matéria especial sobre a digitalização e divulgação dos Arquivos Parlamentares da Revolução Francesa, uma ação 
liderada pela Biblioteca Interuniversitária de Sorbonne e o Instituto de História da Revolução Francesa (IHRF) que 
tem deixado mais de 80 mil páginas de documentos do período de 1787-1799 disponíveis para acesso público.
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 ENEM
1. D

2. E

3. C

4. E

5. C

6. E

ENEM 

1. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido 
se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não 
existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado).

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em 
um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja:

a. exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.
b. consagração do poder político pela autoridade religiosa.
c. concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.
d. estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e. reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

2. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências 
pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgu-
lho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga 
pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia 
dos grandes pela grandeza do homem.

HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada.In: PERROT, M. (org.). História da Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra.  
Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado).

O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual 
dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa?

a. À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante.

b. Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia.

c. A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reor-
ganizar a França internamente.

d. À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir 
o absolutismo francês.

e. Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça 
social e direitos políticos.

3. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela 
primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa 
expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, 
não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de en-
riquecer sua vida, física e culturalmente.

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência 
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a 
investigação científica consiste em: 

a. expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
b. oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
c. ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
d. explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.
e. explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
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MULHERES E 
TRABALHO3

O capítulo trata de um fenômeno que marcou 
diversas sociedades modernas capitalistas: a inserção 
das mulheres no mercado de trabalho, que, no Brasil, 
continua crescendo nas primeiras décadas do século XXI. 
Esse processo, no entanto, não se deu sem percalços. 
A profi ssionalização do trabalho feminino tem sido 
acompanhada da produção de desigualdades, objeto 
central da refl exão proposta aqui. Para apreensão 
desse quadro, as diferentes seções do capítulo trazem 
uma série de pesquisas empíricas, quantitativas e 
qualitativas, combinando a análise de dados estatísticos 
de agências públicas com as observações recolhidas 
em diferentes pesquisas de campo que acompanham 
mulheres trabalhadoras em diversas situações cotidianas 
de trabalho. Mas o que esse conjunto de informações 
demonstra?

Primeiramente, expõe que a divisão sexual do 
trabalho profi ssional está ligada à do trabalho doméstico. 
No país, as mulheres têm em média mais anos de estudo 
do que os homens, mas, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua publicada 
pelo IBGE em 2019, elas continuam ganhando em 
torno de 20% menos do que eles – no Censo de 2010, 
era 30% menos. Quando se detalham os dados para 
entender as razões da desigualdade salarial, percebe-se 
que as mulheres ocupam menos cargos de chefi a e 
estão mais presentes em jornadas parciais, o que indica 
a provável necessidade de “conciliação” das obrigações 
profi ssionais com as domésticas, já que, em muitos 
casos, as tarefas de cuidado da casa e da família recaem 
sobre elas, como responsabilidade exclusiva. Além disso, 
constata-se que as mulheres são o grupo com maior 
participação em trabalhos temporários, empregos 

informais (sem carteira de trabalho, sem contrato, sem 
reconhecimento de tempo de serviço), além de principal 
contingente a compor a taxa de desempregos. Ademais, 
ocupações que historicamente são consideradas 
femininas (como magistério e enfermagem) são também 
as que contam com baixas remunerações. Por fi m, há 
as desigualdades salariais causadas por discriminação 
negativa – remuneração diferente para homens e 
mulheres com trabalhos que possuem as mesmas 
funções e carga horária –, racismo (de que são vítimas 
mulheres negras), além de as mulheres estarem mais 
suscetíveis a sofrer assédio moral e sexual. 

Nesse sentido, vê-se que raça é um marcador 
social relevante para análise das desigualdades, já que 
elas atingem mais mulheres negras do que mulheres 
brancas e homens negros. De fato, as mulheres negras 
são maioria entre os trabalhadores informais, como 
diaristas, revendedoras de produtos e agentes do 
comércio ambulante, e, sobretudo, entre as empregadas 
domésticas, ocupação que só foi coberta pelos direitos 
trabalhistas e previdenciários muito recentemente, em 
2013. Além disso, elas constituem o grupo mais atingido 
pelas taxas de desemprego e desalento (quando se 
desiste de procurar emprego), sofrendo discriminação 
(racismo) em processos de recrutamento.

Outros temas ainda serão abordados, como as duplas 
ou triplas jornadas das mulheres, o que leva alguns 
especialistas a falarem em jornadas contínuas para um 
grande número delas. Isso quer dizer que, mesmo quando 
dividem obrigações domésticas com outros membros 
da casa, têm a carga mental de planejar e gerenciar 
a execução delas. Isso traz repercussões para a saúde 
física e mental. Serão tratadas também, neste capítulo, 
as profi ssões que se constituíram historicamente como 
domínios (quase) exclusivamente masculinos ou femininos, 
mostrando como isso se deve mais à socialização do 
que a um determinismo natural. Por fi m, insiste-se na 
lembrança de que as mulheres sempre trabalharam; o 
que é recente é o reconhecimento formal/institucional/
legal de suas capacidades e contribuições para a produção 
das condições de existência da vida social. 

As cinco imagens da abertura permitem uma boa 
introdução a esses temas. Sugere-se fazer uma roda 
de conversa com os estudantes para discutir o que 
elas retratam. As duas primeiras trazem mulheres no 
mundo das fábricas, no início do século XX, no Brasil 
e na Inglaterra. Dentre outros pontos que podem ser 

54

D
eA

/B
ib

lio
te

ca
 A

m
br

os
ia

na
/G

et
ty

 Im
ag

es

MULHERES E 
TRABALHO3

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

1

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

4

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

5

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

6

� Mulheres trabalhando em indústria de fiação em Campinas (SP). Foto de 1924.

� Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres trabalhavam nas fábricas de armas e munições. Londres, Inglaterra, 1916. 
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�  Seleção brasileira de futebol durante partida na Copa do Mundo feminina 
de 2019, na França. 

Nas imagens desta abertura, você 
deve ter percebido a presença de 
mulheres em diversas atividades, 

em diferentes tempos e sociedades. No ca-
pítulo anterior, destacamos o papel ativo 
das mulheres nas lutas políticas do século 
XVIII. Agora, vamos refletir sobre as mu-
lheres no mundo do trabalho. 

O trabalho, como sabemos, faz parte 
de nossa vida, principalmente quando o 
enxergamos como toda e qualquer ação 
em que a força e a inteligência humanas 
são acionadas para transformar o mundo 
ao redor em produto útil. 

Mas será que o trabalho humano no 
mundo é igualmente dividido e valori-
zado? Por que há trabalhos que imagi-
namos como “coisa de mulher” e ou-
tros que pressupomos serem ocupados 
apenas por indivíduos do sexo mascu-
lino? Por que, ainda no século XXI, há 
mulheres que recebem salários menores 
do que o dos homens, embora ocupem 
os mesmos cargos e tenham as mesmas 
profissões que eles? Será que podemos 
dizer que é recente a entrada das mulhe-
res no mundo do trabalho?

Neste capítulo, investigaremos as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes formas de inserção femi-
nina no emprego remunerado, bem como as imposições históricas do trabalho 
doméstico às mulheres, a desvalorização das profissões consideradas femininas 
e as desigualdades que advêm do modo como nossa sociedade se organizou.  

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� The Scullery Maid, de Jean-Baptiste-Siméon 
Chardin, c. 1738 (óleo sobre tela, 47 cm × 38 cm).

�  A cozinheira Rosa prepara o almoço para os passageiros do barco que faz a rota 
de 20 horas de viagem entre Manaus e Maués, no Amazonas. Foto de 2013.
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Páginas 54 e 55

Objetivos do capítulo
1.  Identificar e analisar, com base em evidências empíricas, a desigualdade estrutural nas relações entre mulheres e 

mercado de trabalho, que opera tanto no momento de escolha da profissão quanto na jornada de trabalho, na 
remuneração, nas chances de ascender na carreira, entre outros.

2. Refletir sobre a desvalorização da remuneração e a falta de reconhecimento de profissões consideradas femininas.

3.  Compreender as condições que incentivam ou desestimulam maior igualdade entre gêneros quando se trata de 
conciliar diferentes obrigações sociais (profissionais e domésticas).

4.  Adotar uma posição crítica diante das desigualdades de gênero no mundo do trabalho, pensando em medidas 
que possam corrigir as assimetrias estabelecidas.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Trabalho 
• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a 

partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação 
a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, 
consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

A competência 1 será trabalhada em todas as seções do capítulo, na medida em que elas objetivam analisar um processo político e socioeconômico: 
o das relações entre mulheres e mercado de trabalho e a desigualdade estrutural deste. O estudo será feito por meio de uma pluralidade de procedi-
mentos científicos (pesquisas qualitativas como nas seções Narrativas e Ler texto sociológico e pesquisas quantitativas nas seções Ler tabela e 
As mulheres que sempre trabalharam), incentivando os estudantes a aplicarem-nos, como nas três etapas das seções Pesquisa. Nelas, eles serão 
estimulados a fazer uma investigação científica com base em questionários e em entrevistas semiestruturadas. A competência 1 será frequentemente 
mobilizada combinada à competência 4, na medida em que essa pluralidade de procedimentos científicos visa analisar desigualdades de gênero e 
relações de trabalho em diferentes contextos e territórios – em domínios ocupacionais tradicionalmente reservados para os homens, como na seção 
Ler imagens, em profissões feminilizadas, como em Ler texto sociológico, e entre pessoas que fazem parte das redes de relação e conhecimento 
dos estudantes, como nas etapas das seções Pesquisa). As seções Narrativas e Releitura tratam das duplas ou triplas jornadas de trabalho de 
mulheres e das dificuldades de “conciliar” as diversas tarefas, permitindo que os estudantes identifiquem uma forma de injustiça muito frequente: a 
desigual divisão sexual do trabalho doméstico, trabalhando assim a competência 5. Por fim, as competências já mencionadas aparecem frequente-
mente combinadas ao desenvolvimento da competência 6, porque, ao mesmo tempo que se analisam as relações de trabalho e gênero, por meio de 
diferentes procedimentos científicos, identificando formas de injustiça, se pensa, como nas seções Ler tabela, Ler texto sociológico e Releitura, 
em soluções para o problema da desigualdade, de modo a participar do debate público de forma crítica, o que as perguntas do Roteiro de trabalho 
das mencionadas seções ajudam a fazer.
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destacados, pode-se comentar que as mulheres fizeram 
parte da mão de obra na Revolução Industrial e em 
seus desdobramentos. Aliás, um olhar atento para 
o ambiente em que as fotos foram tiradas permite 
observar a compartimentação por sexo da produção 
(setor das mulheres; setor dos homens) e que o cargo 
de chefia (em que não se usa avental nem macacão) é 
exercido por homens. Na primeira foto, especialmente, 
é possível notar que muitas das mulheres são jovens e 
se pode indagar sobre a “conciliação” das obrigações 
profissionais com as domésticas nessa época. A terceira 
e a quarta imagens retratam mulheres na cozinha, 
ambiente tradicionalmente definido como feminino, 
mas vale ressaltar que a atividade de cozinhar na terceira 

imagem está dentro de uma relação profissional, de 
preparação de comida para viajantes em um barco. A 
quarta imagem, que traz uma pintura a óleo do século 
XVIII na França, evidencia que as mulheres trabalham 
há muito tempo e também manipulam objetos pesados, 
como esse em metal que a mulher porta, exigindo 
esforço para uma série de ações. Por fim, a quinta 
imagem traz as jogadoras da seleção brasileira feminina 
de futebol, um esporte com grande prestígio popular; 
nesse caso, pode-se indagar se o reconhecimento 
pelo talento e pelos títulos conquistados é o mesmo, 
comparado ao futebol masculino, e se as condições 
de ingresso e ascensão, inclusive financiamento e 
remuneração, são iguais.

Competências gerais da BNCC
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10
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 NARRATIVAS
Esta seção apresenta um trecho da tese de doutorado de Bianca Briguglio 

sobre o trabalho feminino em cozinhas profi ssionais em São Paulo. A tese se 
baseia em uma pesquisa de campo na qual a autora acompanhou diferentes 
mulheres durante a jornada de trabalho, em suas casas e fora delas. O título 
da tese propõe uma pergunta retórica: Cozinha é lugar de mulher? Trata-se 
de uma provocação para causar estranhamento por meio de um dado que se 
toma como evidente (as atividades domésticas na cozinha são tradicionalmente 
desempenhadas por mulheres). Contudo, nas cozinhas profi ssionais, nota-se que 
os chefs são majoritariamente homens. Com isso, a indagação que sobressai 
é: Se cozinha é lugar de mulher, por que ela não assume também a posição de 
comando? Trata-se aqui de uma das mais perceptíveis desigualdades sociais nas 
relações entre mulheres e mercado de trabalho: os obstáculos para ascender na 
carreira e acessar cargos de chefi a, o que algumas sociólogas chamam de “teto 
de vidro”. Além dessa desigualdade estrutural, o trecho destacado para leitura 
permite identifi car duas outras, que serão analisadas ao longo de todo o capítulo: 
(I) feminilização (concentração de mulheres) em algumas profi ssões (como é o 
caso de ajudantes de cozinha e de limpeza em restaurantes) que não são bem 
remuneradas; (II) difi culdades de conciliar obrigações profi ssionais e domésticas, 
na medida em que estas últimas recaem exclusivamente sob a responsabilidade 
das mulheres na maior parte dos casos, o que prejudica, inclusive, sua dedicação 
em termos de tempo e concentração às atividades profi ssionais. Para conseguir 
inserir-se no mercado de trabalho, muitas mulheres, principalmente as mais 
pobres, precisam contar com o apoio de outras mulheres (em geral mães, irmãs, 
tias, fi lhas mais velhas, dentre outras), como mostram as situações descritas no 
excerto destacado. 

Sugere-se que, com base na leitura e nas respostas ao Roteiro de trabalho, 
sejam sistematizados os principais indicadores de desigualdade, que já aparecem 
nesta atividade: (I) difi culdade de as mulheres acessarem cargos de chefi a; (II) 
concentração feminina em ocupações de baixa remuneração; (III) concentração 
das responsabilidades pela execução de tarefas domésticas e de cuidado da 
família nas mulheres; (IV) invisibilidade estatística do trabalho doméstico (as 
horas dedicadas ao cuidado da casa e de seus membros não são quantifi cadas 
por agências sociais nem reconhecidas como contribuição social). A estes 
juntam-se outros indicadores, que serão abordados em outras seções, como 
a frequente desigualdade salarial entre homens e mulheres que possuem as 
mesmas ocupações com iguais responsabilidades.

Os estudantes, por meio da leitura do texto, devem tomar as situações 
apresentadas nele como objeto de análise, indagando-se sobre as razões da 
baixa remuneração das mulheres e levando em conta também a dupla jornada de 
trabalho. Com isso, espera-se que desnaturalizem as desigualdades em estudo, 
de modo a mobilizar as habilidades EM13CHS502 e EM13CHS103. A leitura do 
texto e as respostas às perguntas propostas no Roteiro de trabalho permitem 
refl etir sobre o componente ético e cultural (o machismo) que contribui para a 
produção da desigualdade, o que levará os estudantes a trabalharem a habilidade 
EM13CHS501.
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1. Segundo o texto, a sobrecarga de trabalho doméstico gera quais tipos de consequência para a vida e a 
carreira profi ssional das mulheres trabalhadoras?

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS501)

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade.

Habilidade (EM13CHS502)

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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NARRATIVAS
Em nossa sociedade, meninas crescem aprendendo a manusear panelinhas, potinhos, talheres e fogões de plás-

tico enquanto brincam de imitar as ações de mães, avós, tias e babás na cozinha de casa. A cozinha, aliás, cultural-
mente, é o principal lugar da casa associado aos saberes e fazeres femininos. Do ponto de vista social, reconhecemos 
nas mulheres as habilidades e os treinamentos culturais da culinária, lembramo-nos com saudade de pratos feitos 
por nossas avós e valorizamos as receitas de família, que sobrevivem de uma geração de mulheres para outra. Mas, 
quando a socióloga Bianca Briguglio pesquisou a divisão de trabalho das cozinhas profissionais, surpreendentemente, 
as mulheres pareciam sumir de cena e ser relegadas a posições secundárias do serviço culinário. Será mesmo que 
“cozinha é lugar de mulher?”, perguntou-se a pesquisadora, ao notar que, quanto mais a cozinha se profissionalizava, 
mais os chefs homens se firmavam como detentores do prestígio no universo de trabalho da gastronomia. 

A seguir, leia um trecho da tese de Bianca Briguglio e, em seguida, reflita com os colegas de turma sobre o 
assunto com base nas questões propostas no Roteiro de trabalho.

Cozinha é lugar de mulher?
Bianca Briguglio

Elisa mora com a mãe e três filhas com idades de 9, 7 e 4 anos, no bairro do 
Capão Redondo, na periferia de São Paulo, e trabalha nos períodos vespertino 
e noturno em um restaurante na Vila Mariana, normalmente das 14h30 às 
0h30, de terça a domingo. Ela depende da mãe, que cuida das meninas, para 
que ela possa trabalhar, assim como das irmãs, as “tias”.

Se não for ela [a mãe], eu não sou ninguém. Essa é bem a frase. A gente 
briga. Briga que nem cão e gato. Ela grita comigo. Grita demais, tem horas 
que me deixa surda. Mas sem ela eu não sou ninguém.

Saio de casa totalmente tranquila que eu sei que as meninas vão tomar ba-
nho, vão jantar, se tiver um remédio pra dar, vai ser dado, qualquer coisa que 
acontecer, ela vai me ligar, ela vai me passar. [...]

A responsabilidade sobre as três meninas recai totalmente sobre Elisa e sua mãe. 
Mesmo o pai que está mais presente, o da filha mais nova, “ajuda”, “passa em casa”. 
A manutenção da casa e praticamente todos os gastos das meninas são bancados 
por Elisa. O trabalho doméstico é dividido entre ela e a mãe, mas a mãe é a respon-
sável pela cozinha da casa. [...]

Rosana mora com dois filhos e um neto em uma casa na periferia de São Paulo e é 
a única responsável pela cozinha em sua casa. Após terminar seu expediente das 7h às 
17h no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, onde ela lava a louça do dia anterior, prepara a comida dos funcionários, 
o mise en place do serviço noturno da pizzaria e todas as sobremesas, ela retorna para casa e prepara o jantar do dia 
e o almoço do dia seguinte para sua família.

Helena mora com duas filhas de 22 e 15 anos, e três netos, em uma casa 
alugada no bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Assim como Ro-
sana, ao terminar o expediente no restaurante, ela prepara o jantar e o almoço 
do dia seguinte para a família. Após incontáveis experiências profissionais das 
mais variadas, entre trabalhar como feirante, vendendo retalhos de tecidos e em 
vários restaurantes populares, Helena vendia pastel em rodeios no interior de 
São Paulo, mas saiu porque a rotina de viagens não permitia que ela passasse 
tempo com os netos, e eles lhe cobravam. [...]

A partir da experiência das cozinheiras que têm família, fica claro como 
a “dupla jornada” penaliza as mulheres trabalhadoras, porque elas precisam 
dedicar seu tempo livre para o trabalho doméstico de lavar, limpar e arrumar. 
Cozinhar em casa, que poderia ser um momento de ressignificar sua atividade 
profissional, permitir lhes inventar, criar, refazer coisas de forma mais tranquila 
e autônoma, acaba se tornando uma atividade à qual não podem se dedicar, 
porque não lhes sobra tempo. A cozinha de casa não tem criatividade ou caráter 
de lazer, é mais uma obrigação de todos os dias. [...] Independentemente da 
função que exercem no trabalho, chefs, cozinheiras ou auxiliares, em função da divisão sexual do trabalho, cabe à mulher que 
trabalha fora elaborar estratégias, conciliar jornadas e articular redes para conseguir cuidar dos filhos, dos netos, da alimen-
tação da família e dos demais afazeres domésticos. Em função disso, muitas delas partem para a informalidade, freelas, 
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�  Bianca Briguglio, socióloga brasileira 
que se especializou em pesquisas sobre 
mulheres e relações de trabalho, dando 
especial atenção às dinâmicas laborais 
das cozinhas profissionais. Foto de 2019, 
na Biblioteca Nacional da França.

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

mise en place: expressão derivada do 
francês que corresponde ao ato de organizar 
a cozinha e os ingredientes antes de iniciar o 
preparo das refeições. Quem é responsável 
pelo mise en place de um restaurante deve 
separar os utensílios culinários e higienizar, 
pesar e cortar os ingredientes antes que a 
receita comece a ser executada. 
freelas: termo usado para denominar 
atividades sem vínculos empregatícios, 
geralmente de curto prazo e menos estáveis, 
características de um cenário de trabalho 
com menores garantias de acesso a direitos 
trabalhistas. 
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A sobrecarga de trabalho também é nomeada como “dupla jornada” no texto. A principal consequência para a vida pessoal das mulheres 
é a eliminação do tempo livre, de lazer, que passa a ser ocupado com tarefas domésticas (cozinhar, limpar, lavar, passar, cuidar dos filhos 
e idosos, dentre outras). Uma boa parte do tempo é destinada também à elaboração de estratégias para conseguir conciliar obrigações 
domésticas (Quem vai cuidar dos filhos?; Quem vai preparar as refeições?; etc.) e compromissos no trabalho. Por essa razão, muitas 
preferem o trabalho informal (sem carteira assinada, sem contribuição previdenciária), sendo a precariedade e a falta de proteção social 
uma das principais consequências para sua carreira profissional.

2. Quais são os quatro modelos de conciliação de organização do trabalho doméstico apontados pelo texto e 
quais deles são mais recorrentes nas residências em que você e seus colegas moram?

Os quatro modelos de conciliação, bastante trabalhados pela socióloga Helena Hirata, cujas ideias serão exploradas mais à frente, são: 
(I) modelo tradicional, em que o homem é o provedor e a mulher se ocupa do lar; (II) modelo da conciliação, no qual a mulher tem um 
trabalho fora de casa e se responsabiliza sozinha por todas as atividades domésticas, incluindo cuidado com os filhos e situações emer-
genciais; (III) modelo da parceria, em que prepondera igualdade entre homens e mulheres na divisão do trabalho doméstico; (IV) modelo 
da delegação, no qual homem e mulher delegam a outra mulher, a empregada doméstica, a responsabilidade pelo cuidado da casa. Seria 
interessante esquematizar uma tabela na lousa com esse modelo e quantificar qual deles é mais presente nos domicílios dos estudantes.

3. Na vivência da sua família, como as diferentes gerações de mulheres têm conciliado a carga de trabalho 
dentro e fora de casa?

As respostas podem variar. Seria interessante atentar para algumas informações extras que podem ser fornecidas pelos estudantes. Por 
exemplo, a idade das mulheres que vivem nos domicílios; se as mais jovens trabalham fora de casa, enquanto as mais velhas ficam em 
casa, como em algumas situações descritas no texto.

4. Na sua percepção, o que poderia ser transformado para combater a sobrecarga de trabalho doméstico 
feminino e a consequente precarização profi ssional das mulheres no mercado de trabalho remunerado?

Resposta pessoal. Sugere-se que os estudantes reflitam sobre as causas da sobrecarga e, com isso, percebam que ela ocorre por a mulher 
ter de conciliar diferentes obrigações (domésticas e profissionais); portanto, teria de haver medidas que aliviassem essas responsabilida-
des. Assim, por exemplo, mais vagas em creches perto de casa ou do local de trabalho seria importante para diminuir a carga de trabalho 
no cuidado dos filhos pequenos. Outra medida possível: melhor repartição das tarefas de cozinhar, limpar, lavar, cuidar dos filhos, etc. 
entre o homem e a mulher, o que implicaria questionar o pai ausente ou aquele que “ajuda” pontualmente, por exemplo, dentre outras 
ações.

  VIDA E TRABALHO: O COTIDIANO DAS MULHERES
Um dos marcadores mais mobilizados para caracterizar a modernização urbana de diversos países é a chamada 

“inserção da mulher no mercado de trabalho”. Esta seção visa, dentre outros objetivos, mostrar que essa afi rmação 
tem de ser tomada com cautela. Ela se torna mais precisa quando se considera a inserção no mercado de trabalho, 
formal, em que as profi ssões são reguladas por ordenamentos jurídicos específi cos. Afi nal, a mulher sempre trabalhou, 
e a leitura da seção nos convida a refl etir sobre o signifi cado de “trabalho”. 

A tendência é defi ni-lo como toda atividade remunerada. Contudo, fi losófi ca e sociologicamente, ele se refere a 
toda ação, fruto da inteligência ou da força física, que incide sobre o ambiente/mundo para assegurar condições de 
existência das pessoas; essa ação pode ou não ser remunerada; e ser ou não destinada para si – já que ela benefi cia 
quem desempenha a ação ou outrem. No entanto, um dos problemas da modernidade capitalista é justamente a 
alienação do trabalho: este é desempenhado pela maioria das pessoas, na maior parte do tempo, para benefi ciar 
outro que não a si próprio, de modo que o sentido do trabalho escapa ao trabalhador, pois este já não o controla 
nem executa mais todas as etapas da produção, mas apenas uma parte delas. 

Assim, se é possível chegar a uma defi nição genérica de “trabalho”, é 
importante observar que seus signifi cados são sempre históricos. Isso quer dizer 
que não só o trabalho é diferente segundo os diferentes tipos de sociedade 
(tradicional ou moderna; antiga, feudal ou capitalista, por exemplo), como ele 
também varia segundo o gênero de quem o desempenha. Homens e mulheres não 
repartem igualmente entre si os tipos de trabalho. Mais à frente, serão abordadas 
as ocupações profi ssionais, de modo a identifi car as que concentram mais homens 
do que mulheres, e vice-versa. Na seção anterior, já se refl etiu sobre o trabalho 
doméstico de cuidado, que costuma recair sobre as mulheres, com consequências 
ruins, já que produz desigualdades que difi cultam o acesso delas a empregos 
remunerados com boa proteção social. Assim, o trecho destacado pela leitura 
estimula a pensar sobre os diferentes signifi cados que o conceito de trabalho 
assume para cada uma das diversas confi gurações sociais. Isso leva a refl etir a 
respeito da “divisão social do trabalho” combinada à “divisão sexual do trabalho”.
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“bicos”, extras e trabalhos temporários, pois estes são mais facilmente associados à jornada do trabalho doméstico 
e de cuidados. [...] 

Há quatro modelos de “conciliação” [...], os quais se assentam sobre a assimetria de poder entre homens e mu-
lheres. O primeiro, o modelo tradicional: o homem é o provedor e a mulher a responsável pelo cuidado do lar. Trata-se 
precisamente do modelo em crise e em declínio. O segundo, o modelo de conciliação, em que a responsabilidade pela 
casa é exclusivamente da mulher e cabe a ela conciliar trabalho profissional, doméstico, cuidado com os filhos e outros 
eventuais trabalhos ou contratempos. O terceiro é o da “parceria”, que pressupõe alguma igualdade entre homens e 
mulheres, já que caberia a ambos dividirem o trabalho doméstico. O quarto e último é o modelo de delegação, que 
geralmente se sobrepõe ao modelo de conciliação. Trata-se de delegar o trabalho doméstico a outra mulher, uma 
empregada doméstica, faxineira ou diarista, que será, então, responsável por todo esse serviço.

BRIGUGLIO, Bianca. Cozinha é lugar de mulher?: a divisão sexual do trabalho em cozinhas profissionais.  
Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. p. 142-146.
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1. Segundo o texto, a sobrecarga de trabalho doméstico gera quais tipos de consequência para a vida e a 
carreira profissional das mulheres trabalhadoras?

2. Quais são os quatro modelos de conciliação de organização do trabalho doméstico apontados pelo texto e 
quais deles são mais recorrentes nas residências em que você e seus colegas moram?

3. Na vivência da sua família, como as diferentes gerações de mulheres têm conciliado a carga de trabalho 
dentro e fora de casa?

4. Na sua percepção, o que poderia ser transformado para combater a sobrecarga de trabalho doméstico 
feminino e a consequente precarização profissional das mulheres no mercado de trabalho remunerado?

 �  Em Belém, no Pará, mulher trabalha em cozinha profissional  
de um conceituado restaurante da cidade. Foto de 2017. 

 �  Em São Paulo (SP), mulher vende refeições na rua em 2019, quando dados 
oficiais registravam aumento do trabalho informal entre as mulheres.  
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  VIDA E TRABALHO: O COTIDIANO  
DAS MULHERES
“Trabalhar fora”, “chegar ao trabalho”, “trabalho com carteira assinada”, “fazer hora extra no trabalho”, “férias do 

trabalho”, “trabalho remoto”, “mercado de trabalho”. Quem nunca ouviu expressões como essas no seu dia a dia? 
Trabalho é assunto constante no cotidiano. Torna-se tema de conversa no reencontro de amigos ou parentes 

que passaram anos sem se ver, sendo também motivo de preocupação insistente para jovens estudantes e recém-
-formados, tanto quanto razão de orgulho para muita gente. Mas será que trabalho é apenas aquilo que a gente 
faz fora de casa, para ser remunerado por meio de um salário? 
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Página 58

 PARE e PENSE

1. Por que o conceito de trabalho não se resume a atividades assalariadas?
O texto mostra que em sociedades capitalistas “trabalho” se tornou sinônimo de atividade remu-
nerada. Contudo, trabalho é sobretudo toda e qualquer ação humana à qual se aplica força ou in-
teligência para criar ou reproduzir condições de existência para as pessoas. Por sua vez, a definição 
de condição de existência pode ser ampla. Há dessa forma trabalhos de muitos tipos, conforme 
a nomenclatura corrente: manuais, intelectuais, braçais, dentre outros. Pode-se definir o termo 
também pelo local em que é executado: em casa e fora dela. Seria interessante comentar com os 
estudantes como um conceito amplo de trabalho pode abarcar situações banais do cotidiano ou de 
lazer (ver um filme, ler um livro).

2. Quais são as atividades de trabalho, remuneradas ou não, que você 
realiza? Descreva-as mentalmente e, em seguida, pondere: Por que elas 
cumprem o objetivo de manter e suprir suas necessidades de existência?
Resposta pessoal. Trata-se de estimular os estudantes a refletirem sobre ações muito presentes em 
seu cotidiano. Assim, o próprio estudo pode ser considerado trabalho, assim como arrumar o quarto, 
reparar um objeto com defeito, preparar uma refeição, lavar e estender a roupa, andar de bicicleta, 
dentre outras atividades. Elas cumprem o objetivo de manter ou suprir necessidades de existência, na 
medida em que asseguram ambientes adequados ao desenvolvimento da vida, facilitando-o.
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PESQUISA

Etapa 1
Esta seção visa implicar o estudante na 

realização de uma investigação científica 
sobre o tema que vem sendo abordado no 
capítulo: a relação entre mulheres e mercado 
de trabalho. Para isso, sugere-se a realização de 
uma entrevista aprofundada com uma mulher 
de sua rede de relações mais próximas: família, 
amizade, vizinhança. 

O Livro do Estudante traz explicações sobre 
os diferentes tipos de entrevista, principalmente 
dois: (I) a fechada e estruturada, realizada por 
meio de questionários, e (II) a semiestruturada. 
Sugere-se que seja feita uma leitura coletiva 

das defi nições de cada uma delas e que sejam esquematizadas na lousa suas 
principais características. Seria oportuno refl etir com os estudantes sobre o fato 
de que toda entrevista é uma interação com pessoas. O que isso signifi ca? Que 
há infl uência recíproca dos comportamentos daqueles que interagem e, por isso, 
o entrevistador tem de ter consciência de que tudo o que for dito ou feito afetará 
as respostas de quem é entrevistado. Na Etapa 2 haverá recomendações mais 
específi cas sobre a melhor maneira de conduzir a entrevista. Para o momento, 
seria importante refl etir com os estudantes sobre as vantagens e as desvantagens 
de se pesquisar pessoas próximas. A familiaridade pode tanto deixar as pessoas 
mais à vontade para responder livremente às questões quanto envergonhá-las, 
a depender do tipo de questão. Assim, a entrevista é também uma situação de 
observação, em que o entrevistador tem de registrar os efeitos de sua presença.

Com isso em mente, pode-se passar à preparação do roteiro de entrevista, que 
é chamado de pré-campo. Ele está dividido em três blocos: no primeiro deve-se 
anotar tudo o que já se sabe previamente sobre o perfi l da entrevistada; o segundo 
trata das informações conhecidas de antemão sobre o cotidiano de trabalho dela; 
no terceiro, serão elaboradas questões específi cas, que serão abertas, para dar 
oportunidade à entrevistada de desenvolver as respostas da forma que melhor lhe 
parecer. Uma série de possíveis perguntas já são sugeridas no Livro do Estudante. 

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS401) 

Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.

Habilidade (EM13CHS404) 

Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

58 CAPÍTULO 3

Abaixo, leia a definição do verbete trabalho elaborada pela pesquisadora He-
lena Hirata e por Philippe Zarifan em um dicionário especializado em conceitos das 
ciências humanas:

A noção moderna de trabalho, como foi formalizada pela economia política clás-
sica, nos remete a uma dupla definição. 

A primeira se apresenta como uma definição antropológica, em que o trabalho 
constitui uma característica geral e genérica da ação humana. Para Karl Marx (1818-
-1883), o trabalho é essencialmente um ato que se passa entre o homem e a natureza. O 
próprio homem exerce, em relação à natureza, o papel de uma potência natural especí-
fica. Ele põe em movimento sua inteligência e suas forças a fim de transformar matérias 
e lhes dar uma forma útil à sua vida. Ao mesmo tempo em que age por esse movimento 
sobre a natureza exterior e a modifica, ele transforma sua própria natureza e desenvolve 
suas faculdades aí adormecidas.

A segunda definição reinterpreta a primeira, ao considerar que as trocas entre 
homem e natureza sempre se produzem em condições sociais determinadas: estamos 
nas condições do artesanato, da escravidão ou do assalariamento? O trabalho útil é 
executado sob a chibata do feitor de escravos ou sob o olho interessado do capitalis-
ta? É a partir desta segunda reinterpretação que o conceito de trabalho assalariado 
pode ser desenvolvido: o assalariado trabalha sob o controle do capitalista ao qual 
pertence o produto de seu trabalho.

Essa dupla definição tem o mérito de situar a atividade do trabalho no ponto 
preciso de imbricação de dois tipos de relação (homem-natureza e homem-homem), 
porém ela é ainda muito insuficiente. Primeiro, porque parte de um modelo assexua-
do de trabalho. O sujeito do trabalho – o homem – é apresentado nessa definição 
como universal: de fato é o masculino que é elevado a universal. Em segundo lugar, 
ela também é problemática de outro ponto de vista, na medida em que as relações 
suscitadas não são apreendidas de maneira idêntica. As relações homem-natureza 
tendem a ser naturalizadas e fixadas como uma base imutável da produção da vida 
humana, enquanto as relações sociais – as condições sociais do trabalho – são histori-
cizadas. Sendo assim, essa dupla definição não pode ser pertinente, se considerarmos 
as relações historicamente, que é o que torna possível considerar o sexo social.

Se extrairmos todas as consequências da tese do “homem” como ser social, não 
existem trocas genéricas entre o homem e a natureza, mas trocas sempre específicas 
entre os homens e as naturezas. E os próprios homens são os homens e as mulheres.

HIRATA, Helena; ZARIFIAN, Philippe. Trabalho (conceito de). In: HIRATA, Helena et al. Dicionário crítico 
do feminismo. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. p. 251-252.

Pelo texto acima, vemos que o esforço em definir o conceito de trabalho atrela-
-se à necessidade de situá-lo como um domínio central de nossa vida; um elemen-
to constitutivo do que nos torna humanos e que molda nossas relações – seja com a 
natureza, seja com os outros em sociedade. Mas, além disso, como os autores res-
saltam, o trabalho nunca é um ato genérico no mundo, mas se realiza com base em 
uma realidade concreta, histórica e culturalmente situada. Portanto, sua execução 
não é resultado apenas da obra humana, e sim de homens e mulheres concretos, 
em determinado tempo e lugar, e sob todas as relações sociais que os constituem.

Sob uma organização social de caráter capitalista e assalariada, 
é comum certa tendência a reduzir a noção de trabalho apenas 
àquelas atividades que os indivíduos fazem para serem remune-
rados. Mas essa não é a única forma de se explicar o que é tra-
balho. De um ponto de vista amplo, trabalho pode ser uma ideia 
estendida a todas as atividades humanas nas quais o uso de 
força ou inteligência é aplicado com o objetivo de criação das 
condições de existência das pessoas. Isso significa que o trabalho 
se constitui, em primeiro lugar, em uma ação humana essencial 
para a manutenção da própria vida e, em segundo, em uma re-
lação constante entre as pessoas e o ambiente, bem como entre 
as próprias pessoas. Afinal, vivendo em sociedade, a manutenção 
de um grupo de pessoas depende do trabalho dividido entre elas. 

PARE e PENSE

1. Por que o conceito de trabalho não 
se resume a atividades assalariadas?

2. Quais são as atividades de trabalho, 
remuneradas ou não, que você rea-
liza? Descreva-as mentalmente e, 
em seguida, pondere: Por que elas 
cumprem o objetivo de manter e 
suprir suas necessidades de exis-
tência?

� Mulher trabalha em horta da família 
nas proximidades do Pico Itacolomi, 
no distrito de Lavras Novas, em Ouro 
Preto (MG). Foto de 2016.

Mourão Panda/Fotoarena
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PESQUISA
ETAPA 1

Preparação

Você conhece ou convive com alguma mulher que trabalha em um emprego remunerado fora de casa? Alguém da 
sua família, do seu bairro, uma vizinha? Que tal contar com a ajuda das experiências pessoais dessa pessoa para conhecer 
um pouco mais sobre como é ser uma mulher no mercado de trabalho? 

Nesta atividade de pesquisa, vamos usar a entrevista como metodologia para aprofundar o debate sobre as mulhe-
res no mundo do trabalho. 

Existem dois tipos de entrevista:

1. Fechada e estruturada por um questionário, em que todas as perguntas devem ser feitas conforme estão es-
critas, seguindo a mesma ordem e para muitos entrevistados. Em uma pesquisa com muitas entrevistas é impor-
tante seguir o mesmo roteiro, para garantir ao pesquisador maior controle sobre o material de análise produzido, 
afinal, as  respostas obtidas são mais objetivas e comparáveis entre si. Quando o entrevistador faz uma pergunta e 
já apresenta um conjunto fixo de respostas possíveis à pessoa entrevistada, dizemos que se trata de uma pesquisa 
com perguntas e respostas fechadas. Esse é o exemplo da maior parte das questões feitas pelo Censo, realizado 
a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aplicado a toda a população brasileira. 
Se as pessoas respondessem livremente, seria impossível organizar todas as respostas diferentes entre si. Assim, as 
perguntas são feitas todas na mesma ordem e se obtêm respostas fechadas, já previstas de antemão. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS404

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS401

2. Já o segundo tipo de entrevista é chamada de semiestruturada. Ela permite ao pesquisador aprofundar-se 
em um tema e leva a pessoa entrevistada a olhar para um mesmo assunto com base em diversas questões, 
podendo responder a elas mais longamente e com mais liberdade. Isso quer dizer que as perguntas são 
elaboradas já se prevendo que as respostas serão abertas. É importante notar que esse tipo de entrevista 
garante também a possibilidade de o pesquisador incluir novas questões não previstas anteriormente ao 
longo da conversa, daí o nome semiestruturada, pois, embora haja um roteiro básico de questões a serem 
seguidas, há flexibilidade para novas perguntas e abordagens não pressupostas com antecedência.

Embora o método de aplicação de entrevistas possa variar bastante, tanto no caso de entrevistas estruturadas 
como no de semiestruturadas, é preciso sempre ter um roteiro prévio, que deve conter as perguntas essenciais 
para se obterem as informações exigidas pelo estudo.

As entrevistas são um modo de se produzir conhecimento que toma como ponto de partida a interação com o 
outro, diferentemente da pesquisa bibliográfica ou documental, por exemplo, em que um pesquisador pode fazer sua 
investigação enquanto trabalha sozinho em um escritório, um museu ou uma biblioteca. Trata-se de uma metodolo-
gia, por princípio, coletiva, na qual o material para a análise científica só será produzido com a solidariedade daqueles 
que, como entrevistados, aceitarem contribuir na produção do conhecimento. A fala, a história e a experiência do 
outro são, neste caso, a principal matéria-prima. Portanto, mantenha sempre a mente aberta para ouvir e valorizar o 
que seus entrevistados têm a dizer.

Vamos começar?

FORMULÁRIO do Questionário Básico do Censo Demográfico experimental 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/ 
media/com_mediaibge/arquivos/ba7ebcb8ad1eb3d4d1e103c9033d5404.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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É possível acrescentá-las à esquematização criada no quadro. Seria interessante discutir com os estudantes como as 
questões sugeridas se relacionam às perguntas trabalhadas no Roteiro de trabalho da seção Narrativas.

Para preparar o roteiro de perguntas, os estudantes retomarão os textos já lidos no capítulo, que funcionarão 
como fontes sobre relações entre mulheres e mundo do trabalho, para que eles possam elaborar as próprias 
questões às futuras entrevistadas sobre o assunto. Esse trabalho demandará que observem os múltiplos aspectos do 
trabalho desenvolvido pela entrevistada – tipo de emprego, carga horária, modos de conciliação com as atividades 
domésticas, etc. –, conteúdo que contempla a habilidade EM13CHS404. Ao mesmo tempo, eles terão de estudar 
os diferentes sujeitos e grupos com quem a entrevistada interage nas relações de trabalho e a forma como estas se 
relacionam às transformações do trabalho ao longo do tempo, desenvolvendo, assim, a habilidade EM13CHS401.

Página 60

  MULHERES E TRANSFORMAÇÕES DO 
MUNDO PROFISSIONAL
Na continuidade da seção Vida e trabalho: o cotidiano das mulheres, é 

reiterado que o trabalho abstrato, apreendido por uma operação idealizadora, 
assume diferentes formas em diferentes sociedades e períodos históricos. Ou 
seja, empiricamente, o que existe é o trabalho concreto, que se defi ne em uma 
pluralidade de atividades humanas que não são igualmente desempenhadas por 
todos. Há, portanto, histórica e socialmente, uma divisão social do trabalho que 
informa quais tarefas serão desempenhadas por quais grupos, a depender de 
certos critérios (conhecimento, experiência, habilidade, etc.). Essa repartição é 
infl uenciada também pelo gênero, o que signifi ca dizer que toda sociedade tem 
uma certa divisão sexual do trabalho, que, dependendo de sua confi guração, 
pode ser mais ou menos desigual para seus membros, homens e mulheres. Do 
ponto de vista histórico, as mulheres sempre trabalharam, mas seu trabalho não 
era reconhecido, até porque o acesso às profi ssões (ou seja, ocupações formais 
e institucionalizadas) lhes estava negado. 

O texto desta seção mostra como a entrada das mulheres no mercado de 
trabalho assalariado é recente (fi nal do século XIX), o que, mais importante, nem sempre vem acompanhado de 
inclusão e expansão de outros direitos, em especial, direitos civis (possibilidade de se candidatar a determinados 
postos de estudo e trabalho; de ter conta bancária em nome próprio; assinar contratos; divorciar-se; etc.) e políticos 
(poder votar e ser votada), que começaram a ser reconhecidos no século XX. 

Para se ter uma ideia de como há muito a ser feito, vale lembrar um dado estatístico com os estudantes: as 
mulheres continuam sendo a maioria absoluta e proporcional nos empregos precários ou informais (sem contrato 
e sem reconhecimento do tempo de serviço). Seria importante ainda destacar como esse é um processo em 
andamento; muitos outros direitos, como os sexuais e reprodutivos, ainda não são previstos nem estão efetivados. 
A correção das desigualdades de que as mulheres são vítimas, no mundo profi ssional e fora dele, é ainda objeto de 
programas de desenvolvimento, como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo Objetivo 5, 
que trata da igualdade de gênero, pode ser consultado neste endereço: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ 
(acesso em: 12 set. 2020).
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LER IMAGENS
É apresentada uma sequência de imagens que seria interessante serem 

projetadas, se possível. Elas são acompanhadas de legendas, que podem ser lidas 
em voz alta por um dos estudantes à medida que cada foto vai sendo exibida. 
Todas as imagens tratam de situações de trabalho em ocupações profi ssionais 
predominantemente desempenhadas por homens, porém, com mulheres no centro 
da ação. Pretende-se, com isso, provocar um estranhamento nos estudantes que os 
leve à refl exão sobre o porquê dele. Junto com as questões propostas no Roteiro 
de trabalho, o objetivo é desnaturalizar as confi gurações dominantes de divisão 
do trabalho na sociedade, principalmente em relação a gênero. 

Um dos elementos que as legendas revelam é o papel feminino de “minorias” 
ou “pioneiras” em determinados setores de trabalho, principalmente em cargos de 
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Pré-campo
Neste trabalho de pesquisa, daremos ênfase à construção de uma entrevista semiestruturada. Para começar, 

o primeiro passo é definirmos o objetivo, ou seja: O que queremos saber? A pesquisa servirá para nos ajudar a 
compreender o quê? 

No caso em questão, o objetivo é compreender quais são as especificidades da relação entre mulheres e trabalho. 
Com base nesse objetivo, podem-se definir as perguntas que serão elaboradas em um Roteiro de entrevista. 

Para estruturar seu roteiro, você pode pensar em blocos de questões, como os sugeridos a seguir.

Bloco 1: Quem é a pessoa que você está entrevistando?
Ainda que seja fundamental manter o anonimato e a privacidade do entrevistado, algumas informações são im-

portantes para determinar seu perfil. Entre elas estão idade, onde mora, com quem mora, se é solteiro ou casado, 
se tem filhos, até que série estudou, o que gosta de fazer no tempo livre. 

Bloco 2: O que a pessoa faz?
Onde ela trabalha? Qual é a sua função? Quais são suas atividades profissionais? Tem colegas? Tem um chefe 

ou supervisor? Como ele é? A que horas costuma chegar ao trabalho e a que horas costuma ir embora? Qual é seu 
salário? Tem direito a benefícios? Se sim, a quais? Do que mais gosta no trabalho? Do que menos gosta? Costuma 
fazer coisas além das previstas para sua função?

Bloco 3: Questões específicas
Depois de saber sobre o perfil e o cotidiano da pessoa pesquisada, é hora de formularmos perguntas específicas 

para ajudar a compreender o objetivo da pesquisa. Reúna-se com os colegas da turma para elaborar quais serão as 
perguntas específicas que farão nas entrevistas. Para ajudá-los nessa elaboração, pensem e debatam: O que pre-
cisamos perguntar ao entrevistado para saber quais são as especificidades da relação entre mulheres e trabalho?

Alguns exemplos iniciais podem ser: Como essa pessoa organiza o trabalho doméstico e o trabalho profissio-
nal? Como ela se movimentou no mercado de trabalho para conseguir essa função? Quantos empregos já teve? 
Quais foram mais difíceis e em quais nunca mais gostaria de trabalhar? Ela já sofreu alguma situação de constrangi-
mento ou passou por alguma desigualdade na relação de trabalho? O que sente com relação ao trabalho que faz? 
Como o concilia com o trabalho doméstico não remunerado?

 �  Quatro gerações de mulheres de uma mesma 
família se acolhem afetuosamente. Brasil, 2017. Ri
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  MULHERES E TRANSFORMAÇÕES  
DO MUNDO PROFISSIONAL
Refletindo de maneira abstrata, pode parecer que o trabalho realizado por pessoas de diferentes sociedades 

é sempre igual ou até mesmo que o trabalho é igualmente dividido entre todos os indivíduos. Contudo, o traba-
lho humano necessário para a manutenção da vida das pessoas é feito por homens e mulheres, isto é, pessoas 
reais como nós. Aliás, define-se o trabalho com base naquilo que a sociedade culturalmente determinou sobre 
o que deveria ser a função de homens ou mulheres: a chamada divisão sexual do trabalho. 

Uma das principais transformações históricas do século XX foi a maciça incorporação da mão de obra 
feminina ao mercado de trabalho assalariado – uma mudança 
ocorrida em concomitância às lutas históricas das mulheres, orga-
nizadas desde o final do século XIX, em torno de demandas pelo 
reconhecimento de direitos civis e políticos básicos, como o direi-
to de frequentar instituições de ensino e participar das eleições, 
como eleitoras e candidatas. 

No Brasil, por exemplo, foi apenas em 1932 que as mulheres 
enfim puderam votar. Soma-se a isso um cenário de profundas 
alterações das próprias dinâmicas de produção no país, a princi-
pal sendo a industrialização, mas também o rearranjo da força de 
trabalho durante as duas Grandes Guerras Mundiais, a de 1914- 
-1918 e a de 1939-1945, quando mulheres ocuparam postos de 
atividades assalariadas no lugar dos homens enviados aos cam-
pos de batalha na Europa. 
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LER IMAGENS
Abaixo, observe e compare as fotografias, lendo com atenção as respectivas legendas. Depois, responda às 

questões do Roteiro de trabalho.
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 �  Durante o Dia Internacional da Mulher, em 2017, 
a piloto e a copiloto preparam-se para decolar no 
aeroporto internacional Tom Jobim, na cidade do 
Rio de Janeiro, em voo comercial com tripulação 
completamente feminina. Segundo dados da Agência 
Nacional de Aviação Civil, que regula o trabalho de 
aviação comercial, em 2020, do total de pilotos ativos 
no país, apenas 2,91% são mulheres.

 �  Em 2000, em uma oficina mecânica de 
automóveis em São Paulo (SP), duas mulheres 
uniformizadas trabalham na manutenção 
automotiva enquanto outra, ao fundo, 
trabalha na limpeza do local. 

 �  Funcionária de uma corporação de escavação e 
produção de minério, em Minas Gerais, escala 
o caminhão de mineração durante sua jornada 
de trabalho, em 2007. Associada, no âmbito 
histórico, a funções que preveem grande esforço 
físico, a atividade mineradora ainda hoje é 
predominantemente composta de funcionários 
homens. Muitas das mulheres que ocupam 
empregos no setor ficam restritas às áreas 
administrativas, sendo ainda baixa a ocupação 
em cargos de operação de equipamentos de 
grande porte.
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Entretanto, essa reconfiguração do mundo do trabalho deixou ainda mais evidente quanto a sociedade es-
tava baseada em uma rígida divisão entre aquilo que pressupunha ser trabalho “de homem” ou “de mulher”. 
Ao entrarem no mercado de trabalho assalariado, muitas mulheres foram desvalorizadas e moralmente acusadas 
de estarem se masculinizando em uma perspectiva que associava o emprego formal a algo de que somente os 
homens pudessem participar. Até hoje, há muita resistência e preconceito contra mulheres que buscam se inserir 
em áreas profissionais ainda majoritariamente ocupadas por homens. 
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS404) 

Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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chefia (comando de voos na aviação civil ou participação nas forças armadas), de habilidade e forças manuais (como a 
tratorista ou as mulheres na oficina mecânica), de prestígio popular (como no futebol), ou que sejam bem remunerados 
simbólica e materialmente pela capacidade intelectual exigida (matemática de uma agência aeroespacial; engenheira 
da computação). Assim, pode-se refletir sobre dois fenômenos: o caráter de excepcionalidade (Por que se entende 
como extraordinário uma mulher participar da equipe que criou a primeira imagem 
do buraco negro, por exemplo?), que evidencia uma desigualdade estabelecida para 
além da vontade dos atores (estrutural, portanto); e a demora para se reconhecer 
de forma legal, jurídica e institucional a admissão de mulheres em algumas carreiras 
(por exemplo: a primeira edição da Copa do Mundo de futebol feminino foi em 
1991; só em 1997 o Instituto Militar de Engenharia permitiu que as mulheres se 
apresentassem como candidatas em seu concurso). Com isso, percebe-se a dimensão 
do acúmulo histórico de desigualdades a ser corrigido. 

Por meio da leitura de imagens e suas legendas (textos), que retratam situações 
ainda consideradas excepcionais em relação às mulheres no mundo do trabalho, 
além das questões do Roteiro de trabalho, os estudantes são incentivados a 
trabalhar com diferentes linguagens, buscando compreender as razões de um 
processo socioeconômico atual (as mulheres são minoria em cargos de chefia, em 
ocupações que gozam de prestígio popular e elevado reconhecimento simbólico 
e material), o que os levará a mobilizarem a habilidade EM13CHS101. Ao mesmo 
tempo, as imagens trazem diversas situações que permitem aos estudantes 
discutirem os múltiplos aspectos do trabalho das mulheres em diferentes carreiras, 
abordando a habilidade EM13CHS404.
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 Roteiro de trabalho
1. Qual é a relação entre as imagens? O que elas têm em comum e quais são suas diferenças e nuances?

As oito imagens mostram mulheres exercendo ocupações que histórica e culturalmente foram atribuídas aos homens, muitas delas exi-
gindo, por exemplo, esforço físico ou conhecimentos de mecânica, de cálculos matemáticos, como as profissões ligadas a diferentes tipos 
de engenharia.

2. Com base nas imagens e legendas, o que é possível dizer sobre a relação entre mulheres e trabalho?
É possível dizer que, em algumas profissões, as mulheres continuam sendo minoria, o que nos faz indagar a existência de mecanismos de 
exclusão ou discriminação que podem operar tanto no momento da escolha da carreira quanto da seleção ou do recrutamento.

3. Qual é a transformação histórica da sociedade que as imagens nos revelam?
A transformação histórica está ligada a uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, em carreiras bem remuneradas, 
valorizadas intelectualmente, com reconhecimento social e, inclusive, em ocupações até então dominadas exclusivamente por homens. 
A transformação envolve enfraquecimento da segregação horizontal (diferentes tipos de ocupações e profissões) e vertical (possibilidade 
de ascensão em determinada carreira).

4. Com o apoio de toda a turma, faça uma lista de outras atividades profissionais que, em termos históricos, 
foram consideradas trabalho essencialmente masculino e identifique, em contraste, quais profissões foram 
consideradas ocupação feminina pela sociedade.
Muitas respostas são possíveis. Historicamente, foram consideradas profissões masculinas: agente de segurança; garimpeiro; caixeiro-
-viajante, hoje chamado de representante comercial; taxista; caminhoneiro; engenheiro; dentre muitas outras. Seria interessante atentar 
ao fato de que algumas ocupações previram apenas o substantivo masculino para elas, por exemplo, mestre de obras e piloto. Por outro 
lado, foram historicamente consideradas ocupações femininas: parteira; manicure; cozinheira; costureira; dona de casa. Seria interessante 
notar que algumas delas só têm o substantivo feminino na língua: dona de casa e parteira, por exemplo.

5. Com base em sua experiência, reflita sobre quais são as consequências e os desafios vivenciados por mulheres 
que assumem postos de trabalho socialmente considerados masculinos.
Entre as consequências possíveis de serem destacadas pelos estudantes, está a discriminação no momento da seleção ou do recrutamento 
na empresa, ou ainda o preconceito dos clientes, por exemplo, na recusa a ter o carro reparado por uma mulher ou embarcar em um avião 
conduzido por uma mulher.

6. Quais são as ações possíveis no sentido de promover uma presença mais igualitária de mulheres em todas 
as profissões e postos de trabalho?
Seria interessante retomar o que foi discutido na seção Narrativas, lembrando que a repartição das tarefas domésticas entre o homem 
e a mulher permite que esta se dedique à carreira profissional da mesma forma que aquele. Além disso, é importante a promoção de 
políticas públicas, como (I) criação de creches, para que a mulher possa trabalhar enquanto o filho está sendo assistido; (II) igualdade 
salarial (trabalhos no mesmo cargo ou função devem ser remunerados da mesma forma); (III) punição legal para empresas com práticas 
discriminatórias de contratação; dentre outras.
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  DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO
A socióloga Helena Hirata (2016, veja o artigo nas Referências bibliográfi cas

ao fi nal deste capítulo) fala em segregação vertical e horizontal para tratar das 
desigualdades na divisão sexual do trabalho em sociedades modernas e capitalistas. 
A segregação vertical ocorre quando, dentro de uma mesma carreira, determinados 
postos de trabalho (cargos de chefi a, por exemplo) se tornam inacessíveis para 
mulheres. Já a segregação horizontal refere-se a profi ssões ou ocupações que 
se destinam preferencialmente a mulheres, enquanto outras (justamente as mais 
bem remuneradas, simbólica e materialmente) não lhes são acessíveis. Entre as 
profi ssões mais feminilizadas citadas, há: o trabalho doméstico, o magistério e 
a enfermagem. No entanto, esse é um dos indicadores de desigualdade; outro, 
como veremos na seção seguinte, são os rendimentos médios. No Brasil, pelo 
Censo de 2010, as mulheres ainda ganhavam em média 30% menos do que 
os homens, considerando-se a mesma área profi ssional – como é uma média, 
essa diferença pode aumentar ou diminuir segundo a ocupação. Isso pode se 
dar porque as mulheres têm menos acesso a cargos de chefi a ou porque são 
constrangidas a escolherem jornadas parciais, devido à obrigação de conciliar o 
trabalho doméstico que lhe é culturalmente imposto. Pode haver variações nessas 
diferenças ao longo dos anos. 

Enquanto os dados do Censo de 2020 não são consolidados, o IBGE atualiza algumas informações por 
meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua. Em 2019 foi publicado o balanço sobre 
desigualdade salarial com base na PNAD 2018. Há uma sequência de gráfi cos e tabelas que mostram a evolução, 
ao longo dos anos, das diferenças salariais e da quantidade de horas médias trabalhadas (mas a quantidade de 
horas trabalhadas em casa não é computada), dados esses relacionados a outros marcadores como faixa etária e 
raça, que podem ser consultados neste endereço: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/
arquivos/93fe55e0692c504efbc849b796921b18.pdf (acesso em: 12 set. 2020).
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LER TABELA
Sugere-se, se possível, projetar a tabela, para destacar algumas informações, 

oferecendo uma contextualização, antes de passar para o Roteiro de trabalho. 
Em primeiro lugar, vale destacar o objetivo principal da tabela: tratar dos 
rendimentos médios entre homens e mulheres em diferentes áreas de formação; 
subsidiariamente, há informações complementares como o total de pessoas em 
cada uma dessas áreas e a proporção (em porcentagem) dos postos nelas ocupados 
por mulheres. Não escapa à primeira leitura a informação central: em todas as 
áreas de formação listadas, o rendimento médio das mulheres é inferior ao dos 
homens. Nesse momento, é possível estimular os estudantes a um debate sobre 
as razões desse fenômeno – que se chama desigualdade salarial –, elencá-las e 
compará-las com o que diz a literatura especializada – veja-se, a respeito, Guedes 
(2015, veja nas Referências bibliográfi cas) e Hirata (2016) – e com o que já foi 
discutido em seções anteriores. Assim, o rendimento médio das mulheres pode 
ser inferior em todas essas áreas porque: 

I. os cargos de chefi a, que têm maiores remunerações, são exercidos na maior 
parte das vezes por homens;

II. para o mesmo cargo, a jornada de trabalho e o número de horas extras são 
maiores para os homens do que para as mulheres – ou seja, as mulheres ocupam mais as funções com jornadas 
parciais (meio período);

III. para o mesmo cargo e com iguais responsabilidades, jornada de trabalho e funções, as mulheres ganham 
menos por discriminação negativa. 

A primeira hipótese já foi vista e denomina-se, como já dito, “teto de vidro”. Ela enseja novas perguntas sobre 
o porquê de esses cargos encontrarem-se ainda concentrados entre os homens: Seria porque as mulheres, tendo 
de conciliar as obrigações profi ssionais com as domésticas, num cenário em que ela é responsável por boa parte 
das tarefas de cuidado da casa e da família, sacrifi caria a evolução na carreira? Aqui retornamos aos modelos 
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 �  Katherine Louise Bouman (1989-), 
pesquisadora estadunidense da área de 
Engenharia da Computação que, aos 
29 anos, foi uma das responsáveis pela 
criação do algoritmo que possibilitou a 
primeira imagem de um buraco negro, 
em 2019. Na foto ao lado, nos Estados 
Unidos, vemos a pesquisadora diante 
da imagem histórica que foi resultado 
do projeto internacional de pesquisa. 

 Roteiro de trabalho

1. Qual é a relação entre as imagens? O que elas têm em comum e quais são suas diferenças e nuances?

2. Com base nas imagens e legendas, o que é possível dizer sobre a relação entre mulheres e trabalho?

3. Qual é a transformação histórica da sociedade que as imagens nos revelam?

4. Com o apoio de toda a turma, faça uma lista de outras atividades profissionais que, em termos históricos, foram 
consideradas trabalho essencialmente masculino e identifique, em contraste, quais profissões foram consideradas 
ocupação feminina pela sociedade.

5. Com base em sua experiência, reflita sobre quais são as consequências e os desafios vivenciados por mu-
lheres que assumem postos de trabalho socialmente considerados masculinos.  

6. Quais são as ações possíveis no sentido de promover uma presença mais igualitária de mulheres em todas 
as profissões e postos de trabalho?
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  DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO
Se por um lado muitas profissões ainda hoje conti-

nuam majoritariamente masculinas e resistem à entra-
da de mulheres em seus quadros e carreiras, existem 
outras, em contrapartida, que há muitas décadas são 
vistas como profissões feminilizadas.

Na construção cultural de nossa sociedade, as ge-
rações passadas encaravam como função dos homens 
obter salário e os recursos necessários para prover a 
família, trabalhando em empregos remunerados ou, 
quando no campo, comercializando o produto do tra-
balho físico de roçados e plantações. Já as mulheres, 
em contraste, deveriam ficar restritas ao ambiente 
doméstico, desempenhando o trabalho não remune-
rado de cuidado da casa e da família.

Hoje as coisas já não funcionam bem assim. Segun-
do o IBGE, o número de famílias brasileiras chefiadas 
e providas financeiramente por mulheres passou de 
22,2% em 2000 para 37,3% em 2010, com as con-
figurações domésticas de divisão financeira cada vez 
mais diversificadas. 

Entretanto, essa organização mais antiga da socie-
dade fundamentou, ao longo do século XX, que pro-
fissões voltadas a atividades de cuidado, em particular 
de crianças e enfermos, ficasse sobretudo nas mãos 
das mulheres. Esse foi o caso do magistério, que, 
embora fosse uma atividade profissional a princípio 
desempenhada por homens dentro dos liceus, hoje se 
transformou em um campo de atuação predominan-
temente feminino. É o caso também da enfermagem, 
que, segundo dados do Conselho Federal de Enferma-
gem de 2011, é uma área em que 87% dos profissio-
nais são mulheres.

No quadro da próxima atividade, por exemplo, em 
que há a comparação entre o número de homens e 
mulheres que ocupam cada área geral de formação 
profissional, é possível perceber, do número total de 
profissionais atuantes no campo da educação, que a 
ampla maioria, 83%, é feminina. No entanto, ainda 
que a área profissional da educação concentre maior 
número de mulheres, isso não significa que haja valori-
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zação salarial dessas profissionais. Ao contrário, os da-
dos sobre a proporção de rendimentos entre homens e 
mulheres na educação demonstram que elas tendem a 
receber apenas 72,1% daquilo que eles recebem. 

No caso da área de saúde e bem-estar social, na 
qual as mulheres são maioria entre os profissionais 
de enfermagem, os dados mostram uma situação 
ainda mais preocupante: enquanto os homens ten-
dem a ocupar os postos de maior prestígio e em 
média obtêm salários de R$ 5.341,70, as mulheres 
recebem mensalmente, em média, R$ 2.972,20 – ou 
seja, em torno de apenas 55,6% do valor que eles 
recebem.

A desigualdade salarial entre homens e mulhe-
res é um dos mais importantes temas a serem debati-
dos quando refletimos sobre a relação entre mulheres 
e o mundo do trabalho. No Brasil, segundo dados do 
IBGE, pela média em 2019, os homens tiveram rendi-
mento mensal quase 30% maior do que o das mulhe-
res. No quadro geral do país, a tendência é de que as 
mulheres tenham uma renda no mínimo um terço me-
nor que a dos homens, ainda que homens e mulheres 
tenham a mesma profissão. Por isso, talvez não seja 
coincidência o fato de as profissões consideradas mais 
femininas serem também as menos valorizadas e as que 
pagam os menores salários. 

 

LER TABELA
Leia a tabela abaixo, que faz uma comparação do rendimento médio entre homens e mulheres segundo as 

áreas gerais de formação profissional da população com mais de 25 anos, segundo o Censo de 2010. Depois, 
responda às questões do Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS606

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS402

Rendimento médio no trabalho principal, por sexo, razão do rendimento das mulheres em relação aos homens e  
proporção de mulheres, segundo as áreas gerais de formação da população de 25 anos ou mais de idade (Brasil, 2010)

Áreas gerais de  
formação da população 

de 25 anos ou mais  
de idade

Rendimento médio no trabalho 
principal (R$) Razão do rendimento 

das mulheres  
em relação ao  
dos homens

Total de 
pessoas

Proporção 
de  

mulheresTotal
Sexo

Homens Mulheres

Educação R$ 1.810,50 R$ 2.340,70 R$ 1.687,40 72,10% 2 429 763 83,00%

Humanidades e artes R$ 2.223,90 R$ 2.629,90 R$ 2.064,30 78,50% 894 700 74,20%

Ciências sociais,  
negócios e direito

R$ 3.912,10 R$ 4.650,90 R$ 3.081,40 66,30% 4 495 191 49,40%

Ciências, matemática  
e computação

R$ 3.038,60 R$ 3.578,20 R$ 2.339,60 65,40% 839 887 47,00%

Engenharia, produção  
e construção

R$ 5.565,10 R$ 5.985,60 R$ 3.976,10 66,40% 859 659 21,90%

Agricultura e veterinária R$ 4.310,60 R$ 4.756,20 R$ 2.972,00 62,50% 202 332 27,40%

Saúde e bem-estar social R$ 3.774,30 R$ 5.341,70 R$ 2.972,20 55,60% 1 441 648 68,10%

Serviços R$ 3.067,00 R$ 4.078,00 R$ 2.171,20 53,20% 217 755 54,80%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Elaborado por: LINS, B. et al. Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Reviravolta, 2016. p. 41.

 Roteiro de trabalho

1. Na área de saúde e bem-estar social, qual é o valor da diferença entre os rendimentos entre homens e 
mulheres? E na área da educação? 

2. Qual é a área de formação com o menor número de mulheres? E qual congrega o maior número de pro-
fissionais do sexo feminino?

3. Quais são as áreas de formação em que há o maior e o menor rendimento médio total? Qual é a correlação 
entre essas áreas e a presença feminina em seus quadros profissionais?
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possíveis de conciliação de que se tratou na seção Narrativas. Seria a falta de formação, escolarização? Nesse 
caso, o questionamento passaria a ser se há igualdade de recursos e oportunidades para as mulheres acessarem 
essas formações. Apesar de as mulheres serem em média mais escolarizadas do que os homens no Brasil, conforme 
sistematizou Barbosa (2014), o autor aponta também ser a desigual divisão sexual do trabalho doméstico a causa 
principal a incidir sobre as três hipóteses anteriores, ou seja, essa divisão seria o centro da desigualdade de rendimentos.

A tabela mostra, portanto, que a desigualdade salarial é uma regra. Pode-se 
complementar essa informação com a média calculada sobre a diferença de 
rendimentos no Brasil entre homens e mulheres considerando todos os trabalhos 
formais, que é de 30% (Hirata, 2016). Ou seja, as mulheres ganham em média 
70% do salário dos homens. Além disso, confirma a hipótese de bipolarização 
da socióloga Helena Hirata: as mulheres estariam concentradas em dois polos, 
um minoritário, de empregos bem remunerados como executivas em empresas 
privadas ou em atividades que exigem alta escolaridade; e outro majoritário, com 
mulheres concentradas em profissões tradicionalmente femininas (magistério, 
enfermagem, dentre outras) e mal remuneradas. Vale lembrar por fim que as 
mulheres estão mais presentes em postos de trabalho informais e em empregos 
domésticos, bem como nas taxas de desemprego e desalento, segundo Guedes 
(2015).

A tabela permite que os estudantes analisem e comparem indicadores 
estatísticos de emprego, renda e trabalho produzidos por uma instituição oficial, 
o IBGE, por meio do Censo 2010, mobilizando a habilidade EM13CHS402. 
Os indicadores mostram a diferença de rendimentos médios entre homens e 
mulheres em diferentes áreas de formação. Assim, os estudantes são incentivados 
a analisar uma característica socioeconômica estrutural da sociedade brasileira – a 
desigualdade salarial segundo o sexo do trabalhador – e a pensar sobre medidas 
que enfrentem esse problema, corrigindo as assimetrias, como propõe o Roteiro 
de trabalho, desenvolvendo dessa forma a habilidade EM13CHS606.

 Roteiro de trabalho
1. Na área de saúde e bem-estar social, qual é o valor da diferença entre os rendimentos entre homens e 

mulheres? E na área da educação?
Para responder a essa pergunta, os estudantes precisarão ir até a linha “Saúde e bem-estar social” da tabela e combiná-la com a coluna 
“Razão do rendimento das mulheres em relação ao dos homens”. “Rendimento” refere-se à “remuneração média”. Observa-se que as 
mulheres ganham pouco mais que a metade da remuneração média dos homens (55,60%). Na área da educação, essa diferença é menor, 
muito embora os homens continuem ganhando mais; nela, as mulheres recebem 72,10% da remuneração dos homens.

2. Qual é a área de formação com o menor número de mulheres? E qual congrega o maior número de pro-
fissionais do sexo feminino?
A área de formação com menor número de mulheres é a de “Engenharia, produção e construção”, e a que tem mais profissionais do sexo 
feminino é a de “Educação”.

3. Quais são as áreas de formação em que há o maior e o menor rendimento médio total? Qual é a correlação 
entre essas áreas e a presença feminina em seus quadros profissionais?
A área de maior rendimento médio total é a de “Engenharia, produção e construção”, justamente a que tem o menor número de profis-
sionais mulheres. A área com menor rendimento médio total é a de “Educação”, que possui o maior número de profissionais mulheres.

4. Qual é a relação entre a feminilização histórica de determinadas profissões e a desvalorização salarial? 
A relação é a menor remuneração para profissões mais femininas. Tomemos o caso da área de “Educação”. O magistério, que, inicial-
mente, era uma atividade masculina, como aponta o texto da seção anterior, foi se feminilizando e estabelecendo historicamente baixos 
salários para suas profissionais.

5. Como a organização do mercado de trabalho incide nas oportunidades socioeconômicas para as mulheres?
É possível, primeiramente, pensar no perfil das vagas ou dos postos de trabalho mais valorizados. Em geral, eles exigem uma dedicação 
grande em termos de tempo de trabalho tanto para o ingresso quanto para a ascensão na carreira. Ora, isso torna-se difícil de gerir quando 
a candidata mulher é a única responsável pelas tarefas domésticas em sua casa. A maternidade significou e significa ainda para as mulheres 
a interrupção na carreira profissional ou a chegada mais rápida ao “teto de vidro”. Outros elementos, como política salarial no mercado de 
trabalho, também discriminam negativamente as mulheres, com desigualdade de rendimentos inclusive em postos de trabalho iguais.

6. Combater a desigualdade de gênero é um compromisso com a cidadania e a justiça social. Com toda a 
turma, crie uma campanha social, na forma de um fôlder com uma imagem e um slogan, para difundir, 
pelas redes sociais, ideias que colaborem para o enfrentamento da desigualdade de gênero no trabalho.
Vale lembrar que a igualdade de gênero é um dos objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Os estudantes podem 
encontrar algumas ideias para a elaboração do slogan em campanhas disponíveis no site: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ (aces-
so em: 12 set. 2020).

<con�rmar>

Habilidade (EM13CHS402)

Analisar e comparar indicadores 
de emprego, trabalho e renda em 
diferentes espaços, escalas e tem-
pos, associando-os a processos 
de estratificação e desigualdade 
socioeconômica. 

Habilidade (EM13CHS606) 

Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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PESQUISA

Etapa 2
Após a Etapa 1, em que se preparou o campo, inclusive o roteiro de perguntas 

para a entrevista semiestruturada, nesta seção são fornecidas algumas diretrizes para 
a realização da entrevista em si. Sugere-se que as instruções sejam lidas em voz alta, 
destacando que o esclarecimento dos objetivos da pesquisa e a obtenção do aceite 
consciente da entrevistada fazem parte da regra do consentimento informado 

que norteia a conduta ética em pesquisas, em 
diferentes áreas científi cas, e não só em Ciências 
Humanas e Sociais.

Comenta-se a importância de se gravar a 
entrevista, com a concordância da entrevistada, 
e de transcrevê-la depois. Sugere-se lembrar aos 
estudantes, no entanto, que o que se diz e se faz antes e depois da entrevista 
gravada também é importante. Além disso, é recomendável descrever a situação 
interacional em que se desenrolou a entrevista: Quais foram as emoções expressas? 
Quais foram os gestos emitidos junto com o discurso? Em que momento do relato 
são dadas ênfases? Em que outros há hesitações ou mesmo silêncios? Todos esses 
elementos podem, por exemplo, ajudar a apreender o signifi cado das difi culdades 
de se conciliar as diferentes obrigações, ou de realizar um trabalho informal, ou 
de estar desempregada, dentre outros.

Em relação às orientações já trazidas, podem-se acrescentar outras, como 
as listadas por Boni e Quaresma (2005, veja nas Referências bibliográfi cas) 
em seu artigo, especialmente na seção “Sugestões de Bourdieu para realização 
de entrevistas científi cas”, que se encontra disponível neste endereço: https://
periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/18027/16976+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br (acesso em: 12 set. 2020).

No momento de realizar a entrevista, as questões abertas que constam no 
roteiro estimularão os estudantes a identifi car no relato da entrevistada os múltiplos 
aspectos do seu trabalho – tipo de emprego, carga horária, modos de conciliação 
com as obrigações domésticas, etc. – ao longo de sua trajetória social, mobilizando 
a habilidade EM13CHS404, bem como os diferentes sujeitos e grupos com quem 
ela interage, desenvolvendo-se assim o conteúdo da habilidade EM13CHS401. 
Tratando-se de uma entrevista semiestruturada, algumas respostas da entrevistada 
podem suscitar outras questões, inspiradas no que foi discutido no capítulo, 
permitindo aos estudantes elaborar já nesse momento algumas hipóteses e, ao fi nal 
da etapa, com base nas informações obtidas na entrevista, selecionar evidências 
e compor argumentos relativos à desigualdade na divisão sexual do trabalho 
profi ssional e doméstico, desenvolvendo desse modo a habilidade EM13CHS103.

Página 66

LER TEXTO SOCIOLÓGICO
Esta seção visa investigar as profi ssões tradicionalmente tidas como femininas, procurando as razões para a 

existência do fenômeno. Nas seções Ler imagens e Desigualdades no mercado de trabalho, foi abordada 
a segregação horizontal (domínios profi ssionais ocupados majoritariamente por mulheres e outros de difícil 
acesso para elas). É o fenômeno da feminilização de certas profi ssões, como pedagogia e enfermagem, objeto de 
análise do artigo científi co da pesquisadora Renata Mourão Macedo, cujo trecho vem reproduzido nesta seção.
Sugere-se que o professor aborde com os estudantes o título do artigo: “Resistência e resignação”, após uma 
primeira leitura, que pode ser feita individualmente ou em grupo, com alguém lendo em voz alta. Ele indica a 
existência de um fenômeno que está para além da vontade dos indivíduos, de caráter estrutural, restando aos 
agentes duas opções: conformar-se (resignação) ou tentar mudar (resistência). Na forma de um par, esses termos 
evidenciam a condição ambígua das estruturas sociais: ao mesmo tempo que tendem à reprodução, são passíveis 
de transformação. Disso deriva a importância da análise sociológica, para indicar onde se situam as assimetrias 

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS401) 

Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.

Habilidade (EM13CHS404) 

Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.
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4. Qual é a relação entre a feminilização histórica de determinadas profissões e a desvalorização salarial?

5. Como a organização do mercado de trabalho incide nas oportunidades socioeconômicas para as mulheres?

6. Combater a desigualdade de gênero é um compromisso com a cidadania e a justiça social. Com toda a turma, crie 
uma campanha social, na forma de um fôlder com uma imagem e um slogan, para difundir, pelas redes sociais, 
ideias que colaborem para o enfrentamento da desigualdade de gênero no trabalho. 

 �  Na imagem de 1969, o matemático Walter Brainerd (1936-2020). 
observa a esposa e a enfermeira vestindo sua filha recém- 
-nascida em Nova York, Estados Unidos. 

 �  Na Reserva Indígena Praia do Mangue, em Itaituba (PA), a 
professora indígena Claudeth Gabriel Sau Munduruku orienta 
atividade com aluna, em 2019. 

 �  Professora acompanha estudante que escreve no quadro 
durante aula na comunidade da Gamboa, na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), em 1955. 

 �  No Rio de Janeiro (RJ), enfermeiras aplicam testes para Covid-19 
antes do início da partida semifinal do Campeonato Carioca de 
Futebol, em julho de 2020. 

PESQUISA
ETAPA 2

Pesquisa de campo

Depois de finalizado o roteiro de entrevista, você está pronto para realizar a pesquisa e já pode ir em busca 
da entrevistada. Nesse momento, é importante entrar em contato com alguma mulher que trabalhe fora de casa 
e aceite contribuir com a pesquisa. No primeiro contato, antes de começar a atividade, é necessário esclarecer 
de imediato os objetivos da entrevista, para que a pessoa aceite ou não seu convite, consciente do que você 
pretende. Diga que está aprendendo sobre o mundo do trabalho na escola e gostaria de conhecer melhor a 
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que precisam ser corrigidas e quais as razões de 
sua existência. A reprodução – e resignação 
dos agentes – tende, portanto, a ser maior 
quanto mais naturalizado for o fenômeno. Com 
efeito, Renata Mourão Macedo mostra que é 
o fato de defi nir o trabalho em pedagogia e 
enfermagem como de “cuidado”, “atenção ao 
outro” exemplos, “dedicação”, “amor”, den-
tre outros exemplos, e associar esses elementos 
a características naturais das mulheres, que o 
leva a ser majoritariamente desempenhado por 
elas. Esse mesmo conjunto de características 
do trabalho naturalmente atribuídas à vocação 
feminina justifi ca também a baixa remuneração 
(faz-se o trabalho por amor, e não por dinheiro). 

As questões do Roteiro de trabalho 
buscam realizar uma operação crítica pela 

desnaturalização de uma realidade tomada como óbvia ou evidente; por exemplo, 
a de que a maior parte dos profi ssionais da Educação Básica, especialmente do 
Ensino Infantil e do Ensino Fundamental – Anos iniciais, sejam mulheres, o mesmo 
ocorrendo entre os trabalhadores do serviço de enfermagem.

Por meio da leitura de um artigo acadêmico sobre feminilização de algumas 
profi ssões, os estudantes podem, com a ajuda do Roteiro de trabalho, 
elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos, com base 
naqueles disponibilizados pela autora e no que já foi discutido em seções 
anteriores (mobilizando a habilidade EM13CHS103) sobre o fenômeno. O texto 
traz uma contextualização histórica e dados de uma pesquisa de campo que 
permitem aos estudantes analisar múltiplos aspectos do trabalho “feminilizado” 
(desenvolvendo a habilidade EM13CHS404) e compreender melhor as razões da 
segregação horizontal (Por que as mulheres se concentram em certas ocupações?) 
– característica socioeconômica muito presente na organização do mundo do 
trabalho no Brasil –, desnaturalizando suas razões de existência e imaginando 
soluções para o problema (trabalhando assim a habilidade EM13CHS606).

Página 67

 Roteiro de trabalho
1. Qual é a relação entre a divisão sexual do trabalho e as escolhas por um curso superior no Brasil?

A divisão sexual do trabalho faz com que algumas profissões sejam exercidas prioritariamente por mulheres. Segundo a autora do texto, 
está em jogo a naturalização das diferenças, com certas ocupações caracterizando-se por elementos atribuídos ao sexo feminino, como 
cuidado, amor, paciência, dedicação, carinho, dentre outros. Esse mecanismo de diferenciação social (divisão sexual do trabalho) tem 
influência no momento de escolha de curso, quando mais mulheres do que homens investem em certas carreiras.

2. Quais são os cursos universitários e carreiras profi ssionais analisados no texto que historicamente se compõem 
sobretudo por mulheres? Por que tais profi ssões são socialmente associadas à feminilidade?
Magistério e enfermagem. As carreiras profissionais associadas a esses cursos são socialmente relacionadas à feminilidade porque se 
considera que sejam ocupações caracterizadas pelo exercício do cuidado, do amor, de entrega, carinho, etc.

3. Descreva, com suas palavras, o que foi o processo de “feminização do magistério” abordado no texto e 
identifi que as características pessoais consideradas essenciais para o exercício da docência e da enfermagem.
Há muitas maneiras de descrever o processo; uma delas é contextualizá-lo historicamente, mostrando que os cursos de pedagogia eram 
majoritariamente masculinos e que as escolas de formação de professores (escolas normais) foram abrindo vagas para mulheres, à medida 
que se reduzia o número de candidatos homens, que podiam encontrar oportunidades de trabalho em outras vagas abertas pelo processo 
de industrialização e urbanização. A entrada de mulheres na carreira acarretou em uma associação cada vez maior da profissão a ações 
de cuidado, amor, doação, ao mesmo tempo que foi sendo desvalorizada em termos de remuneração. As características pessoais pressu-
postas para a docência são as mesmas da enfermagem, segundo a autora: cuidado, paciência, abnegação e carinho.

4. Em comparação com o período histórico abordado no texto, quais são as permanências e mudanças na 
relação entre mulheres e o mundo do trabalho que você percebe em seu cotidiano?
O texto expõe que na virada do século XIX para o século XX houve a feminilização das profissões relacionadas ao magistério e à en-
fermagem (o que indica mudança), e cita estudos sociológicos da década de 1970 e 1980 que afirmam que professoras, enfermeiras e 
secretárias constituem “guetos femininos” no mercado de trabalho, o que pode ser ainda observado pelos estudantes em seu cotidiano.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS404) 

Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.

Habilidade (EM13CHS606) 

Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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experiência dela. Explique que não há respostas certas ou erradas em uma entrevista e que seu objetivo é conhecer 
sua percepção e experiência. 

Toda entrevista começa com o esclarecimento, por parte de quem a realiza, dos objetivos da pesquisa. Você 
também precisa perguntar se ela aceita que a conversa seja gravada. Assim que a pessoa a ser entrevistada con-
sentir, pode-se prosseguir. 

É muito importante gravar a entrevista, para escutá-la depois e refletir sobre o que foi dito. Dificilmente um 
pesquisador consegue se lembrar em detalhes de tudo o que foi falado em uma conversa. 

O ideal é fazer a entrevista em um local onde você e a entrevistada se sintam à vontade, sem a presença de 
terceiros. Às vezes isso não é possível, mas deve-se levar em conta que ter essa conversa perto de outras pes-
soas pode inibir ou constranger a entrevistada, impedindo-a de falar sobre determinados assuntos. Estar em um 
lugar muito barulhento ou movimentado 
também pode ser ruim, pois dificulta a 
concentração na conversa, podendo até 
comprometer a qualidade da gravação de 
áudio que você analisará depois. 

Como você fará uma entrevista aberta 
semiestruturada, ou seja, sem previsão de 
respostas para as perguntas do roteiro, a 
entrevistada terá liberdade de falar o que 
para ela for mais importante, sendo im-
prescindível, de sua parte, deixá-la falar 
livremente, elaborar as próprias opiniões, 
aprofundar-se nos assuntos que preferir. 
Seu papel, como entrevistador, é orientar 
a conversa para não fugir muito do as-
sunto. Mas, quanto mais à vontade a en-
trevistada se sentir, mais informações vai 
partilhar.  

Ao final da conversa, agradeça a genero-
sidade de sua entrevistada por compartilhar 
seu tempo e seus conhecimentos com você. 
Você também deve informá-la quando os re-
sultados da pesquisa estiverem prontos.  �  Profissional do setor de beleza no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (RJ), em 2013. 

LER TEXTO SOCIOLÓGICO
Durante sua pesquisa de doutoramento, Renata Mourão Macedo frequentou diferentes faculdades privadas 

para realizar uma pesquisa de campo sobre a relação entre mulheres estudantes universitárias, o mercado de ensi-
no superior e as desigualdades sociais. A pesquisadora deu especial atenção às narrativas pessoais das estudantes 
sobre suas escolhas profissionais e, com isso, analisou a forma como determinadas carreiras pareciam mais “viá-
veis” às mulheres do que outras. Abaixo, leia um trecho da pesquisa em que a autora aborda a discussão sociológica 
sobre as divisões sexuais no mundo do trabalho entre as profissões ligadas às áreas de saúde e educação. Depois, 
desenvolva as atividades propostas no Roteiro de trabalho.  

Resistência e resignação
Renata Mourão Macedo

De todos os cursos de ensino superior brasileiros na atualidade, Pedagogia e Enfermagem estão entre os que 
mantêm maior homogeneidade por gênero, concentrando maioria de estudantes mulheres [92% das estudantes 
de Pedagogia e 85% das de Enfermagem [...]. Conforme pontuavam Cristina Bruschini e Tina Amado [...] nos 
anos de 1980, professoras, ao lado de enfermeiras e secretárias, constituem “guetos femininos” no mercado de 
trabalho. O estudo pioneiro de Carmen Barroso e Guiomar Mello sobre o “acesso da mulher ao ensino superior” 
(de 1975) é revelador da constituição histórica dessa dinâmica. Ao comparar dados sobre a década de 1950 com 
a de 1970, as autoras constatavam como a entrada de mulheres nessa etapa de ensino era cada vez mais expres-
siva – representavam 26% dos estudantes universitários em 1956 e 40% em 1970. Porém, esse acesso se dava 
de modo muito desigual entre os diferentes cursos analisados: “verifica-se até um aumento de concentração das 
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Página 68

  As mulheres que sempre trabalharam
A seção traz mais um marcador social que infl ui sobre a produção das desigualdades 

na divisão sexual do trabalho no Brasil: a raça. O gráfi co em barras mostra que, se 
tomarmos as situações de trabalho vulneráveis (ocupações informais, sem carteira 
assinada, sem contrato) em quatro regiões metropolitanas brasileiras (São Paulo, 
Porto Alegre, Salvador e Distrito Federal), as mulheres negras (pretas e pardas) são 
maioria em todas elas. Isso ecoa os dados da PNAD do IBGE em 2019, que foram 
sistematizados pelo economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, e publicados 
na reportagem do jornal Folha de S.Paulo “Negras ganham menos e sofrem mais 
com desemprego do que as brancas”, disponível em: https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2019/10/negras-ganham-menos-e-sofrem-mais-com-o-desemprego-
do-que-as-brancas.shtml (acesso em: 12 set. 2020).

No artigo, explana-se que a taxa de desemprego entre mulheres negras (16,6%) 
é o dobro da de homens brancos (8,3%), assim como seus rendimentos médios 
(R$ 1.476,00) são menos da metade em relação aos dos homens brancos (R$ 3.364,00). 

Elas constituem também um grupo com pouco grau de escolarização (10% delas concluem o Ensino Superior, ante 
17,1% dos homens brancos e 19% das mulheres brancas). Vale lembrar que a escolaridade é um dos determinantes da 
desigualdade salarial entre mulheres no mercado de trabalho, segundo demonstra Barbosa (2014). O autor mostra ainda 
que o serviço doméstico continua sendo a área de trabalho para onde converge a maioria das mulheres negras ocupadas 
(19% delas), o que revela a continuidade de um processo histórico de longa duração no Brasil, em que são essas mulheres 
as responsáveis por executar as tarefas de cuidado tanto de sua casa e família quanto da casa e família de outros. As fotos 
e legendas dispostas nesta seção permitem a apreensão desse fenômeno, que está ligado ao nosso passado escravista. 

Página 69

 PARE e PENSE

1. Quais especifi cidades podem ser destacadas na experiência de mulheres negras e pobres com o mundo 
do trabalho? Como a relação entre as desigualdades de classe e raça pode provocar uma precarização 
ainda maior nas condições de trabalho das mulheres?
A especificidade das mulheres negras no mercado de trabalho está em sua maior vulnerabilidade para ocupar postos informais (sem carteira 
assinada, sem contribuição para a Previdência Social ou aposentadoria). O gráfico reproduzido junto ao texto da seção anterior mostra que a 
proporção de mulheres negras em situação de trabalhos vulneráveis é maior em todas as regiões metropolitanas apontadas. A maior parte dos 
trabalhos informais está nos serviços domésticos, que, desde a escravidão, são desempenhados sobretudo por mulheres negras, como expõem 
as três fotos da seção.

2. Qual é a relação entre a conquista de direitos trabalhistas e a diminuição da desigualdade social?

Direitos trabalhistas reduzem a desigualdade social na medida em que abrangem as medidas de proteção social (salário mínimo e aposentado-
ria, por exemplo), tornando possível a exigência de reparação de situações assimétricas (desiguais) pela vítima. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
A videorreportagem Deixa ela trabalhar: “é  muito mais difí cil para uma mulher 

negra arranjar um emprego”, realizada pela equipe do jornal O Estado de S. Paulo, 
traz depoimentos de três mulheres negras, de diferentes idades, das quais duas estão 
desempregadas, mas são exclusivamente responsáveis por todo o trabalho doméstico 
em suas casas, e a terceira é uma autônoma que gere o próprio negócio, uma clínica 
de estética, e ainda se encarrega das tarefas de cuidado da casa e do fi lho. Como visto 
na seção anterior, o desemprego atinge mais fortemente as mulheres negras do que 
outros grupos sociais, e os depoimentos das pessoas entrevistadas revelam isso. O 
pesquisador do IBGE comenta que não só as mulheres negras são maioria absoluta e 
proporcional entre desempregados no país, como são a maioria dos empreendedores 
– leia-se: trabalhadores autônomos, muitas vezes informais. Ele lembra que muitos 
dados apontam para discriminação em recrutamentos de empresas: “muitos setores não 
contratam mulheres negras e [ao mesmo tempo] mulheres negras nem procuram mais 
[essas vagas]”. Uma mulher negra, liderança comunitária do bairro de Paraisópolis em 
São Paulo, refere-se à tripla jornada de muitas moradoras negras do bairro: são donas 
de casa, cuidam dos fi lhos e ainda trabalham fora de casa. 

Elas constituem também um grupo com pouco grau de escolarização (10% delas concluem o Ensino Superior, ante 
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 As mulheres que sempre trabalharam
Ao restringir a noção de trabalho apenas às ativi-

dades de emprego formal e assalariado, podemos nos 
enganar acreditando que as mulheres só começaram a 
trabalhar no século XX. É fato que a força de trabalho 
feminina foi maciçamente incorporada ao mercado de 
trabalho formal apenas no último século. Entretanto, 
se observarmos as atividades femininas realizadas sem 
remuneração ou remuneradas sem vínculo empregatí-
cio, veremos que as brasileiras, em particular as negras 
e pobres, sempre trabalharam.

Na seção anterior discutimos as desigualdades en-
tre homens e mulheres no mundo do trabalho e vimos 
como a profissionalização de muitas mulheres ocorreu 
em paralelo à desvalorização das carreiras considera-
das femininas. Mas há também questões raciais e de 
classe que expõem desigualdades entre as próprias 
mulheres. Ao compararmos a taxa de profissionais as-
salariados com carteira de trabalho assinada, ou seja, 
em situações laborais nas quais estejam protegidos por 
leis e direitos trabalhistas, as mulheres negras for-
mam o conjunto da população menos protegido. 

No gráfico a seguir, segundo dados organizados 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), em 2017, percebemos 
que em todas as regiões metropolitanas analisadas as 
mulheres negras (pretas e pardas) são a maioria dos 
trabalhadores ocupados em trabalhos vulneráveis, 
como atividades informais e sem carteira assinada. 
O dado expõe a vulnerabilidade desse grupo não 
apenas em comparação com os homens, mas também 
entre as próprias mulheres, como já dito, uma vez que, 
com base nas estruturas de desigualdade racial no Bra-
sil, trabalhadoras brancas e amarelas (descendentes de 
grupos asiáticos) tendem a ocupar posições menos des-
favoráveis no mercado de trabalho. Sem carteira assina-
da, mulheres negras como estas inclusas nas estatísticas 
abaixo são trabalhadoras que desempenham suas ativi-
dades de maneira precarizada, sendo mal remuneradas. 
Além disso, não têm estabilidade, fundo de garantia, 
direito a férias remuneradas nem licença de saúde e, na 
maioria das vezes, tampouco cobertura de previdência 
social, dificultando assim a conquista da aposentadoria.   

Mulheres negras
Mulheres não negras

Homens negros
Homens não negros

34.9 34.9

24.6 23.6
20

39.1

30.8
33

27.4

34.9

26.5
22.9

19.7

27.6 26.5
23.6

São Paulo Porto Alegre Salvador Distrito Federal

Grande parte dessas trabalhadoras negras que 
executam suas atividades sem garantia de direitos 
trabalhistas estão no setor do trabalho doméstico. 

No Brasil, há cerca de 7 milhões de empregados do-
mésticos, o maior contingente desse setor no mundo 
todo, segundo dados da Organização Internacional  
do Trabalho (OIT). Mas foi só em 2013, muito recen-
temente, que a categoria profissional foi enfim regula-
mentada. A PEC das Domésticas, como ficou conhecida 
a Emenda Constitucional no 72/2013, garantiu a empre-
gadas de limpeza, cozinheiras e babás direitos trabalhis-
tas compatíveis com os direitos constitucionais assegu-
rados para qualquer trabalhador formal no país. 

Se o trabalho que essas mulheres realizam nas 
casas de família é um trabalho digno e importan-

te como qualquer outro, por que justamente esse 
grupo não era contemplado pela legislação traba-
lhista da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)? A 
demora e a resistência de membros de classes mais 
altas em regulamentar o emprego doméstico advêm 
de uma longa história de racismo e desigualdade 
econômica, que desde a escravidão reservou às mu-
lheres negras os serviços e lugares menos prestigia-
dos da sociedade brasileira. E, embora a legislação 
atual tenha sido uma conquista importante dessas 
trabalhadoras, apenas 1,5 milhão delas tiveram a 
garantia dos direitos trabalhistas efetivada e estão 
registradas com carteira assinada, enquanto outros 
2,5 milhões atuam como diaristas, sem o importante 
vínculo empregatício.

Fonte: DIEESE/SEADE, MTb/FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED).   
Disponível em: https://www.dieese.org.br/anuario/2018/AnuarioTrabalhadores.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020.

PROPORÇÃO DE OCUPADOS EM SITUAÇÕES DE TRABALHO VULNERÁVEIS, 
POR OR E SE O  EM REGI ES ME ROPOLI A AS (20 ) (EM ) Notas 

1)  Negros = pretos e 
pardos. Não negros = 
= brancos e amarelos. 

2)  Inclui os assalariados 
sem carteira de 
trabalho assinada 
do setor privado, 
os autônomos que 
trabalham para o 
setor público, os 
trabalhadores familiares 
não remunerados 
e os empregados 
domésticos. 

3)  No caso do Distrito 
Federal, refere-se à 
população de 14 anos 
ou mais.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Assista à videorreportagem produ-

zida pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulada Deixa ela trabalhar: “é mui-
to mais difícil para uma mulher negra 
arranjar um emprego”, publicada em 
2019, alertando para as desigualdades 
no mundo do trabalho, que levam as 
mulheres negras ao desemprego ou a 
trabalhos mais precarizados. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=
BQC-Dc6FE98&list=PLY0j3fVIJp7i4L6
d4AuOy7oX6Ds4aGdNx&index=2. Acesso 
em: 11 set. 2020.

� Videorreportagem do canal do Estadão na qual trabalhadoras contam sobre 
suas experiências profissionais e falam sobre desemprego, possibilitando maior 
entendimento sobre o racismo no mercado de trabalho. Foto de 2019.

�  Em imagem de 1874 em Pernambuco, quando 
o Brasil ainda estava sob regime escravocrata, 
babá negra segura menino em foto de 
Alberto Henschel. 

�  Trabalhadora doméstica negra passa a roupa enquanto adolescentes 
brancas estudam. Cidade do Rio de Janeiro, 2019. 

� Babás com carrinhos de bebê na Avenida Beira Mar Norte, 
Florianópolis (SC ), 2014. 

PARE e PENSE

1. Quais especifi cidades podem ser destacadas na 
experiência de mulheres negras e pobres com 
o mundo do trabalho? Como a relação entre as 
desigualdades de classe e raça pode provocar 
uma precarização ainda maior nas condições de 
trabalho das mulheres?

2. Qual é a relação entre a conquista de direitos tra-
balhistas e a diminuição da desigualdade social? 

Re
pr

od
uç

ão
/Y

ou
tu

be
M

au
ro

 P
im

en
te

l/
A

FP

Co
le

çã
o 

G
. E

rm
ak

of
f

Pa
lê

 Z
up

pa
ni

/P
ul

sa
r 

Im
ag

en
s



219MULHERES E TRABALHO
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PESQUISA
Etapa 3

Esta seção traz orientações para o momento posterior ao trabalho de campo, qual 
seja, o da transcrição da entrevista, análise dos resultados e sua divulgação. O quadro 
sinóptico com as três etapas da pesquisa resume, para os estudantes, as principais 
atividades envolvidas em cada uma delas. As orientações desta terceira etapa podem 
ser lidas em voz alta. Destacam-se mais uma vez as observações de conduta ética 
na pesquisa: preservar o anonimato e não reproduzir para o grande público trechos 
longos da entrevista, atitudes que devem ser tomadas pelo pesquisador.

Para a análise, sugere-se que os estudantes tragam as ferramentas de refl exão 
trabalhadas em diferentes seções do capítulo. Assim, seria importante que se 
atentasse para a divisão sexual do trabalho doméstico no domicílio da entrevistada; 
o modelo de “conciliação” adotado; o tipo de jornada de trabalho (meio período ou 
período integral) desenvolvido; o grau de escolaridade; a presença de fi lhos menores 
no domicílio; os tipos de emprego que teve ao longo da trajetória profi ssional, etc.

Neste momento de sistematização e análise dos dados obtidos com a 
entrevista semiestruturada, os estudantes poderão identifi car com mais clareza, 
nas transcrições das entrevistas, os diversos sujeitos e grupos com quem as 
entrevistadas interagiram ou interagem em suas relações de trabalho (promovendo 
o trabalho com a habilidade EM13CHS401), além dos múltiplos aspectos de 
sua atividade –  tipo de emprego, carga horária, modos de conciliação com as 
obrigações domésticas, etc. –, desenvolvendo de forma combinada a habilidade 
EM13CHS404. Por fi m, a escrita das conclusões permitirá aos estudantes elaborar 
hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos sobre a desigual divisão 
sexual do trabalho profi ssional e doméstico da entrevistada, tal como ela apareceu 
no relato, exercitando, desse modo, a habilidade EM13CHS103.
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RELEITURA
Já na seção Narrativas foi tratada a existência de quatro modelos de “conciliação” 

entre obrigações domésticas e de cuidado, por um lado, e profi ssionais, de mercado, 
por outro. Há o modelo tradicional, em que o homem é provedor da renda do 
domicílio e a mulher, responsável exclusiva pelas tarefas de cuidado; há o modelo de 
conciliação propriamente dito, em que a mulher é a principal responsável tanto por 
prover a renda familiar quanto por assegurar as obrigações domésticas; o modelo de 
parceria, em que o casal é igualmente responsável por prover a renda do domicílio e 
dividir entre si o trabalho doméstico; e, por fi m, o modelo de delegação, em que o 
casal produz a renda familiar e transfere as tarefas de cuidado da casa e da família 
a outras pessoas, geralmente mulheres. 

Em termos sociológicos, uma questão importante é a frequência em que esses 
modelos de “conciliação” ocorrem. Como eles estão distribuídos entre os diferentes 
domicílios segundo alguns fatores, como classe social, por exemplo? O texto da 
seção Narrativas já mostrava que, entre mulheres moradoras de bairros periféricos 
e com remuneração baixa, predomina o modelo de conciliação propriamente dito 
(responsabilidade exclusiva por todas as tarefas), sozinho ou combinado ao de 
delegação (nesse caso, dividindo o trabalho doméstico com familiares mulheres, 
como tias, avós, mães, primas, irmãs, fi lhas mais velha, amigas, etc.). Sendo assim, mulheres de baixa renda e baixa 
escolaridade que se inserem no mercado de trabalho acumulam jornadas dentro e fora de casa. Mas, mesmo em 
domicílios ricos, onde eventualmente ocorra o modelo da delegação, é possível que a mulher seja responsável por 
planejar e gerenciar com as funcionárias domésticas as tarefas de cuidado da casa e da família, o que indica que, 
dentre diversos fatores em jogo, o cultural, ligado ao machismo, por exemplo, pode ser mais operante do que parece.

O acúmulo de jornadas (duplas ou triplas) entre mulheres que participam de diferentes confi gurações familiares é o 
objeto do trecho destacado para a leitura. A autora lembra que existe um trabalho invisível do qual as mulheres geralmente 
se encarregam: o de se preocupar, planejar e gerenciar as atividades, mesmo quando elas são desempenhadas por outros 
(porque falta iniciativa dos membros da família em assumirem certas tarefas). Por essas razões, ela sugere a expressão 

Habilidade (EM13CHS103) 
Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS401) 
Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.
Habilidade (EM13CHS404) 
Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais.
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seminário de pesquisa em que vocês 
possam separar um momento espe-
cífico para divulgar o resultado das 
análises, apresentando os perfis de 
cada entrevistada e traçando compa-
rações e relações com o que cada um 
descobriu enquanto estava realizando 
a pesquisa. Cada entrevistador pode 
também confeccionar um cartaz ou 
uma página impressa com todos os 
dados sobre o perfil da entrevistada, 
destacando algumas das falas mais 
significativas durante a entrevista. 
Com todos os perfis reunidos, a tur-
ma pode então montar uma publica-
ção ou uma exposição dos resultados 
da pesquisa, de preferência disponí-
vel para toda a comunidade escolar.

 �  Operária que trabalha no setor de usinagem e balanceamento de uma indústria 
aeroespacial no estado do Rio de Janeiro. Foto de 2017. 

RELEITURA
No percurso deste capítulo, aproximamo-nos do cotidiano de trabalho das mulheres. Debatemos as diferentes 

experiências laborais femininas, problematizamos a questão do que a sociedade define como carreiras feminiliza-
das e também refletimos sobre as desigualdades no mercado de trabalho, seja entre homens e mulheres, seja entre 
as próprias mulheres. Mas ao longo do capítulo compreendemos igualmente que trabalho não é apenas o serviço 
humano desempenhado fora de casa, com vistas à remuneração, tal como organizado dentro de uma sociedade 
sob dinâmica capitalista. Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada por uma pessoa para criar as 
condições de sua própria existência e vida, inclusive aquele sem nenhuma remuneração, como o trabalho domés-
tico familiar: um conjunto amplo de atividades desempenhadas pelas mulheres, não só para si, mas também para 
os outros, que costuma passar despercebido e se torna invisível.

Na seção Narrativas, acompanhamos as histórias de três trabalhadoras de São Paulo que encaravam o de-
safio da conciliação entre o trabalho remunerado como funcionárias do setor de alimentação e o trabalho não 
remunerado de manutenção e cuidado da casa e dos filhos. Mesmo trabalhando fora de casa, assumindo funções 
profissionais no mercado de trabalho, as mulheres não são isentas da responsabilidade pelo trabalho doméstico, 
culturalmente creditado como tarefa feminina. Há muito tempo, essa sobreposição de atividades de trabalho, den-
tro e fora de casa, configura o que pesquisadores têm chamado de dupla jornada ou, nos últimos tempos, trabalho 
feminino contínuo. Abaixo, leia o trecho da coluna da escritora Renata Corrêa na revista Marie Claire, correlacio-
nando-o às fotos desta seção. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Na pandemia, a crise doméstica provocada pela carga mental ficou ainda mais evidente
Renata Corrêa

A carga mental é um trabalho invisível de planejamento das tarefas domésticas e de gerenciamento familiar. [...] 
em pesquisa realizada em 2018, o IBGE constatou que mulheres brasileiras dedicam 73% a mais do seu tempo com 
tarefas domésticas que os homens. Isso já seria um dado alarmante, mas é importante lembrar que o trabalho mental 
envolvido nesses serviços não é medido por essa estatística.

Enquanto a educação dos homens não inclui o aprendizado das tarefas domésticas, meninas e adolescentes são 
ensinadas desde cedo um conhecimento geral que inclui de quanto em quanto tempo toalhas devem ser trocadas, 
que o feijão deve ficar de molho no dia anterior ao cozimento, que as roupas brancas devem ser separadas das roupas 
coloridas antes de serem lavadas ou simplesmente saber onde está o material escolar que os filhos precisam para 
fazer as tarefas; os homens que se consideram bons companheiros alegam que participam das tarefas, como se a casa 
ainda fosse o espaço essencialmente feminino e eles apenas a ocupassem. É o famoso homem que ajuda, e a palavra 
ajuda já mostra o suficiente de quem é a responsabilidade. [...] 

Outro fator importante que os números do IBGE não mostram é a diferença do peso da carga mental para mu-
lheres brancas e negras. Apesar da pesquisa mostrar pequenas variações no tempo dedicado ao trabalho doméstico 
entre mulheres brancas (17,7 horas) e mulheres negras (18,6 horas), as mulheres das classes mais abastadas terceiri-
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220 Capítulo 3

“jornada contínua”, que descreveria melhor uma 
diversidade de situações empíricas e seus efeitos: 
cansaço, estresse, exaustão entre as mulheres, com 
repercussões na sua saúde e sem reconhecimento 
público (uma vez que não são contabilizadas) para 
fi ns de proteção social.

O texto, combinado às quatro imagens, 
permite aos estudantes analisarem em conjunto 
duas linguagens diferentes, a iconográfica 
e a textual (um artigo em revista de grande 
circulação), para tratar do problema da jornada 
contínua de trabalho das mulheres que, em 
muitos casos, leva à exaustão, desenvolvendo-
-se assim a habilidade EM13CHS106. Como o 
texto trata do acúmulo de tarefas que as mulheres 
passaram a desempenhar ao serem compelidas 

a conciliar obrigações profi ssionais e domésticas, os estudantes poderão, dessa 
forma, analisar os impasses éticos e políticos de uma transformação social e 
histórica no mundo contemporâneo (mobilizando a habilidade EM13CHS504): 
a inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado. Pela leitura do 
texto e das imagens e pelas questões do Roteiro de trabalho, os estudantes 
são incentivados a pensar na desigualdade estrutural demonstrada nos dados 
(as mulheres estão mais submetidas à “jornada contínua”), analisando uma 
característica socioeconômica da sociedade brasileira – as desigualdades 
na divisão sexual do trabalho –, o que os levará a trabalhar mais uma vez a 
habilidade EM13CHS606.
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Roteiro de trabalho
1. O que leva a autora do texto a concluir que “a mulher não está trabalhando apenas quando está dormindo” 

e como isso se relaciona com as imagens destacadas?
A autora conclui que “a mulher não está trabalhando apenas quando está dormindo” porque, além do trabalho fora de sua casa e do 
desempenho das tarefas domésticas em sua própria casa, frequentemente ela é a responsável também pelo trabalho de planejamento 
e definição de estratégias dessas tarefas, o que envolve o cuidado com os membros da família. Trata-se de um trabalho invisível, não 
mensurado nem remunerado, que ocupa praticamente todo o tempo livre que resta do cumprimento das demais obrigações. Isso leva a 
autora e outras teóricas a afirmarem a existência de uma jornada contínua. Nas imagens observam-se mulheres encarregadas de diferen-
tes serviços domésticos e do cuidado com os membros da família.

2. Por que a atividade doméstica familiar e sua carga mental são consideradas trabalho invisível?
São consideradas trabalho invisível porque ele não é medido nem remunerado. E, como vimos no início deste capítulo, há uma tendência 
em sociedades capitalistas de se considerar “trabalho” apenas atividades remuneradas. Foi feita uma crítica dessa concepção para mos-
trar que há inúmeras atividades humanas essenciais para as condições de existência e que devem ser consideradas trabalho.

3. Qual é a diferença entre dizer que as mulheres fazem dupla jornada e que elas têm jornada contínua?
Falar em dupla jornada supõe que haja um intervalo entre uma e outra. As teóricas que defendem a expressão “jornada contínua” afirmam 
que não há intervalo de “não trabalho” para grande parte das mulheres, porque, quando não estão desempenhando ações profissionais e 
domésticas, estão planejando-as, o que envolve enorme carga mental. Trata-se de enfatizar a exaustão a que elas estão submetidas.

4. Pensando nas pessoas que residem com você, qual trabalho é responsabilidade de cada uma?
Sugere-se que, num primeiro momento, sejam elencadas as pessoas que saem de casa para trabalhar ou as que ficam em casa fazendo 
teletrabalho. Nesse caso, seria interessante os estudantes perceberem se o trabalho é formal (com contrato de trabalho) ou informal, e as 
horas (em média) dedicadas a essas obrigações. Complementarmente, podem-se elencar as principais atividades cotidianas para cuidado 
da casa e da família, quem as desempenha e o número de horas (em média) dedicadas a isso.

5. Pensando ainda nas pessoas em seu domicílio: Homens, mulheres, jovens, idosos e adultos realizam as 
mesmas atividades ou o trabalho é dividido? Descreva.
Na continuidade da questão anterior, trata-se de ver como as obrigações profissionais e domésticas são distribuídas entre os diferentes mem-
bros que compartilham o mesmo domicílio. É importante perceber que a questão pede aos estudantes que descrevam como se dá o fenômeno 
no domicílio deles, ou seja, não basta listar as atividades e os responsáveis por ela. Sugere-se que a descrição atente para o modo como essas 
tarefas são desempenhadas; por exemplo, se há um planejamento conjunto, se há iniciativa própria dos membros em realizarem a tarefa ou se 
precisam ser constrangidos a fazê-lo, como isso impacta no tempo livre e de lazer dos familiares, entre outros exemplos. Essa pode ser uma 
boa oportunidade para ver se algum dos modelos de “conciliação” discutidos se aplica à situação familiar do estudante.

6. Quais ações ou fatores você ressalta como importantes no combate à desigualdade entre homens e mulheres 
nas relações de trabalho, dentro e fora de casa?
Resposta pessoal. Diante do que foi discutido no capítulo, as desigualdades entre homens e mulheres diminuem se a divisão sexual do trabalho 
em casa for mais igualitária, na preocupação e na execução das tarefas domésticas e de cuidado; se houver combate à segregação horizontal 

Habilidade (EM13CHS106) 
Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético-po-
líticos decorrentes das transformações 
culturais, sociais, históricas, científicas 
e tecnológicas no mundo contempo-
râneo e seus desdobramentos nas 
atitudes e nos valores de indivíduos, 
grupos sociais, sociedades e culturas.
Habilidade (EM13CHS606) 
Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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cansaço, estresse, exaustão entre as mulheres, com 
repercussões na sua saúde e sem reconhecimento 
público (uma vez que não são contabilizadas) para 
fi ns de proteção social.

permite aos estudantes analisarem em conjunto 
duas linguagens diferentes, a iconográfica 
e a textual (um artigo em revista de grande 
circulação), para tratar do problema da jornada 
contínua de trabalho das mulheres que, em 
muitos casos, leva à exaustão, desenvolvendo-
-se assim a habilidade 
texto trata do acúmulo de tarefas que as mulheres 
passaram a desempenhar ao serem compelidas 

a conciliar obrigações profi ssionais e domésticas, os estudantes poderão, dessa 
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seminário de pesquisa em que vocês 
possam separar um momento espe-
cífico para divulgar o resultado das 
análises, apresentando os perfis de 
cada entrevistada e traçando compa-
rações e relações com o que cada um 
descobriu enquanto estava realizando 
a pesquisa. Cada entrevistador pode 
também confeccionar um cartaz ou 
uma página impressa com todos os 
dados sobre o perfil da entrevistada, 
destacando algumas das falas mais 
significativas durante a entrevista. 
Com todos os perfis reunidos, a tur-
ma pode então montar uma publica-
ção ou uma exposição dos resultados 
da pesquisa, de preferência disponí-
vel para toda a comunidade escolar.

 �  Operária que trabalha no setor de usinagem e balanceamento de uma indústria 
aeroespacial no estado do Rio de Janeiro. Foto de 2017. 

RELEITURA
No percurso deste capítulo, aproximamo-nos do cotidiano de trabalho das mulheres. Debatemos as diferentes 

experiências laborais femininas, problematizamos a questão do que a sociedade define como carreiras feminiliza-
das e também refletimos sobre as desigualdades no mercado de trabalho, seja entre homens e mulheres, seja entre 
as próprias mulheres. Mas ao longo do capítulo compreendemos igualmente que trabalho não é apenas o serviço 
humano desempenhado fora de casa, com vistas à remuneração, tal como organizado dentro de uma sociedade 
sob dinâmica capitalista. Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada por uma pessoa para criar as 
condições de sua própria existência e vida, inclusive aquele sem nenhuma remuneração, como o trabalho domés-
tico familiar: um conjunto amplo de atividades desempenhadas pelas mulheres, não só para si, mas também para 
os outros, que costuma passar despercebido e se torna invisível.

Na seção Narrativas, acompanhamos as histórias de três trabalhadoras de São Paulo que encaravam o de-
safio da conciliação entre o trabalho remunerado como funcionárias do setor de alimentação e o trabalho não 
remunerado de manutenção e cuidado da casa e dos filhos. Mesmo trabalhando fora de casa, assumindo funções 
profissionais no mercado de trabalho, as mulheres não são isentas da responsabilidade pelo trabalho doméstico, 
culturalmente creditado como tarefa feminina. Há muito tempo, essa sobreposição de atividades de trabalho, den-
tro e fora de casa, configura o que pesquisadores têm chamado de dupla jornada ou, nos últimos tempos, trabalho 
feminino contínuo. Abaixo, leia o trecho da coluna da escritora Renata Corrêa na revista Marie Claire, correlacio-
nando-o às fotos desta seção. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Na pandemia, a crise doméstica provocada pela carga mental ficou ainda mais evidente
Renata Corrêa

A carga mental é um trabalho invisível de planejamento das tarefas domésticas e de gerenciamento familiar. [...] 
em pesquisa realizada em 2018, o IBGE constatou que mulheres brasileiras dedicam 73% a mais do seu tempo com 
tarefas domésticas que os homens. Isso já seria um dado alarmante, mas é importante lembrar que o trabalho mental 
envolvido nesses serviços não é medido por essa estatística.

Enquanto a educação dos homens não inclui o aprendizado das tarefas domésticas, meninas e adolescentes são 
ensinadas desde cedo um conhecimento geral que inclui de quanto em quanto tempo toalhas devem ser trocadas, 
que o feijão deve ficar de molho no dia anterior ao cozimento, que as roupas brancas devem ser separadas das roupas 
coloridas antes de serem lavadas ou simplesmente saber onde está o material escolar que os filhos precisam para 
fazer as tarefas; os homens que se consideram bons companheiros alegam que participam das tarefas, como se a casa 
ainda fosse o espaço essencialmente feminino e eles apenas a ocupassem. É o famoso homem que ajuda, e a palavra 
ajuda já mostra o suficiente de quem é a responsabilidade. [...] 

Outro fator importante que os números do IBGE não mostram é a diferença do peso da carga mental para mu-
lheres brancas e negras. Apesar da pesquisa mostrar pequenas variações no tempo dedicado ao trabalho doméstico 
entre mulheres brancas (17,7 horas) e mulheres negras (18,6 horas), as mulheres das classes mais abastadas terceiri-
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Referências bibliográficas complementares
BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda. Participação 
feminina no mercado de trabalho brasileiro. In: CAMARANA, 
Ana Amélia (org.). Novo regime demográfi co: uma nova 
relação entre população e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Ipea, 2014. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/livros/livros/livro_regime_demografi co.
pdf. Acesso em: 20 ago. 2020.

A autora é pesquisadora do IPEA e, com base em dados da 
participação feminina no mercado de trabalho fornecidos 
pela PNAD do IBGE entre 1992 e 2012, busca encontrar, por 
meio de diversos tratamentos estatísticos, os determinantes 
sociais das desigualdades de gênero no mundo do trabalho, 
dos quais destaca dois: a presença de fi lhos menores no 
domicílio e o grau de escolaridade da mulher.

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a 
entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em 
Tese, v. 2, n. 1, p. 68-80, jan./jul. 2005.

O artigo acadêmico traz uma refl exão sobre limites e alcances 
dos diferentes tipos de entrevista, dentre os quais a entrevista 
semiestruturada, que podem ser aplicados como técnica 
de pesquisa de campo. Na parte fi nal, há uma síntese das 
sugestões formuladas por Bourdieu para a condução dessa 
interação entre pesquisador e pesquisado.

GUEDES, Moema de Castro. Heterogeneização da mão de 
obra feminina: o que mudou no período recente? Revista 
Gênero, Niterói, v. 15, n. 2, p. 139-154, 2015.
A autora, professora de Sociologia da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), analisa os elementos de diferenciação 
social na mão de obra feminina, pensando as desigualdades 
de gênero que afetam diferentes grupos de mulheres em sua 
relação com o mundo do trabalho, e as razões pelas quais os 
postos mais bem remunerados e com maior reconhecimento 
social são ocupados por homens. A pesquisa utiliza dados dos 
Censos de 2000 e 2010 do IBGE.
HIRATA, Helena. Mulheres brasileiras: relações de classe, de raça 
e de gênero no mundo do trabalho. Confi ns: Revista Franco-
Brasileira de Geografi a, n. 26, 2016. Disponível em: https://doi.
org/10.4000/confi ns.10754. Acesso em: 15 ago. 2020.
A autora, professora do Departamento de Sociologia da 
Universidade de São Paulo e diretora de pesquisas no Centre 
National de la Recherche Scientifi que (CNRS), na França, compara 
as realidades francesa e brasileira quanto à divisão sexual 
do trabalho profi ssional e doméstico, mostrando que este é 
determinante para aquele, ou seja, que as desigualdades vividas 
por mulheres no mundo do trabalho estão ligadas a relações 
desiguais no âmbito familiar e, de modo mais abrangente, à falta 
de políticas públicas para corrigir essas assimetrias.

(quando mulheres têm acesso a profissões e ocupações específicas) e vertical (rompendo o “teto de vidro”, obstáculos invisíveis para que mulhe-
res acessem cargos de chefia), e à discriminação negativa (quando mulheres recebem salários menores que homens embora ocupem o mesmo 
cargo e tenham a mesma função e responsabilidade que eles), o que implica investimentos contínuos do Estado em educação para garantir 
escolarização e igualdade de recursos e oportunidades; e se houver a criação de equipamentos públicos (como creches) que assegurem o cumpri-
mento das obrigações de cuidado enquanto profissionais, que são mães e pais, cumprem suas obrigações e projetos no trabalho.

Página 73
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A relação das mulheres com as atividades de trabalho formal e informal e o posicionamento feminino na luta por 

direitos trabalhistas são temas que poderão ser aprofundados a partir de um conjunto diverso de fi lmes e publicações. 
Os fi lmes “Norma Rae” e “Revolução em Dagenham” são um apoio didático para 
a discussão sobre a busca das mulheres por equidade salarial e a participação das 
trabalhadoras em movimentos sindicais no contexto histórico posterior à segunda 
guerra mundial. Aliás, uma aproximação do tema sob tal abordagem mais histórica 
pode ainda ser feita a partir dos textos científi cos contidos na coletânea “História 
das mulheres no Brasil” e dos relatos biográfi cos trazidos no livro “Extraordinárias: 
mulheres que revolucionaram o Brasil”. Os websites da Agência Patrícia Galvão e da 
ONU Mulheres são fontes de dados e recursos didáticos variados, contendo manuais, 
resultados de pesquisas atuais e vídeos de divulgação que podem ser incorporados de 
maneira direta no processo de discussão do tema do capítulo. Já o podcast “Maria 
Vai com as Outras” pode engajar os estudantes na escuta sobre trajetórias femininas 
reais, de forma a gerar empatia e sensibilização com o tema aqui discutido. Uma 
estratégia pedagógica que também é possível de ser feita a partir do fi lme nacional 
“Que horas ela Volta?”, cuja história se desdobra nas sutilezas da desigualdade 
cotidiana vivida pelas mulheres trabalhadoras, em especial as empregadas domésticas, 
e que certamente possibilitará aproximações com a vida e a realidade dos estudantes 
da própria turma.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
SOUZA, Duda Porto; CARARO, Aryane. Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o 
Brasil. São Paulo: Seguinte, 2017. 208 p.
Com uma linguagem acessível e ilustrações feitas por diversas artistas brasileiras, a obra é 
produto de ampla pesquisa sobre a atuação feminina na história brasileira, do século XVI 
à contemporaneidade. No livro, mulheres de todas as regiões do país são homenageadas, 
tendo suas trajetórias de lutas e conquistas narradas. Trata-se de excertos de biografias 
de mulheres cientistas, artistas e lideranças políticas que deixaram sua marca para gera-
ções de outras mulheres.  

DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, Carla (coord.). História das mulheres no Brasil. 
São Paulo: Contexto/Editora da Unesp 1997. 678 p.
Um livro já clássico da história social, o volume História das mulheres no Brasil reúne artigos 
acadêmicos de diferentes autoras das ciências humanas brasileiras. Nos textos, é possível 
acompanhar debates e pesquisas sobre a diversidade de experiências sociais das mulheres 
no país ao longo dos últimos séculos, inclusive aqueles sobre as transformações da relação 
feminina com o universo do trabalho, formal, doméstico ou informal.

QUE HORAS Ela Volta? Direção de Anna Muylaert. Brasil, 2015. (114 min).
Protagonizado por Regina Casé, o filme esmiúça a trajetória de Val, uma empregada domés-
tica que, como tantas no Brasil, lida cotidianamente com a complexa relação com os patrões 
da classe alta e com as mágoas de sua filha Jéssica, deixada em Pernambuco quando a mãe 
partiu para São Paulo em busca de trabalho. As contradições das relações de trabalho e o 
impacto das desigualdades sociais sobre a vida de uma pobre mulher e mãe dão a tônica 
para esta história sensível e surpreendente. 

NORMA RAE. Direção de Martin Ritt. Estados Unidos 1979. (110 min).
O filme de 1979 é baseado na história real de Crystal Lee Sutton, operária da indústria têxtil 
no sul estadunidense que liderou uma campanha por melhores condições de trabalho. Na 
adaptação cinematográfica, que rendeu à atriz principal Sally Field o Oscar de melhor atua-
ção, a protagonista da história é Norma Rae, mãe de dois filhos explorada pelas dinâmicas 
de trabalho da indústria local. 

REVOLUÇÃO em Dagenham. Direção de Nigel Cole. Reino Unido, 2010. (113 min).
O filme retrata uma greve organizada e realizada por mulheres na linha de produção de uma 
montadora de veículos, no final da década de 1960. Contrárias à desigualdade salarial entre 
operários e operárias da instituição, a principal demanda das personagens é de “salário igual 
para trabalho igual”, em um enredo que levanta questões sobre os impactos da organização 
política das mulheres no mundo do trabalho.

AGÊNCIA Patrícia Galvão. Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/
category/mulheres-de-olho/trabalho/. Acesso em: 21 ago. 2020. 
Com quase 20 anos de atuação, a Agência Patrícia Galvão é uma organização social 
de defesa dos direitos das mulheres. Tendo um espaço já reconhecido no impor-
tante trabalho de levantamento, análise e divulgação de dados sobre a violência 
contra as mulheres, a agência mantém um portal repleto de notícias e materiais de 
estudo. No endereço eletrônico apresentado acima, você pode acessar diretamente 
a página de conteúdos relacionados ao tema das mulheres e o mundo do trabalho.
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222 Capítulo 4

ANARQUISTAS E 
SOCIALISTAS: 
O PODER DOS 
TRABALHADORES

4
Este capítulo é um desdobramento dos estudos sobre 

a modernidade, pois vamos analisar aqui os pensadores 
e os movimentos sociais europeus que, ao longo do 
século XIX, formularam críticas ao pensamento liberal 
e ao desenvolvimento do capitalismo. Caracterizadas 
em torno de duas grandes correntes, o socialismo e 
o anarquismo, essas críticas também estabeleceram 
princípios éticos, fundamentos políticos e econômicos 
que deveriam nortear uma nova sociedade, livre da-
quilo que seus pensadores consideravam o principal 
problema das economias capitalistas: a exploração do 
trabalho de imensas parcelas da população. 

Assim, inspirados nas teorias socialistas, diversos 
movimentos políticos eclodiram, e alguns deles tomaram 
o poder, em diferentes países, ao longo do século 
XX. Por isso, a segunda parte do capítulo trata das 
experiências mais relevantes de países com governos 
socialistas: Rússia (depois União Soviética), China e Cuba.  

As imagens da abertura do capítulo exploram, 
justamente, alguns aspectos dessas experiências históricas. 

Os estudantes podem identifi car, por exemplo, que nos três 
casos se trata de movimentos de massa, com organização 
de caráter militar, tanto de exércitos constituídos (Rússia e 
China) quanto de grupos de combatentes armados (Cuba). 
As fotografi as também revelam a força política dessas 
multidões armadas e o caráter violento que marcou os 
movimentos revolucionários de tomada do poder nas três 
revoluções socialistas estudadas no capítulo. 

Consideramos necessário trabalhar com cuidado os 
conceitos de socialismo e anarquismo com os estudantes, 
uma vez que corriqueiramente são atribuídos signifi cados 
inadequados a essas formas de organização social. 
Confunde-se facilmente anarquismo com desordem e 
socialismo com qualquer forma de organização coletiva.

Para estudar o socialismo e o anarquismo, tomamos 
como referência seus pensadores inaugurais. No primeiro 
caso, nossa maior referência foram os escritos de Marx e 
Engels, ainda que se faça menção aos desdobramentos 
dessa proposta de organização social no século XX e a 
pensadores que os sucederam.
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ANARQUISTAS 
E SOCIALISTAS: 
O PODER DOS 
TRABALHADORES

4

No capítulo anterior, você analisou o senti-
do do trabalho na sociedade capitalista e, 
em especial, compreendeu como as mu-

lheres se inseriram no mundo do trabalho em dife-
rentes contextos. Mas quais propostas defenderam 
a transformação radical das relações de trabalho? 
Qual seria o lugar do trabalho na sociedade socialis-
ta? Em que ele se difere do trabalho no capitalismo? 
Existem diferenças entre socialismo e comunismo? E 
quanto ao anarquismo? Em que ele é diferente da 
proposta socialista?  

O século XIX não foi apenas um período de afir-
mação da sociedade burguesa e das ideias liberais na 
Europa, mas também uma época de crítica ao capita-
lismo. Operários organizaram associações e sindicatos 
que contestavam a exploração e reivindicavam melho-
res condições de trabalho, enquanto novas teorias de-
fendiam a igualdade e a justiça social, propondo outras 
formas de organização da vida econômica e social.

O que as imagens desta abertura sugerem sobre 
os movimentos revolucionários que fizeram com que 
alguns países se tornassem socialistas no século XX? 

�  Soldados bolcheviques marcham pelas ruas de Moscou em 1917, com uma faixa onde se vê estampada a palavra “Comunismo”.  
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Neste capítulo, vamos compreender o que propunham pensadores e mo-
vimentos sociais contrários ao capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e 
quais foram os resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anarquismo e do socialis-
mo, bem como as experiências políticas de países que fizeram revoluções 
socialistas, como a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

 �  Demonstração de força dos revolucionários cubanos diante do Palácio Presidencial em 
Havana, Cuba, 1959.

 �  Tropas comunistas do Exército Vermelho Chinês em marcha durante assalto a Xangai, 1949. 
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Páginas 76 e 77

Objetivos do capítulo

1.   Compreender as ideias e os movimentos sociais que, no século XIX, se opuseram ao capitalismo e formularam 
novas concepções de sociedade, Estado e economia. 

2.   Analisar as semelhanças e as diferenças entre três experiências históricas de regimes socialistas no século XX.

3.   Refletir sobre as tensões, contradições e impasses vividos nos países socialistas e seus desdobramentos e 
transformações no início do século XXI.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Trabalho 
• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza 
(produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à pro-
posição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

A competência 1 será trabalhada ao longo do capítulo mediante diversos instrumentos de análise 
empregados nas atividades. Na seção Releitura, os estudantes serão levados a avaliar todas as ima-
gens de propaganda política do capítulo para indicar, de modo crítico, qual delas sintetiza melhor a ideia 
de revolução; também será necessário comparar opiniões divergentes sobre a sobrevivência do regime 
socialista em Cuba após o fim da União Soviética.

O estudo das relações entre o desenvolvimento econômico, a industrialização e o impacto sobre o meio 
ambiente mobiliza a competência 3, na medida em que, na seção Pesquisa, os alunos são incenti-
vados a investigar o papel da China contemporânea como potência econômica emergente.   

Ao longo do capítulo, a competência 5 pode ser desenvolvida por meio da reflexão sobre as violências 
políticas e as diversas formas de violência social e econômica, como a fome e a desigualdade. Na seção 
Narrativas, por exemplo, discute-se a permanência da miséria como uma forma de violência que atra-
vessa a história do Ocidente nos últimos dois séculos; assim como a seção Ler documentos visuais 
propõe uma reflexão sobre a violência política que marcou a propaganda do regime socialista na Rússia.

A competência 6 será mobilizada com os múltiplos debates a serem feitos nas atividades em que 
se convidam os estudantes a expressar suas opiniões para a sala, de modo a respeitar a fala do outro e 
formular argumentos convincentes para debater a questão. Essa estratégia pode ser desenvolvida, por 
exemplo, na seção Ponto de vista, que propõe, com base em um documento histórico, uma reflexão 
sobre a democracia no mundo contemporâneo. 
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Página 78

 NARRATIVAS
O texto do escritor Cândido Grzybowski 

aponta que, na sociedade brasileira atual, seria 
coerente utilizar a expressão “os miseráveis”, do 
livro homônimo de Victor Hugo, para caracterizar 
as camadas sociais mais pobres. O romance de 
Hugo narra a história de Jean Valjean, preso por 
anos nas galés francesas, depois de ter roubado 
um pão para dar de comer a seus sobrinhos. 
Libertado, ele recomeça sua vida e ajuda pessoas 
que um dia estiveram em situação semelhante de 
miséria, mas é constantemente perseguido por 
autoridades policiais que o reconhecem como 
ladrão e degenerado. 

Hugo traça, assim, um quadro dramático da 
miséria e denuncia a violência e o preconceito 
contra os pobres. Na leitura do texto, pode ser 
oportuno sistematizar de forma visual os dados 
estatísticos apresentados por Grzybowski, 
propondo uma análise mais detalhada dessas 
informações. 

A habilidade EM13CHS102 será trabalhada por meio da discussão de circunstâncias históricas que produzem a 
miséria ainda vista na população brasileira hoje. Espera-se que o estudante compare a narrativa do escritor com o livro 
Os miseráveis e com a sociedade brasileira, para entender melhor as raízes comuns da desigualdade.

A discussão dos impasses políticos e econômicos – do Brasil e do mundo – que impedem o desenvolvimento 
social igualitário da nação mobilizará a habilidade EM13CHS504. Espera-se que o estudante desenvolva uma refl exão 
crítica sobre esses impasses e se posicione de forma ativa na construção de um país mais justo e menos desigual.

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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 Roteiro de trabalho

1. Quais dados e argumentos o autor utiliza para justifi car o crescimento da 
desigualdade social no Brasil?
O autor recorre a pesquisas feitas pelo IBGE, especialmente as informações coletadas pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (a PNAD Contínua de 2017) sobre o aumento da 
população que vive na condição de pobreza e de pobreza extrema, como reflexo da redução 
da renda e da diminuição da cobertura do Programa Bolsa Família entre 2016 e 2017.

2. Para o autor, quais formas de desigualdade existem no Brasil?
Para o autor, as desigualdades se manifestam de diversas formas e de modo estrutural. Há 
desigualdade de rendimentos articulada ao racismo e ao patriarcalismo (o que implica desi-
gualdade entre brancos e negros e entre homens e mulheres). 

3. Quais seriam as consequências dessa desigualdade para o país?
Essas desigualdades conjugadas reforçam a distância entre a grande parcela mais pobre da 
população e a pequena parcela dos muito ricos, isto é, o contraste é imenso e – o que é ainda 
pior, segundo o autor – a desigualdade se reproduz e cresce, em vez de diminuir. 

4. A razão das desigualdades no Brasil teria relação com o desenvolvimento 
do capitalismo no país? Justifi que.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam as desigualdades sociais e eco-
nômicas como consequência de um modelo de desenvolvimento capitalista que não leva em 
conta políticas públicas capazes de contrabalançar a concentração de renda. Pode-se utilizar, 
como exemplos, alguns países europeus que aliaram crescimento econômico capitalista com 
equidade social. 

5. O que o autor quer dizer com a afi rmação de que a desigualdade está na 
certidão de nascimento do país? Você concorda com essa afi rmação? Que 
exemplos históricos poderiam embasá-la?
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NARRATIVAS
O texto a seguir, escrito por Cândido Grzybowski, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Eco-

nômicas (Ibase), analisa a desigualdade social no Brasil, comparando a situação do país com a descrita no romance 
Os miseráveis, do escritor francês Victor Hugo (1802-1885). Após a leitura, responda às questões propostas no 
Roteiro de trabalho. 

Os miseráveis
Cândido Grzybowski

Ainda na segunda metade do século XIX, Victor Hugo escreveu o clássico romance Les Misérables, retratando 
o outro lado da Paris das luzes. Ao andar pelas ruas de nossas grandes cidades hoje em dia, não dá para fechar os 
olhos para a desesperadora situação de miséria a que milhares são relegados. Que mundo é este que avança criando 
miseráveis? Viver sem nada, sem comida e sem teto para dormir, é uma condição cotidiana para muitos, brasileiras 
e brasileiros, jogados por aí. Até bem pouco tempo atrás, parecia que já tínhamos superado tal chaga social, que 
nos golpeia forte e que não dá para ignorar. Aliás, até nos orgulhávamos de ter finalmente conseguido avançar no 
combate da fome e da miséria no país. Mas não. Estamos praticamente de volta ao “mapa da fome” da ONU, logo o 
Brasil, considerado o maior produtor de alimentos do mundo. [...]

O mundo está mais para barbárie total do que para algo eticamente razoável. Mas entre nós, neste amado Brasil, 
a versão da barbárie avança a passos mais rápidos, de forma institucional e, até certo modo, sorrateira. Não temos 
guerra civil, como na Síria, mas temos uma guerra contra pobres, como mostra a endêmica violência contra favelados 
e periferias, sem terra, quilombolas e indígenas. [...] Segundo dados [do] IBGE, aumentamos em 1,5 milhão o número 
de pessoas condenadas à pobreza extrema, em 2017: fomos de 13,34 milhões para 14,83 milhões. Ao mesmo tempo, 
diminuiu a cobertura do Programa Bolsa Família, de 14,3% em 2016 para 13,7% dos domicílios brasileiros em 2017. 
Pelo critério do Banco Mundial, de US$ 5,5 ao dia, cerca de 50 milhões de brasileiros (25,4%) vivem na linha da pobre-
za. No Nordeste são 43,5% da população total. No conjunto, temos um Brasil que condena 42% das crianças de 0 a 
14 anos a viverem sem um mínimo necessário. Que “Progresso” é esse e que futuro poderemos ter como coletividade 
humana diante deste cenário? [...]

Somos uma sociedade de extremos, de miseráveis e de abastados, como lógica estruturante, misturando desi-
gualdades das mais diversas entre trabalho e capital com racismo e patriarcalismo. Os indicadores econômicos, sem-
pre vistos como médias de renda, não revelam a radicalidade do problema na vida concreta. Os dramas da fome, da 
falta de teto, de educação e saúde, de trabalho ou terra para produzir, vão muito além do que o punhado de valores 
monetários de poder de compra. Há uma grande questão de momento histórico em que estamos, de miséria vivida 
em meio de abundância visível e escandalosamente mal distribuída. Porém, os indicadores econômicos ajudam para 
interpelar a todos os que negam o fato da desigualdade social extrema estar inscrita na certidão de nascimento do 
Brasil como sociedade e nação, desigualdade que muda se reproduzindo de novas formas e, pasmem, cresce ao 
invés de diminuir.

Pelos dados da PNAD Contínua, em 2017, das mais de 200 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 mi-
lhões (60,2%) possuíam algum tipo de rendimento. A metade com menores rendimentos recebeu, em média mensal,  
R$ 754,00, e o topo do 1% de maiores, R$ 27.213,00, ou seja, 36,1 vezes mais! Em termos de rendimento domiciliar 
per capita, ainda segundo o IBGE, da massa de rendimentos de R$ 263,1 bilhões, 43,3% ficaram concentrados nos 
10% dos maiores rendimentos, superior aos 80% dos domicílios de menor renda. Entre os menores dos menores, os 
10% da base, receberam apenas 0,7% da massa de rendimentos do país!

Mas esses dados escondem outras desigualdades, como aquela entre homens e mulheres. Na média, elas recebe-
ram quase 25% menos do que os homens. Existe uma situação ainda mais grave, pois 5,9 milhões de mulheres são 
empregadas domésticas (92,3% do total do trabalho doméstico), e, delas, 71,6% não têm carteira de trabalho assina-
da. Diante de uma média nacional per capita de R$ 2.178,00 em 2017, 29,2% das mulheres brancas recebiam acima 
deste valor. Porém, era bastante menos para pardas, com 26,3% menos, e pretas, com 27,9% menos do que a média 
nacional, na classificação do IBGE. Olhando de mais perto para o conjunto, entre os 10% de menores rendimentos do 
país, os pardos e pretos são aproximadamente 80%, enquanto os brancos são pouco mais de 20%. No outro extremo, 
entre os 10% dos maiores rendimentos, os pretos e pardos eram 24,8%. Isto tudo num país em que mais da metade 
da população se identifica como negras e negros! Na Região Sudeste, a mais rica do Brasil, onde negros representam 
46,4% das pessoas, sua participação entre os 10% dos mais ricos não passava de 16,4%.

São dados e mais dados, como se a cidadania fosse número, que está longe de ser. A desigualdade social, no 
entanto, não é uma normalidade aceitável, de jeito nenhum!

[...]
GRZYBOWSKI, Cândido. Os miseráveis. Ibase, 16 abr. 2018. Disponível em: https://ibase.br/pt/?wysija-page=1&controller=email&action= 

view&email_id=44&wysijap=subscriptions&user_id=576. Acesso em: 1o ago. 2020.
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Resposta pessoal. O autor se vale do argumento de que o Brasil sempre foi um país desigual e 
essa desigualdade apenas se adapta às mudanças econômicas e políticas de governo. Os estu-
dantes podem ser incentivados a refletir se a colonização, a partir do século XVI, e a constituição 
do sistema escravista, até o século XIX, ajudam a explicar essa ideia de desigualdade desde o 
nascimento da nação. 

6. Como você acredita que poderiam ser reduzidas ou eliminadas as desi-
gualdades sociais no Brasil? Discuta com os colegas.
Essa pergunta pode ser respondida por meio de atividades em grupo ou em uma roda de 
conversa com toda a turma. Evidentemente, trata-se de um problema amplo e complexo, cujas 
soluções têm sido apresentadas por organizações sociais, pensadores e lideranças políticas. 
Espera-se, no entanto, que os estudantes se sintam sensibilizados a debater o problema e 
reconhecer, no contexto local, como as desigualdades se expressam e como podem ser en-
frentadas com atitudes cidadãs.

Página 79

  EM BUSCA DE UMA NOVA ORDEM SOCIAL
Antes da leitura e refl exão sobre esse texto, pode ser oportuno propor aos 

estudantes uma atividade de imaginação por meio das seguintes questões: Todos 
concordam com o fato de que nossa sociedade é profundamente desigual e 
tem muitos problemas, como violência, corrupção, pobreza, etc. Então, se você 
soubesse como resolver essa situação, o que orientaria as pessoas a fazerem? E 
o que você faria para acabar com os diversos problemas sociais, se fosse uma 
pessoa rica e generosa?

Esse exercício de imaginação pode ajudar os estudantes a entender as práticas 
e teorias dos socialistas utópicos e o princípio ético que os inspirou, qual seja, a 
noção de bem comum e equidade. Ao mesmo tempo, o exercício aponta para 
os impasses que tal perspectiva apresenta para constituir uma transformação 
profunda da sociedade, visto que colocar certas ideias em prática depende também 
da organização de uma ação política (não necessariamente “partidária”).  

Pode ser necessário ainda discutir o sentido da expressão empregada por 
Engels “socialistas utópicos”, para descrever reformadores sociais, como Owen, 
Saint-Simon e Fourier, pois a expressão marca, até hoje, o sentido ambivalente da 

palavra “utopia”. De um lado, utopia (palavra de origem grega que signifi ca “não lugar”) se refere a expectativas 
promissoras de um futuro melhor e se aproxima da ideia de “sonhar” ou “acreditar” na melhoria das condições 
de vida, ou mesmo em uma sociedade perfeita ou igualitária; de outro, o termo aponta para um desejo impossível 
de se realizar e, assim, guarda proximidade com a noção de algo “ingênuo” ou pueril. A crítica de Engels aos 
reformadores assume, justamente, essa segunda acepção.  

Página 80

  O socialismo 
A construção teórica de uma sociedade socialista – marcada por um novo 

ordenamento da economia e da vida social e, principalmente, pela distribuição 
equânime das riquezas produzidas – está diretamente ligada à crítica ao mundo 
capitalista. Por isso, seria importante ressaltar essa oposição radical, que se 
encontra nas origens do pensamento socialista. 

Também seria interessante destacar que as teorias socialistas estavam marcadas 
pelo ativismo político, visto que todos os autores eram militantes de organizações 
operárias e tentaram articular as duas dimensões (teoria e prática) em seus escritos. 

Finalmente, para desenvolver os estudos sobre o tema, é importante ressaltar 
que essas teorias, no século XIX e em diversas partes do mundo, fundamentaram 
projetos revolucionários cujos desdobramentos, no entanto, dependiam de 
condições históricas específi cas e não consistiram, simplesmente, em uma 
“aplicação” prática das teorias nos diversos países que adotaram regimes 
comunistas ou socialistas. 
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 Roteiro de trabalho

1. Quais dados e argumentos o autor utiliza para justifi car o crescimento da desigualdade social no Brasil?

2. Para o autor, quais formas de desigualdade existem no Brasil?

3. Quais seriam as consequências dessa desigualdade para o país?

4. A razão das desigualdades no Brasil teria relação com o desenvolvimento do capitalismo no país? Justifi que. 

5. O que o autor quer dizer com a afi rmação de que a desigualdade está na certidão de nascimento do país? 
Você concorda com essa afi rmação? Que exemplos históricos poderiam embasá-la?

6. Como você acredita que poderiam ser reduzidas ou eliminadas as desigualdades sociais no Brasil? Dis-
cuta com os colegas.

  EM BUSCA DE UMA NOVA ORDEM SOCIAL
Vários autores formularam críticas à sociedade burguesa capitalista no século XIX. Alguns deles, ainda sob in-

fluência das ideias iluministas, defendiam que somente com o desenvolvimento da razão e apostando no progresso 
se poderia conquistar a felicidade humana. Tomando como ideário a defesa da igualdade, tinham como referência 
essencial o pensamento filosófico de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que havia afirmado ser a propriedade a 
origem da desigualdade entre os seres humanos.

O pensador alemão Friedrich Engels (1820-1895) chamou alguns desses pensadores de socialistas utópicos, 
pois, segundo ele:

Tratava-se de descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social para implantá-lo na sociedade, vindo de fora, 
por meio da propaganda e, sendo possível, com o exemplo, mediante experiências que servissem de modelo. Esses novos 
sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no reino da utopia; quanto mais detalhados e minuciosos fossem, mais 
tinham que degenerar em puras fantasias.

ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao científico. 3. ed. São Paulo: Global, 1980. p. 35.

Para Engels, autores como o britânico Robert Owen (1771-1858) e os franceses Saint-Simon (1760-1825) e Charles 
Fourier (1772-1837) criavam modelos ideais que não poderiam ser implementados, pois propunham que as mudanças 
viriam de fora da sociedade, com base em exemplos práticos que serviriam de propaganda 
para criar um novo ordenamento social. Mas, então, o que era preciso fazer?  

Robert Owen nasceu 
no Reino Unido e era 
proprietário de uma fá-
brica. Reduziu a jornada 
de trabalho dos operários 
de sua empresa para 10,5 
horas diárias, favoreceu 
a educação das crianças, 
tendo construído uma es-
cola infantil, e contribuiu 
para que os trabalhadores 
tivessem melhores condi-
ções de moradia e saúde, 
com a abertura de uma 
cooperativa e também de 
uma loja onde os traba-
lhadores podiam comprar 
produtos quase ao valor 
de custo. Criticou o lucro 
como fi nalidade do traba-
lho e passou a defender o 
comunismo como princípio de organização social. Entre 1824 e 1829, tentou fazer funcionar, na 
América, uma colônia comunitária, a Nova Harmonia, que não prosperou. 

�  Cidade de New Lanark, na Escócia, com a fábrica de Robert Owen em primeiro plano. 
Ilustração de 1901.
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Oriundo da nobreza francesa, Saint-Simon combateu a pobreza e 
a desigualdade social. Para ele, a industrialização deveria ser acompa-
nhada de uma planifi cação que favorecesse a classe mais numerosa: 
a dos proletários. Criticava o sentido de liberdade da Revolução 
Francesa, que defendia o individualismo sem se preocupar com o 
bem-estar dos proletários. Não defendia o fi m da propriedade priva-
da, mas exigia que os empresários tivessem responsabilidade social.

Charles Fourier nasceu na França e foi crítico fervoroso da so-
ciedade burguesa. Para ele, o ser humano deveria alcançar o má-
ximo de prazer individual. Por isso, criticava o sistema social que 
separava o trabalho do prazer. Defendia também a libertação da 
mulher e a liberação sexual, uma vez que esta última se relaciona 
com a liberação dos instintos e a obtenção de prazer. Defendia que 
a sociedade deveria se organizar com base em cooperativas nas 
quais a produção e os benefícios do trabalho fossem partilhados 
por todos. O socialismo seria a última fase da história dos seres hu-
manos, na qual haveria cooperação entre as pessoas e a felicidade 
seria possível.

�  Claude Henri de Rouvroy, o conde  
Saint-Simon, em desenho de 1885. 

� François Marie Charles Fourier 
em gravura de 1837.

 O socialismo
O francês François Babeuf (1760-1797) e o italia-

no Filippo Buonarroti (1761-1837) – que já haviam 
tentado derrubar o governo do Diretório como líderes 
da Conspiração dos Iguais em 1796 – fundaram, na 
França, um Comitê de Insurreição com o qual preten-
diam minar as instituições burguesas, insuflando as 
classes oprimidas a lutar contra a burguesia. Babeuf foi 
preso como conspirador e morreu em seguida. Além 
de defender a reforma agrária, ambos acreditavam que 
o poder deveria ser tomado pelos proletários, já que a 
igualdade só poderia ser conquistada com a luta dos 
trabalhadores. Surgiu, então, a ideia de que determina-
da classe deveria se organizar para lutar contra aquela 
que a oprimia. O socialismo só poderia ser alcançado 
mediante essa luta. 

Nos anos 1830, ocorreu o cartismo na Inglaterra. 
O movimento iniciou-se com a divulgação da Carta 
do Povo, escrita por William Lovett (1800-1877) e en-
viada ao Parlamento inglês. Nela estavam contidas as 
reivindicações de organizações trabalhistas que defen-
diam uma reforma parlamentar que instituísse o voto 
secreto e o sufrágio universal e abolisse a necessidade 
da qualificação de proprietário para os candidatos a 
cargos públicos. Pretendia-se, assim, conquistar mais 
direitos políticos para a classe trabalhadora.

Em 1848, eclodiram quase simultaneamente movi-
mentos republicanos com forte participação operária e 
influência do pensamento anarquista e socialista. Várias 
monarquias europeias foram derrubadas: na França, na 
Bavária (no sudoeste alemão), em Berlim, também na Ale-
manha, em Viena, na Áustria, e em Milão, na Itália. Na 
França, foi proposta a criação de uma república democrá-
tica, com um operário como membro do governo provisó-
rio e outros líderes declaradamente socialistas.

Naquele mesmo ano, os teóricos do socialismo Karl 
Marx (1818-1883) e Friedrich Engels publicaram o 
Manifesto do Partido Comunista. Logo nas primeiras 
linhas, afirmavam que “a história de toda a sociedade 
até hoje é a história da luta de classes”. Eles defendiam 
a tomada do poder pelos trabalhadores e propunham, 
entre outras coisas, a expropriação da propriedade 
fundiária, a criação de impostos progressivos taxando 
a riqueza, a criação de um banco nacional que centrali-
zasse os créditos nas mãos do Estado, além da multipli-
cação de fábricas nacionais (estatais). Apesar da derrota 
do movimento operário em 1848, consolidava-se uma 
nova proposta de organização social que se relacionava 
diretamente à organização dos trabalhadores.

Entre 1840 e 1880, Marx e Engels formularam a 
base teórica do socialismo, que Engels chamaria de 
científico. Eles consideravam que a sociedade se di-
vidia em duas classes sociais: de um lado, estavam os 
donos dos meios de produção, isto é, os proprietários 
de terras ou fábricas, organizados como uma classe so-
cial – a burguesia; de outro, os proletários destituídos 
desses meios de produção, que vendiam sua força de 
trabalho para sobreviver. Isso geraria uma luta de clas-
ses, na qual os trabalhadores, explorados pelos pro-
prietários dos meios de produção, protestariam contra 
esses abusos.

Para eles, o Estado não era somente um aparelho 
administrativo, mas sobretudo um poder político que 
tinha como função primeira defender os interesses da 
classe dominante, no caso, a burguesia.

Esses dois pensadores formularam uma proposta 
socialista na qual seria superada a luta de classes e 
extinta a propriedade privada. Em um segundo mo-
mento, na sociedade comunista, o Estado deveria ser 

�  Claude Henri de Rouvroy, o conde  

� François Marie Charles Fourier 
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Página 81

 PARE e PENSE

1. Caracterize, em linhas gerais, o pensamento do chamado socialismo 
utópico.
Segundo os pensadores, do socialismo utópico, as mudanças sociais seriam provocadas pelo de-
senvolvimento da razão e do progresso. Assim, por meio de experiências concretas, os socialistas 
utópicos esperavam demonstrar que era possível e desejável reformar a sociedade, sem que para 
tanto houvesse uma ruptura violenta, como aconteceu na Revolução Francesa. 

2. O que diferencia esse pensamento do socialismo proposto por Marx e 
Engels?
Para Marx e Engels, o capitalismo se fundava em uma oposição irreconciliável entre a classe burgue-
sa e a classe trabalhadora; por isso, a transformação profunda da sociedade e o fim das desigual-
dades dependeriam da vitória dos trabalhadores na luta pelo poder. Portanto, ambos viam como 
necessária uma revolução social para construir uma nova sociedade. 

Página 82

  O caminho para o socialismo
A cronologia apresentada nessa seção é mais 

ampla que os temas trabalhados no capítulo, pois 
ela registra também acontecimentos políticos 
marcantes, especialmente no século XX – como o 
Levante Comunista no Brasil, em 1935, e a Primavera 
de Praga, em 1968. Desse modo, a seção pode 
motivar os estudantes a realizarem pesquisas rápidas 
sobre esses eventos e, assim, construir um quadro 
mais completo sobre as experiências socialistas e os 
processos revolucionários que marcaram a história 
do século passado. 

Página 84

  O anarquismo

A refl exão sobre esse tópico pode começar com um debate sobre as acepções 
da palavra “anarquismo”, utilizada muitas vezes para caracterizar uma situação de 
caos e desgoverno, podendo se referir, inclusive, a situações cotidianas e prosaicas, 
como expressar que o quarto ou o guarda-roupa de um adolescente está “uma 
anarquia”. Tal sentido é uma derivação pejorativa do conceito de “não governo” 
e ajuda a entender por que temos tanta difi culdade para imaginar uma sociedade 
que, ao abolir o Estado (um poder centralizado e autorizado), se torna gestora 
dos seus interesses e necessidades. Daí a confusão entre algo “desgovernado” e 
a ausência de um governo, mas não a ausência de espaços políticos organizados 
para a tomada de decisão.

Outro aspecto que pode ser destacado na refl exão é que as teorias e práticas 
anarquistas foram importante fonte de inspiração para movimentos sociais 
contemporâneos, especialmente os milhares de coletivos de juventude criados 
nas últimas duas décadas. Esses movimentos são altamente descentralizados, 
avessos a hierarquias e marcados por decisões tomadas em espaços coletivos onde 
todos têm direito a voz e voto. Isso ocorreu nos movimentos antiglobalização do 
início do século XXI, como o “Occupy Wall Street”, de 2011, e as ocupações das 
escolas públicas, em São Paulo, em 2015. 
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também abolido. Para tanto, seria necessário realizar 
uma revolução proletária na qual os trabalhadores to-
massem o poder e redistribuíssem a riqueza produzi-
da para todos (a ditadura do proletariado). Tudo se 
transformaria em propriedade do Estado, responsável 
pelo repasse igualitário das riquezas. Para Marx e En-
gels, o capitalismo era um sistema de organização da 
vida social que tinha como princípio o acúmulo de ri-
queza com base na exploração do trabalhador. 

Ambos desenvolveram ainda a base do que deno-
minaram materialismo histórico. O sociólogo Arnal-
do Spindel sintetiza essa teoria:

Como materialista, interessava-lhe descobrir a 
base material daquelas sociedades, religiões, im-
périos etc. A ele importava saber qual era a base 
econômica que sustentava estas sociedades: quem 
produzia, como produzia, com que produzia, para 
quem produzia e assim por diante.  [...] Marx queria 
mostrar o movimento da História das Civilizações 
enquanto movimento dialético. A teoria da Histó-
ria de Marx e Engels foi elaborada a partir de uma 
questão bastante simples. Examinando o desenvol-
vimento histórico da Humanidade, pode-se facil-
mente notar que a filosofia, a religião, a moral, o 
direito, a indústria, o comércio etc., bem como as 
instituições onde estes valores são representados, 
são sempre entendidos pelos homens da mesma 
maneira. Este fato é evidente: a religião na Grécia 
antiga não é vista da mesma maneira que a reli-
gião em nossos dias, assim como a moral existente 
durante o Império Romano não é a mesma moral 
existente durante a Idade Média. A pergunta que 
os criadores do socialismo marxista propunham-
-se a responder era: o que é que determina estas 
mudanças? [...] Para um materialista, como eram 
tanto Marx quanto Engels [...] deveria existir uma 
estreita correlação, passível de ser provada, entre 
este movimento das ideias e a realidade material da 
sociedade; o movimento seria produto de modifica-
ções que estivessem ocorrendo na base material da 
sociedade. [...] Eles concluem que a estrutura polí-
tico-jurídica e a ideologia (entendida esta como o 
sistema de ideias e os costumes) eram o resultado 
das relações estabelecidas pelos homens em um de-
terminado momento da História, e correspondiam a 
um certo estágio das forças produtivas. O que Marx 
denominava forças produtivas é o conjunto formado 
pelo clima, solo, água, matérias-primas, máquinas, 
mão de obra, instrumentos de trabalho e técnicas.

SPINDEL, Arnaldo. O que é socialismo? São Paulo: 
Brasiliense, 1980. p. 34-35. (Primeiros passos).

Os autores do Manifesto do Partido Comunista
acreditavam que os países com mais chances de reali-
zar primeiro a revolução socialista seriam aqueles cujas 
forças produtivas estivessem bastante desenvolvi-
das, como era o caso da Inglaterra. Quanto mais de-
senvolvidas as forças produtivas, ou seja, as técnicas e 
os instrumentos de trabalho, existiria mais necessidade 
de mudar as relações de produção. Nesse momento, 
para Marx, torna-se iminente a revolução social. Isso 

�  O alemão Karl Marx, teórico do socialismo, representado por 
P. Nasarov e N. Gereljuk, cerca de 1920 (dimensões não informadas).
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já teria ocorrido em diferentes momentos da história, 
como na passagem do feudalismo para o capitalismo. 
O desenvolvimento de novas técnicas, o crescimento 
do comércio e a expansão marítima haviam criado 
novas condições econômicas, que fizeram com que 
o modo de produção anterior entrasse em colapso, 
abrindo espaço para o desenvolvimento do capitalismo 
na Europa. Segundo Marx, um sistema produtivo gera 
sua negação, isto é, o feudalismo propiciou o nasci-
mento da burguesia, que derrubou o sistema feudal. O 
mesmo poderia ocorrer com o capitalismo, criador de 
uma grande classe operária que poderia tomar o poder 
e destruí-lo, abrindo as portas para o nascimento da 
sociedade comunista. Em sua obra O capital, Marx faz 
uma análise aprofundada da economia capitalista. 

Marx e Engels defendiam ainda a internacionaliza-
ção do movimento, tendo sido fundada, em 1864, a 
Associação Internacional dos Trabalhadores, conhe-
cida como I Internacional. Ela reunia trabalhadores 
ingleses, franceses e de outros países europeus. Em 
1871, na França, os líderes da I Internacional partici-
param da organização do movimento revolucionário 
denominado Comuna de Paris, que tomou o poder 
local e procurou reconstruir o Estado sob novas bases. 
Com o fracasso do movimento, a I Internacional entrou 
em crise e foi encerrada em 1876. Em 1891, foi funda-
da a II Internacional e, em 1919, a III Internacional.

PARE e PENSE

1. Caracterize, em linhas gerais, o pensamento 
do chamado socialismo utópico.

2. O que diferencia esse pensamento do socia-
lismo proposto por Marx e Engels? 

82 CAPÍTULO 4

Tanque soviético no centro 
de Praga, capital da 

então Tchecoslováquia 
(atual República 
Tcheca), em agosto 
de 1968.

Fidel Castro (ao centro) e Che Guevara 
(à esquerda) em Havana, Cuba, 1959.

O CAMINHO PARA O SOCIALISMO

• 1825 – Robert Owen funda 
a comunidade de Nova Harmonia 
em uma propriedade no estado
de Indiana, Estados Unidos.
Morte de Saint-Simon.

• 1837 – Morte de Charles 
Fourier.

• 1838 – Publicação da Carta
do Povo, na Inglaterra, que deu 
nome ao movimento cartista.

• 1848 – Marx e Engels 
publicam o Manifesto do Partido 
Comunista, marco inicial do 
“socialismo científico”. Eclosão
de movimentos revolucionários 
em diversos países da Europa 
ocidental (França, Itália, 
Alemanha, entre outros).

• 1858 – Morte de Robert Owen.

• 1864 – Fundação da Associação 
Internacional dos Trabalhadores, 
a I Internacional.

SECULO XIX

Frontispício da
primeira edição
do Manifesto
do Partido
Comunista, 
de 1848.

• 1865 – Morte do líder
e teórico anarquista 
Pierre-Joseph Proudhon.

• 1870 – Primeira edição
de O capital, de Karl Marx.

• 1871 – Criação da
Comuna de Paris.

• 1876 – Morte do teórico
e líder anarquista Mikhail 
Bakunin.

• 1883 – Morte do teórico
do socialismo Karl Marx.

• 1890 – Surgimento dos 
primeiros partidos operários 
no Brasil: em São Paulo,
no Rio Grande do Sul
e no Rio de Janeiro.

• 1891 – Ressurgimento
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (II 
Internacional).

• 1895 – Morte do teórico do 
socialismo Friedrich Engels.

SECULO XX
• 1902 – Fundação do Partido 

Socialista Brasileiro.

• 1914 – Início da 
Primeira Guerra Mundial.

• 1917 – Eclosão da 
Revolução Russa.

• 1919 – Bolchevistas russos 
fundam a III Internacional 
com o nome de Internacional 
Comunista. Assassinato dos 
líderes comunistas Rosa 
Luxemburgo (nascida na 
Polônia) e Karl Liebknecht 
(da Alemanha); intensificação 
da repressão aos movimentos 
comunistas.

• 1921 – Fundação do Partido 
Comunista Chinês por Mao 
Tsé-tung. Implantação da 
Nova Política Econômica 
(NEP) na URSS.

• 1922 – Fundação do 
Partido Comunista Brasileiro.

Tropas inglesas e
 francesas alinhadas   
contra a esperada 
ofensiva alemã. 

França, 1918.

Estátua de 
Napoleão 
derrubada na 
praça Vêndome, 
em Paris, França, 
por integrantes 
da Comuna
de Paris, 
em maio de 1871.

• 1923 – Grupo ligado
à II Internacional funda a 
Internacional Socialista.

• 1924 – Morte de Lênin; 
Trótski e Stálin passam
a disputar a presidência
do partido.

• 1928 – Criação dos
planos quinquenais
na União Soviética.

• 1935 – Levante
comunista no Brasil.

• 1936 – Guerra Civil 
Espanhola.

• 1939 – Início da Segunda 
Guerra Mundial.

• 1940 – Assassinato de 
Trótski no México, onde vivia 
exilado.

• 1949 – Vitória do Partido 
Comunista na China; 
instauração da República 
Popular da China.
Criação da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), que reúne os Estados 
Unidos, o Canadá, os países da 
Europa ocidental, a Grécia e a 
Turquia.

• 1953 – As Coreias assinam 
acordo de paz; a Coreia do 
Norte permanece comunista.
Morte de Stálin.

• 1955 – Pacto de Varsóvia 
une países socialistas em 
torno da União Soviética.

• 1959 – Triunfo
da Revolução Cubana.

• 1961 – Construção do Muro de 
Berlim. Cuba se torna 
declaradamente socialista.

• 1966 – Revolução
Cultural na China.

• 1968 – Primavera de Praga.

• 1970 – Chile elege o 
socialista Salvador Allende 
como presidente do país.

• 1975 – Com a derrota do 
governo do Vietnã do Sul, os 
dois Vietnãs passam a 
constituir a República 
Socialista do Vietnã.

• 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

• 1979 – Guerrilheiros
da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, na 
Nicarágua, entram na capital, 
Manágua. O sandinista Daniel 
Ortega assume o governo.

• 1985 – Mikhail Gorbachev 
chega ao poder como 
secretário-geral do Partido 
Comunista soviético.

• 1989 – Queda do Muro de 
Berlim.

• 1990 – Reunificação alemã.

• 1991 – Fim do socialismo na 
União Soviética e criação da 
Comunidade de Estados 
Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.
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Tanque soviético no centro 
de Praga, capital da 

então Tchecoslováquia 
(atual República 
Tcheca), em agosto 
de 1968.

Fidel Castro (ao centro) e Che Guevara 
(à esquerda) em Havana, Cuba, 1959.

O CAMINHO PARA O SOCIALISMO

• 1825 – Robert Owen funda 
a comunidade de Nova Harmonia 
em uma propriedade no estado
de Indiana, Estados Unidos.
Morte de Saint-Simon.

• 1837 – Morte de Charles 
Fourier.

• 1838 – Publicação da Carta
do Povo, na Inglaterra, que deu 
nome ao movimento cartista.

• 1848 – Marx e Engels 
publicam o Manifesto do Partido 
Comunista, marco inicial do 
“socialismo científico”. Eclosão
de movimentos revolucionários 
em diversos países da Europa 
ocidental (França, Itália, 
Alemanha, entre outros).

• 1858 – Morte de Robert Owen.

• 1864 – Fundação da Associação 
Internacional dos Trabalhadores, 
a I Internacional.

SECULO XIX

Frontispício da
primeira edição
do Manifesto
do Partido
Comunista, 
de 1848.

• 1865 – Morte do líder
e teórico anarquista 
Pierre-Joseph Proudhon.

• 1870 – Primeira edição
de O capital, de Karl Marx.

• 1871 – Criação da
Comuna de Paris.

• 1876 – Morte do teórico
e líder anarquista Mikhail 
Bakunin.

• 1883 – Morte do teórico
do socialismo Karl Marx.

• 1890 – Surgimento dos 
primeiros partidos operários 
no Brasil: em São Paulo,
no Rio Grande do Sul
e no Rio de Janeiro.

• 1891 – Ressurgimento
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (II 
Internacional).

• 1895 – Morte do teórico do 
socialismo Friedrich Engels.

SECULO XX
• 1902 – Fundação do Partido 

Socialista Brasileiro.

• 1914 – Início da 
Primeira Guerra Mundial.

• 1917 – Eclosão da 
Revolução Russa.

• 1919 – Bolchevistas russos 
fundam a III Internacional 
com o nome de Internacional 
Comunista. Assassinato dos 
líderes comunistas Rosa 
Luxemburgo (nascida na 
Polônia) e Karl Liebknecht 
(da Alemanha); intensificação 
da repressão aos movimentos 
comunistas.

• 1921 – Fundação do Partido 
Comunista Chinês por Mao 
Tsé-tung. Implantação da 
Nova Política Econômica 
(NEP) na URSS.

• 1922 – Fundação do 
Partido Comunista Brasileiro.

Tropas inglesas e
 francesas alinhadas   
contra a esperada 
ofensiva alemã. 

França, 1918.

Estátua de 
Napoleão 
derrubada na 
praça Vêndome, 
em Paris, França, 
por integrantes 
da Comuna
de Paris, 
em maio de 1871.

• 1923 – Grupo ligado
à II Internacional funda a 
Internacional Socialista.

• 1924 – Morte de Lênin; 
Trótski e Stálin passam
a disputar a presidência
do partido.

• 1928 – Criação dos
planos quinquenais
na União Soviética.

• 1935 – Levante
comunista no Brasil.

• 1936 – Guerra Civil 
Espanhola.

• 1939 – Início da Segunda 
Guerra Mundial.

• 1940 – Assassinato de 
Trótski no México, onde vivia 
exilado.

• 1949 – Vitória do Partido 
Comunista na China; 
instauração da República 
Popular da China.
Criação da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), que reúne os Estados 
Unidos, o Canadá, os países da 
Europa ocidental, a Grécia e a 
Turquia.

• 1953 – As Coreias assinam 
acordo de paz; a Coreia do 
Norte permanece comunista.
Morte de Stálin.

• 1955 – Pacto de Varsóvia 
une países socialistas em 
torno da União Soviética.

• 1959 – Triunfo
da Revolução Cubana.

• 1961 – Construção do Muro de 
Berlim. Cuba se torna 
declaradamente socialista.

• 1966 – Revolução
Cultural na China.

• 1968 – Primavera de Praga.

• 1970 – Chile elege o 
socialista Salvador Allende 
como presidente do país.

• 1975 – Com a derrota do 
governo do Vietnã do Sul, os 
dois Vietnãs passam a 
constituir a República 
Socialista do Vietnã.

• 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

• 1979 – Guerrilheiros
da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, na 
Nicarágua, entram na capital, 
Manágua. O sandinista Daniel 
Ortega assume o governo.

• 1985 – Mikhail Gorbachev 
chega ao poder como 
secretário-geral do Partido 
Comunista soviético.

• 1989 – Queda do Muro de 
Berlim.

• 1990 – Reunificação alemã.

• 1991 – Fim do socialismo na 
União Soviética e criação da 
Comunidade de Estados 
Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.

Socialista do Vietnã.

 1976 – O Vietnã chega à 
independência e ao socialismo.
Morte de Mao Tsé-tung.

Independentes (CEI).

Mao Tsé-tung 
acena para a 
população, 1960.população, 1960.
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 O anarquismo
O movimento anarquista nasceu no mesmo período 

em que Marx e Engels propuseram o socialismo e es-
teve voltado também à crítica da sociedade burguesa. 
Um de seus primeiros teóricos, Pierre-Joseph Prou-
dhon (1809-1865), escreveu, em 1840, o livro Que é a 
propriedade?. Ele mesmo concluiu: é um roubo. Con-
forme Proudhon: 

A possessão individual é condição da vida social. 
Cinco mil anos de propriedade demonstram isso. A 
propriedade é o suicídio da sociedade. A possessão 
é um direito, a propriedade é contra o direito. Ao 
suprimir a propriedade mantendo a possessão, por 
esta simples modificação de princípio, revoluciona-
remos a lei, o governo, a economia e as instituições, 
eliminaremos o mal da face da Terra.

PROUDHON, Pierre-Joseph. Que é a propriedade? 
In: WOODCOCK, George (org.). Os grandes escritos 
anarquistas. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1981. p. 64.

A crença de que o Estado é nocivo e desnecessá-
rio aos seres humanos é um dos primeiros princípios 
do anarquismo. A palavra anarquismo vem do gre-
go e significa “sem governo”. Em substituição ao Es-
tado, os anarquistas propõem formas de organização 
voluntária. O anarquista é aquele que pretende criar 
uma sociedade sem Estado, equilibrada entre a liber-
dade e a ordem, só possível de se construir com base 
na cooperação e na autodisciplina. Proudhon faleceu 
em 1865 e teve como um de seus seguidores o rus-
so Mikhail Bakunin (1814-1876), que participou da 
I Internacional e discordava principalmente de Marx 
por este defender a abolição imediata do Estado. Ba-
kunin afirmava:

É óbvio que a liberdade não será restituída à hu-
manidade, e que os verdadeiros interesses da socie-
dade [...] só serão satisfeitos quando não existirem 
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mais Estados. Está claro que todos os chamados 
interesses gerais que o Estado deveria representar 
são, de fato, uma abstração, uma ficção, uma men-
tira. Estes interesses, na realidade, não são nada 
mais que a negação total e contínua dos interesses 
reais das regiões, comunas, associações e da gran-
de maioria dos indivíduos submetidos ao Estado. O 
Estado é um enorme matadouro, um vasto cemitério 
no qual, sob a sombra e o pretexto de abstração, 
todas as reais aspirações e forças ativas de um país 
deixaram-se enterrar generosa e pacificamente.

BAKUNIN, Mikhail. A Igreja e o Estado. In: WOODCOCK, 
op. cit., p. 75.

Esses teóricos anarquistas condenavam a existência 
de partidos políticos, acreditando que os seres huma-
nos deveriam ser capazes de agir espontaneamente, 
sem ter de seguir diretrizes partidárias. Afirmavam 
também que a liberdade não poderia ser conquista-
da por meio da lei do Estado, pois se tratava de uma 
conquista individual, que deveria ser partilhada com os 
demais integrantes da sociedade. Para os anarquistas, 
o ser humano era naturalmente gregário, mas as ins-
tituições de caráter autoritário impediam que ele de-
senvolvesse essa perspectiva cooperativa. Em vez de a 
burocracia do Estado criar regras, o indivíduo deveria 
desenvolver a responsabilidade pelo grupo social ao 
qual pertencesse, praticando a cooperação. A própria 
comunidade deveria se reunir para tomar decisões de 
seu interesse.

PARE e PENSE

• O que diferencia a concepção de liberdade 
dos anarquistas da dos autores liberais?

�  Mikhail Bakunin, c. 1860. Foto de Gaspard-Félix Nadar.  

� Pierre-Joseph Proudhon e suas filhas em 1853, de Gustave 
Courbet, 1865 (óleo sobre tela, 147 cm × 198 cm).
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 PARE e PENSE

• O que diferencia a concepção de liberdade dos anarquistas da dos au-
tores liberais?
Os anarquistas compreendiam que a liberdade era uma conquista individual a ser partilhada com 
os demais integrantes de uma sociedade, enquanto para os autores liberais o Estado (as leis, as 
instituições) é que deveria garantir o direito à liberdade para os indivíduos.

Página 85

  A Revolução Russa

O estudo da Revolução Russa e de sua repercussão em todo o planeta é um 
aspecto fundamental para entender o processo histórico vivido no século XX. Pode-
se afi rmar, com tranquilidade, que 1917 marcou radicalmente a história mundial, 
consolidando aspectos centrais da política. Em primeiro lugar, ao materializar, na 
forma de um Estado e de uma sociedade, as teorias socialistas que apontavam um 
caminho alternativo ao modelo capitalista, a Revolução Russa inspirou indivíduos e 
movimentos sociais a lutar por transformações políticas e econômicas em diversos 
cantos do mundo. Em consequência, esse evento conformou a geopolítica do 
século XX, caracterizada pela Guerra Fria que dividiu o mundo em duas grandes 
áreas de infl uência: os países capitalistas – sob liderança dos Estados Unidos – e 
os países socialistas – liderados pela União Soviética. Pelo menos até o início da 
década de 1990, essa polarização foi o traço marcante da política mundial. 

Página 87

 PARE e PENSE

1. Por que Lênin e os bolcheviques se opunham ao governo dos menche-
viques, liderados por Kerenski?
Os mencheviques acreditavam que ainda era preciso instalar um governo republicano e democrá-
tico, capaz de desenvolver as forças produtivas, por meio de uma revolução burguesa como etapa 
intermediária em direção a uma revolução socialista. Já os bolcheviques propunham fortalecer os 
sovietes e instalar uma ditadura do proletariado para consolidar um Estado socialista.

2. Qual foi o papel da Nova Política Econômica na reconstrução da eco-
nomia soviética?
A Nova Política Econômica liberou a atividade comercial interna e o funcionamento de pequenas e 
médias empresas privadas, estimulou investimentos estrangeiros, taxou as propriedades urbanas 
e estabeleceu formas de premiação para os trabalhadores. Tais medidas possibilitaram a rápida 
recuperação da economia do país.

Página 88

LER DOCUMENTOS VISUAIS
A atividade propõe uma análise de imagens de propaganda política no contexto 

da Revolução Russa. Peças de propaganda, como essas, foram fundamentais na 
difusão de ideias e na construção de um novo imaginário marcado por valores e 
concepções de mundo que deveriam moldar a nova sociedade russa. 

É importante que os estudantes tenham clareza de que esses cartazes eram 
divulgados nos espaços públicos e ocupavam papel central numa época em que as 
pessoas não dispunham de sistemas eletrônicos de comunicação, como a televisão, 
e as transmissões de radiodifusão ainda não estavam consolidadas (a Rádio Moscou, 
por exemplo, só começou a transmitir seu sinal em 1922).  
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  AS SOCIEDADES SOCIALISTAS DO SÉCULO XX
No século XX, vários países realizaram revoluções so-

cialistas, inspirados nas teorias e nos movimentos sociais 
que os precederam. Entre esses países, destacaram-se a 
Rússia, a China e Cuba. Além disso, em muitos outros 

foram organizados governos, partidos políticos e sin-
dicatos de orientação socialista. Em cada um, o socia-
lismo assumiu feições próprias, conforme a realidade 
local.

 A Revolução Russa
A Revolução Russa foi a primeira revolução socialis-

ta vitoriosa. Em 1917, os socialistas tomaram o poder 
e começaram a derrubar as antigas estruturas sociais e 
econômicas para implementar o socialismo na Rússia. 
Até essa data, a Rússia era um império. Seu último im-
perador foi o czar Nicolau II, que governava com base 
em princípios absolutistas (a monarquia russa foi chama-
da de czarista). Seu poder era legitimado pela suposta 
origem divina dos reis.

A Rússia foi um dos últimos países da Europa a se 
industrializar. A maioria da população vivia da agricul-
tura em meados do século XIX. Somente em 1861 foi 
abolida a servidão, e os camponeses puderam se tornar 
proprietários. Em fins do século XIX, a indústria desen-
volveu-se com mais rapidez e as cidades cresceram. As 
condições de vida nos centros industriais, porém, eram 
precárias: os trabalhadores, além de submetidos a lon-
gas jornadas de trabalho, eram mal remunerados e não 
tinham condições adequadas de saúde nem de moradia.

Nos anos 1900 foi constituído um partido operá-
rio, o Partido Operário Social-Democrata Russo. Seus 
líderes defendiam a deflagração de uma revolução so-
cialista e convocaram várias greves de trabalhadores.

Entre 1904 e 1905, a Rússia envolveu-se em uma 
guerra com o Japão pelo domínio da região da Manchú-
ria e da Coreia, territórios em disputa desde fins do sécu-
lo XIX. Derrotado, o Império Russo saiu enfraquecido do 
confronto. Tornaram-se mais intensos os ataques ao czar 
em um contexto marcado por greves, crise econômica e 
escassez de alimentos. Ainda em 1905, a crise se agravou 
quando o czar ordenou que seu exército reprimisse uma 
manifestação por melhores condições de vida. Centenas 
de pessoas morreram, ficando esse dia conhecido como 
Domingo Sangrento. Ampliaram-se as greves e os pro-
testos. Pressionado, o imperador cedeu e atendeu a uma 
das reivindicações populares, transformando a Rússia em 
uma monarquia constitucional. Foi criado então o Parla-
mento russo, a Duma, em 1906.

Antes disso, também em 1905, quando ocorreram 
grandes manifestações grevistas e populares envolven-
do marinheiros, operários e camponeses, formaram-se 
os sovietes: conselhos de autogestão que reuniam 
representantes de fábricas em greve, rapidamente 
adquirindo forte representatividade diante dos traba-
lhadores. O czar reagiu e reprimiu esses movimentos 
grevistas, aprisionando vários de seus líderes. Nos anos 
que se seguiram, o governo czarista conseguiu cons-
truir certa estabilidade política.

Com o início da Primeira Guerra Mundial em 
1914, a Rússia aliou-se à França e à Inglaterra contra 
a Alemanha e a Áustria-Hungria. Nos embates com a 

Alemanha, sofreu várias derrotas e teve parte de seu 
território invadido; o número de mortos em combate 
aumentava, e os gastos de guerra potencializaram a 
crise econômica.

Em fevereiro de 1917 foram novamente organiza-
das manifestações públicas. Greves e protestos contra 
a situação econômica tomaram conta de São Petersbur-
go, capital da Rússia. A cidade de São Petersburgo foi 
fundada em 1703 pelo czar Pedro, o Grande. Durante 
a Primeira Guerra Mundial, o nome foi alterado para 
Petrogrado. Em 1924 a cidade foi rebatizada de Lenin-
grado, em homenagem a Lênin, na criação da União 
Soviética. Em 1991, com as eleições presidenciais, a po-
pulação votou pela volta do nome original, São Peters-
burgo. Naquele mês de 1917, ocorreram saques a lojas, 
ataques a tribunais, delegacias e outros edifícios ligados 
ao poder público, expressando-se dessa maneira o des-
contentamento com o governo. A permanência do czar 
no poder tornou-se insustentável quando grande parte 
dos soldados aderiu aos protestos e deixou de acatar as 
ordens imperiais. Em março o czar Nicolau II foi deposto, 
encerrando-se assim a história do Império Russo.

Formou-se, assim, um governo provisório liderado 
por Alexander Kerenski (1881-1970), socialista mode-
rado. O objetivo era transformar a Rússia em uma re-
pública parlamentarista democrática. Seria convocada 
uma Assembleia Constituinte e instituído o voto uni-
versal. Kerenski era menchevique (minoria, em russo), 
grupo de marxistas que defendia o desenvolvimento 
das forças produtivas, pois só após uma revolução bur-
guesa, segundo pensavam, é que seria possível alcan-
çar o socialismo.

 �  O czar Nicolau II (no centro, à direita) trabalhando em campo 
agrícola na Sibéria, na Rússia, antes de sua execução e de sua 
família, 1917.
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O governo provisório menchevique começou a 
perseguir Lênin e decretou a ilegalidade do Partido 
Bolchevique. Em paralelo, novos sovietes foram cria-
dos pelo país afora, representando não só operários, 
como também soldados e camponeses. O soviete de 
São Petersburgo foi adquirindo, cada vez mais, impor-
tância e poder, e as medidas governamentais deviam 
ser aprovadas igualmente por essa instância para que 
tivessem legitimidade.

Após uma tentativa de golpe de Estado ocorrida 
em agosto de 1917, que pretendia fechar os sovietes, o 
Partido Bolchevique ganhou fôlego e o movimento po-
pular fortaleceu-se. O soviete de Petrogrado (até 1914 
denominado São Petersburgo) passou a ser presidido 
por Trótski, que rompeu com o governo provisório. 

Em outubro de 1917, organizou-se um comitê revolucionário que conseguiu derrubar o governo provisório 
e tomar o poder com o auxílio do Exército Vermelho (também chamado de Guarda Vermelha), organizado 
por Trótski, com a participação de soldados desertores e trabalhadores. O Palácio de Inverno, sede do governo 
de Kerenski, foi dominado pelos guardas vermelhos. Dessa forma, consolidava-se a revolução socialista, com a 
ascensão dos bolcheviques e sovietes ao poder.

Lênin assumiu o governo, e todos os demais partidos políticos foram extintos. Instaurou-se, então, o regime de 
partido único, tendo sido revogada a convocação da Assembleia Constituinte. Iniciava-se, assim, a chamada dita-
dura do proletariado, que consolidaria a revolução com base em um Estado centralizador, responsável pela cons-
trução dos alicerces de um governo socialista. No dia 26 de outubro, Lênin fundou a República Soviética Russa.

Entre as primeiras medidas do governo socialista de Lênin, estavam a reforma agrária e a nacionalização de indústrias 
e bancos. Estes passaram a ser propriedade do Estado. Além disso, as fábricas ficaram sob controle dos operários.

Em 1918, foi assinado um acordo de paz com a Alemanha, que retirou a Rússia definitivamente da Primeira 
Guerra Mundial. Por fim, nesse mesmo ano, decidiu-se pela exe-
cução dos membros da família imperial, que foram assassinados a 
tiros por soldados do Exército Vermelho.

Após a tomada do poder, ocorreu uma guerra civil (de 1918 a 
1921) contra os opositores dos bolcheviques; no entanto, o Exército 
Vermelho, guardião militar da revolução, conseguiu conter a reação 
dos mencheviques e czaristas. Os contrarrevolucionários uniram-se 
e organizaram o Exército Branco. Tropas inglesas, francesas e es-
tadunidenses lutaram ao lado dos brancos. Somente em 1921 os 
conflitos entre as duas forças rivais se encerraram, consolidando a 
vitória bolchevique. Nesse mesmo ano, à frente do poder, Lênin 
instituiu a Nova Política Econômica (NEP). Sobre a NEP, explica o 
economista Paulo Sandroni:

Consistiu em um programa de desenvolvimento da economia, com relativa liberalização, adotado pelo governo da 
União Soviética entre 1921 e 1928. Tinha como objetivo recuperar a economia nacional devastada pela guerra e aliviar 
enormes tensões raciais decorrentes da aplicação do “comunismo de guerra” nos anos anteriores, quando o Estado assu-
miu de forma absoluta o controle de toda a produção do país para fazer frente à guerra civil e à invasão estrangeira. Com 
a NEP o comércio interno foi liberado, permitiu-se o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, estimula-
ram-se os investimentos estrangeiros, instituiu-se o pagamento de horas extras e de prêmios aos trabalhadores e criou-se 
o imposto sobre propriedades urbanas. Isso possibilitou uma rápida recuperação da economia do país [...] 

SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 298.

O pensamento leninista pode ser sintetizado em sua tese: “Um passo atrás 
para dar dois passos à frente”, ou seja, era preciso tomar medidas próprias da 
economia capitalista para construir condições favoráveis ao desenvolvimento do 
socialismo.

Politicamente, ampliou-se o centralismo governamental. Em 30 de dezembro 
de 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que 
pregava a internacionalização da revolução socialista. Em 1925, o antigo Partido 
Bolchevique transformou-se em Partido Comunista da União Soviética (PCUS), 
responsável pela direção governamental e pela repressão a todos os inimigos. 

�  Soldados bolcheviques da Guarda Vermelha marchando nas ruas 
de Moscou em 1917.

PARE e PENSE

1. Por que Lênin e os bolcheviques 
se opunham ao governo dos men-
cheviques, liderados por Kerenski?

2. Qual foi o papel da Nova Políti-
ca Econômica na reconstrução da 
economia soviética? 

� Lênin discursando no primeiro aniversário da revolução 
bolchevique. Rússia, 1918.
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228 Capítulo 4

Essa atividade trabalha a habilidade 
EM13CHS106, mediante a análise iconográfi ca 
de documentos que difundiam ideias socialistas 
no contexto da Revolução Russa. Espera-se que 
o estudante reconheça as estratégias e os usos 
da linguagem visual na transmissão de ideias 
políticas. A habilidade EM13CHS501 pode 
ser desenvolvida com a refl exão e o debate 
sobre as relações entre os princípios éticos e a 
divulgação de ideias políticas. 

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes 
gêneros textuais e tecnologias digi-
tais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, re-
flexiva e ética nas diversas práticas 
sociais, incluindo as escolares, para 
se comunicar, acessar e difundir 
informações, produzir conhecimen-
tos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS501) 

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

 Roteiro de trabalho
1. Que relação se pode estabelecer entre o processo revolucionário na Rússia 

e a imagem I?
A Revolução Russa visava à união da classe proletária mundial, seguindo o princípio marxista 
da “revolução permanente” e universal, portanto, para além das fronteiras nacionais. Assim, 
acolher os trabalhadores em um cartaz utilizando vários idiomas apontava para o esforço de 
propagar esse sentido universal da revolução.

2. Na imagem II, que se refere ao período de 1917 a 1920, o que representaria 
o monstro a ser derrotado pelos revolucionários? Utilize seus conhecimen-
tos sobre o evento revolucionário para formular uma explicação.
O cavaleiro vermelho representa os revolucionários bolcheviques, enquanto a fera, em branco, 
faz referência ao Exército branco, ou seja, aos contrarrevolucionários, grupo formado pela 
aristocracia russa e seus aliados, dentro e fora do país. 

3. Atualmente, as imagens, em cartazes ou panfl etos digitais, têm papel fun-
damental em propagandas políticas. Na sua opinião, quais são os princípios 
éticos que deveriam orientar a divulgação de ideias políticas? Um partido 
ou candidato teria o direito de inventar informações para promover seus 
princípios? Debata o tema com os colegas.
Os estudantes podem se dividir em pequenos grupos para discutir as perguntas. A recomen-
dação é orientá-los a fazer pesquisas, no celular, de campanhas publicitárias usadas recente-
mente por partidos e candidatos, a fim de exemplificarem seus argumentos. 
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  O stalinismo
Os desdobramentos da Revolução Russa após a morte de Lênin marcaram os 

rumos do país e do comunismo no mundo todo. O aprofundamento do autoritaris-
mo na direção de um regime totalitário transformou a experiência da coletivização 
das terras em uma política violenta contra os pequenos proprietários e campone-
ses, e o controle da vida política com mão de ferro destruiu o pensamento crítico 
(caracterizado como “inimigo da revolução” e, por isso, perseguido e aniquilado). 
Pode-se afi rmar, hoje, que o stalinismo minou os fundamentos da própria teoria 
socialista e de sua concepção de história, calcados na refl exão profunda, na au-
tocrítica e na sua crença nas mudanças. 
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LER DOCUMENTOS VISUAIS
Observe os cartazes comemorativos da Revolução Russa, o primeiro produzido em 1917 e o segundo, em 1920. 

Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS106

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

 Roteiro de trabalho

1. Que relação se pode estabelecer entre o processo revolucionário na Rússia e a imagem I?

2. Na imagem II, que se refere ao período de 1917 a 1920, o que representaria o monstro a ser derrotado pelos 
revolucionários? Utilize seus conhecimentos sobre o evento revolucionário para formular uma explicação.

3. Atualmente, as imagens, em cartazes ou panfletos digitais, têm papel fundamental em propagandas polí-
ticas. Na sua opinião, quais são os princípios éticos que deveriam orientar a divulgação de ideias políticas? 
Um partido ou candidato teria o direito de inventar informações para promover seus princípios? Debata o 
tema com os colegas. 

Imagem I Imagem II 

 �  Pôster que conclama os trabalhadores 
de outros países a participar do 
movimento revolucionário, com a 
expressão “Bem-vindos, camaradas!” 
em várias línguas, 1917. 

 �  Pôster comemorativo da Revolução de 
Outubro, 1920. 

O stalinismo
Em 1924, Lênin faleceu, iniciando-se a disputa pela sucessão ao cargo de chefe 

do governo e do Partido Comunista. Trótski, árduo defensor da internacionalização 
da revolução (sobretudo nos países industrializados), era um dos aspirantes ao car-
go. Além dele, havia Stálin, secretário-geral do partido, que defendia a consolidação 
interna do regime antes de se buscar a internacionalização da revolução. Stálin foi o 
vitorioso e governou a União Soviética entre 1924 e 1953, quando também faleceu. 

Durante o governo de Stálin, a economia soviética foi completamente socia-
lizada e a NEP foi substituída, em 1928, pelos planos quinquenais. Com isso, 
Stálin pretendia modernizar e intensificar o processo de industrialização da Rússia. 
Também o campo foi socializado, com a criação dos sovkhozes (fazendas estatais) 
e dos kolkhozes (fazendas coletivas) no lugar das fazendas privadas. Em sua estra-
tégia de fortalecimento da União Soviética, Stálin priorizou a indústria de base e não 
a de bens de consumo, ampliando o poder do Estado sobre a economia. 
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Página 89

 PONTO DE VISTA
O texto dessa seção é de autoria de Leon Trótski (1879-1940), líder bolchevique, 

um dos comandantes do Exército Vermelho e intelectual marxista que exerceu 
profunda infl uência em vários países. Ele foi o principal opositor de Stálin e, 
após a morte de Lênin, disputou e perdeu o comando do Partido Comunista da 
União Soviética. Afastado do controle e exilado, refugiou-se no México, onde foi 
assassinado a mando de seu rival, em 1940. Nesse fragmento, o autor critica a 
política adotada por Stálin para governar a o país, acusando-o de ser um traidor 
do socialismo e de estar a favor da burguesia.

A atividade trabalha a habilidade EM13CHS103 por meio da análise de um 
texto de Trótski – importante documento histórico da Revolução Russa. O estudante 
precisará contrapor argumentos de duas fi guras relevantes do movimento, de 
modo a formar uma opinião própria sobre o tema.

A habilidade EM13CHS603 pode ser desenvolvida pela refl exão sobre as 
diferentes formas de governo empregadas ao longo da história. O estudante deve 
avaliar os pontos positivos e negativos da democracia, como forma de governo 
escolhida pelo Brasil e por outras nações, de maneira a se tornar um cidadão com 
senso crítico.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS603) 

Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C

Roteiro de trabalho

1. Segundo Trótski, os avanços da Revolução Russa transformaram-se em 
retrocessos com a subida de Stálin ao poder. Descreva quais seriam esses 
retrocessos.

Trótski acusa Stálin de favorecer a burguesia em transações comerciais, aumentar a burocracia 
que dificulta o acesso do povo à justiça, abusar do poder como um monarca e reprimir as 
manifestações populares.

2. Por que, para Trótski, o stalinismo tornou-se um regime ainda pior que a 
monarquia absoluta?

Enquanto a monarquia absoluta impunha a “barbárie” das discriminações sociais em nome 
da ordem e dos próprios privilégios que pretendia garantir, Stálin “restaurou as formas mais 
ofensivas de privilégio” e sufocou a participação política das massas, sob novas bases sociais, 
recorrendo à hipocrisia, pois se baseava no ideário da Revolução Russa.  

3. Por que Trótski considera a reabilitação do liberalismo na Europa um pro-
blema a ser combatido?

Trótski argumenta que contrapor a democracia liberal à ditadura do proletariado com o intuito 
de condenar o regime socialista seria retroceder a um regime (a democracia liberal) que tam-
bém teve seus horrores. Trata-se aqui de uma crítica de Trótski às desigualdades sociais e às 
diversas formas de violência perpetradas por Estados capitalistas. 

4. Atualmente, o governo democrático é aceito em muitos países e tem sido 
visto como uma conquista importante. Na sua opinião, a democracia deve 
ser defendida como a melhor forma de governo? Justifi que suas ideias com 
base nos estudos apresentados neste capítulo.
O propósito desta questão é incentivar os estudantes a debaterem o alcance e os limites 
dos regimes democráticos, bem como compreenderem os direitos sociais e econômicos como 
uma dimensão fundamental de um país democrático. Assim, o debate pode ser orientado 
para tratar de questões estruturais do Brasil contemporâneo, como a desigualdade de poder 
estabelecida em decorrência da desigualdade econômica; a reduzida participação popular nas 
decisões do governo e o uso da máquina pública para atender interesses privados dos setores 
mais ricos; entre outras. 

Seria oportuno reconhecer de que maneira esses e outros aspectos colocam em xeque o regi-
me democrático. Por outro lado, também seria importante discutir que outros regimes políticos 
e formas de governo seriam mais adequados para garantir a defesa dos direitos fundamentais. 
Para isso, os estudantes podem pesquisar as experiências de outros países, como os que vivem 
em regimes teocráticos ou sob formas distintas de ditadura ou autocracia. 

89ANARQUISTAS E SOCIALISTAS: O PODER DOS TRABALHADORES

Stálin esteve à frente de um governo ditatorial, censurando e eliminando seus 
opositores. Esse foi o caso de Trótski, exilado em 1929 e assassinado em 1940, no 
México. Várias outras lideranças de oposição foram presas, torturadas e executa-
das nos anos seguintes, entre elas antigos companheiros de partido. Também os 
civis que se opunham às ideias totalitárias do Partido Comunista foram persegui-
dos e eliminados. Muitas pessoas foram enviadas à Sibéria para executar traba-
lhos, como os camponeses contrários à coletivização das terras. A esse respeito, 
comenta Philip Clark:

Stalin forçou muitos camponeses a entregar suas terras às grandes fazendas cole-
tivas do Estado. [...] É claro que muitos camponeses resistiram. Alguns até matavam 
seu gado para não entregá-lo às fazendas. Stalin reagia com violência, forçando pelas 
armas a entrega das terras. Milhões de kulaks (camponeses com certos recursos) foram 
mortos. E milhões de outros deportados com suas famílias para a Sibéria e a Ásia Cen-
tral. [...] Durante o governo de Stalin foi totalmente suprimida a liberdade de expres-
são e de organização dos trabalhadores. Cientistas, historiadores, artistas e escritores 
eram obrigados a seguir a linha oficial do partido. [...] Paciente e metodicamente, Stalin 
foi eliminando os que se opunham a seus planos. [...] Mais de sete milhões de pessoas 
foram presas durante a era Stalin. E pelo menos 1 milhão delas executadas.

CLARK, Philip. A Revolução Russa. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 26-28.  
(Guerras que mudaram o mundo).

PONTO DE VISTA
O texto a seguir é uma reflexão crítica de Leon Trótski sobre os rumos tomados pela Revolução Russa a partir 

do stalinismo. Com base no texto, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

O stalinismo é um produto da velha sociedade
Leon Trótski

A Rússia empreendeu o mais grandioso salto para a frente da história, da revolução, as forças da inércia tomam 
sua desforra. O stalinismo tornou-se a encarnação desta reação. A barbárie da velha Rússia, ressuscitada sobre novas 
bases sociais, assume uma feição ainda mais repugnante, porque agora tem de valer-se de uma hipocrisia sem pre-
cedentes na história.

Os liberais e social-democratas ocidentais, obrigados pela Revolução de Outubro a pôr em dúvida suas ideias en-
velhecidas, sentem renascer suas forças. A gangrena moral da burocracia soviética parece-lhes reabilitar o liberalismo. 
[...] Contrapor-se democracia à ditadura, com o intuito de condenar o regime socialista em nome do regime burguês, 
revela, do ponto de vista teórico, um espantoso manancial de ignorância e má-fé. A infecção do stalinismo, realidade 
histórica, contrapõe-se à democracia, abstração supra-histórica. Mas a democracia teve também uma história, na qual 
os horrores também não estiveram ausentes. [...]

[...] A Revolução de Outubro anulara os privilégios, declarara guerra às discriminações sociais, substituíra a de-
mocracia pelo autogoverno dos trabalhadores, abolira a diplomacia secreta; esforçara-se para dar a mais completa 
transparência a todas as relações sociais. O stalinismo restaurou as formas mais ofensivas de privilégio, conferiu à 
desigualdade um caráter provocativo, sufocou com absolutismo policial a atividade espontânea das massas, fez da 
administração um monopólio da oligarquia do Kremlin, ressuscitou o fetichismo do poder sob formas que a própria 
monarquia absoluta não tivera sequer coragem de sonhar.

TRÓTSKI, Leon. Moral e revolução. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 29-32. 

 Roteiro de trabalho

1. Segundo Trótski, os avanços da Revolução Russa transformaram-se em retrocessos com a subida de Stálin 
ao poder. Descreva quais seriam esses retrocessos. 

2. Por que, para Trótski, o stalinismo tornou-se um regime ainda pior que a monarquia absoluta? 

3. Por que Trótski considera a reabilitação do liberalismo na Europa um problema a ser combatido? 

4. Atualmente, o governo democrático é aceito em muitos países e tem sido visto como uma conquista impor-
tante. Na sua opinião, a democracia deve ser defendida como a melhor forma de governo? Justifique suas 
ideias com base nos estudos apresentados neste capítulo. 
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  A URSS pós-Stálin
O estudo desse longo período da história soviética deve levar em conta o 

contexto mais amplo da Guerra Fria e as disputas internacionais pela hegemonia 
do bloco comunista, desde a Revolução Chinesa, em 1959. Nesse cenário, a União 
Soviética pagou um preço excessivo para se manter na disputa armamentista e 
na corrida espacial contra os Estados Unidos e, ainda, para oferecer apoio militar 
e fi nanceiro a regimes políticos comunistas ou guerrilhas em disputas nos mais 
diversos cantos do mundo. 

Internamente, é preciso destacar, a União Soviética também enfrentou 
condições econômicas dramáticas, em decorrência de governos autoritários e 
centralizadores (mesmo com a “desestalinização”), os quais não foram capazes de 
garantir crescimento econômico com aumento do bem-estar social e distribuição 
de renda. 

Décadas de insatisfação se acumularam entre diversos setores sociais. Isso, 
somado ao ressurgimento dos nacionalismos (das diversas repúblicas que formavam 
a União Soviética), culminou no caldo político que acelerou, nos anos 1980, o fi m 
do regime comunista e da unidade soviética.
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1. Por que o stalinismo marcou profundamente os rumos da Revolução 
Russa?
Stálin fez um governo ditatorial, censurando e eliminando seus opositores. Esse foi o caso de Trótski, exi-
lado em1929 e assassinado em 1940, no México. Várias outras lideranças de oposição foram presas, tor-
turadas e executadas nos anos seguintes,  incluindo antigos companheiros de partido. Também os ci-
vis  que  se  opunham  às  ideias  totalitárias  do  Partido  Comunista  foram  perseguidos  e  eliminados. 
Muitas pessoas foram enviadas para executar trabalhos forçados na Sibéria, como camponeses contrá-
rios à coletivização das terras. 

2. Como se caracterizou a política soviética em relação ao Ocidente e ao 
tema do desarmamento no período pós-stalinista?
O líder Brejnev tentou intensificar a corrida armamentista durante seu governo, mas logo ficou clara 
a defasagem tecnológica do país. Sob o comando dos líderes subsequentes, os investimentos feitos 
foram destinados à sociedade e à estabilidade econômica. Logo, a disputa armamentista deixou de 
ser prioridade.

Página 92

  A Revolução Chinesa

A Revolução Chinesa, como a Russa, também marcou profundamente o século 
XX, não apenas porque transformou o regime político do país mais populoso do 
mundo (em 1949, havia ali 500 milhões de habitantes), como também porque 
manteve uma política de não alinhamento com a União Soviética, ostentando certa 
independência no cenário internacional. Além disso, pode ser oportuno comentar 
com os estudantes que, atualmente, a China constitui o principal rival político e 
comercial dos Estados Unidos e, segundo inúmeras projeções de especialistas, 
será a grande potência a dominar o cenário internacional nas próximas décadas. 
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A URSS pós-Stálin
Depois da morte de Stálin, em 1953, Nikita Kruschev (1894-1971) assumiu o 

poder e procurou “desestalinizar” o país, reaproximando-se das nações capitalistas. 
Chegou a denunciar no XX Congresso do Partido Comunista os crimes cometidos 
por Stálin. Inaugurou-se assim um período de flexibilização nas tensas relações en-
tre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria (disputa ideológica entre 
Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia política, econômica e militar no 
mundo, que teve início após a Segunda Guerra Mundial e durou até a queda do 
Muro de Berlim). Nesse período, a potência socialista obteve importantes conquis-
tas tecnológicas, lançando ao espaço, em 1957, o satélite artificial Sputnik e fazen-
do o primeiro voo espacial tripulado, em 1961, com Yuri Gagarin.

 �  QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. XVI, 18, 77 e 123. O desenhista 
argentino Quino criou as primeiras tiras da personagem Mafalda em 1963. As historinhas, 
publicadas por um jornal argentino e atualmente reunidas em livro, fazem referência a vários temas 
da época, entre eles o socialismo e a Guerra Fria. O escritor italiano Umberto Eco comentou que 
Mafalda era a personagem dos anos 1960: “uma heroína ‘enraivecida’ que recusa o mundo tal 
como ele é”. Segundo Eco, ela “pertence a um país repleto de contrastes sociais que, no entanto, 
nada mais quer do que torná-la integrada e feliz, algo que Mafalda recusa, resistindo a todas as 
tentativas [...]. Na verdade, Mafalda tem ideias confusas em questão de política. Não consegue 
entender o que acontece no Vietnã, não sabe por que existem pobres, desconfia do Estado, mas 
tem receio dos chineses. De uma coisa ela tem certeza: não está satisfeita” (Apud: QUINO. Toda 
Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. XVI).

Em 1964, a Nomenklatura, órgão superior da estrutura burocrática criada pe-
los stalinistas, destituiu Kruschev e entregou a direção governamental a Leonid 
Brejnev (1906-1982), que novamente enrijeceu a postura da União Soviética em 
relação aos países capitalistas e desfez o espírito de coexistência pacífica proposto 
pelo governo anterior. Foi alimentada a corrida armamentista entre os Estados 
Unidos e a União Soviética, em busca da supremacia militar no contexto da Guerra 
Fria. Mas nos anos 1980 começava a transparecer o atraso tecnológico soviético em 
relação às potências capitalistas.

Em 1982, após a morte de Brejnev, seguiram-se Yuri Andropov (1914-1984) e 
Konstantin Tchernenko (1911-1985). Em seu lugar assumiu Mikhail Gorbachev 

Ilu
st

ra
çõ

es
: 2

00
6 

Q
ui

no
/E

di
ci

on
es

 D
e 

La
 F

lo
r

91ANARQUISTAS E SOCIALISTAS: O PODER DOS TRABALHADORES

(1931-), que iniciou um amplo processo de reformas: a rees-
truturação econômica, denominada perestroika, a abertu-
ra política e a descentralização do poder (glasnost), além 
da busca de acordos internacionais que interrompessem a 
corrida armamentista. Não seria possível investir em outros 
setores necessitados da União Soviética sem que se redu-
zissem os gastos com armamentos.

Para colocar em prática essa reforma, Gorbachev pôs 
fim ao monopartidarismo, permitindo a formação de várias 
forças políticas. Dentre elas, as mais importantes eram as 
que ficaram conhecidas como antiperestroika e ultraperes-
troika, ou seja, os que se pronunciavam contra a reforma 
econômica proposta e os que queriam aprofundá-la, com 
maior abertura para a economia de mercado. Esse último 
grupo conseguiu o apoio popular, e um de seus líderes, 
Boris Yeltsin (1931-2007), foi eleito presidente do Congres-
so do Povo das Repúblicas Russas e do Soviete Supremo 
da Rússia, em 1990, nas eleições diretas que se realizaram 
como consequência do processo de abertura política.

Em 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim – marco 
estabelecido em 1961 para separar a Alemanha ocidental,sob 
influência capitalista, e a Alemanha oriental, sob influência 
soviética. No mesmo ano, ganhou força o movimento pela 
democratização do regime na então Tchecoslováquia, aliada 
ao bloco comunista. Ocorreram várias manifestações públicas, até que 
os comunistas renunciaram a seus cargos, e as eleições realizadas na 
sequência elevaram Vaclav Havel (1936-2011), uma das lideranças do 
movimento, a presidente da Tchecoslováquia. O país gradualmente 
adotou a economia de mercado e, em 1993, dividiu-se em República 
Tcheca e Eslováquia. Em 1991, as repúblicas soviéticas Letônia, Lituânia 
e Estônia já haviam se separado do bloco soviético.

Em agosto de 1991, Gorbachev foi afastado do governo da União So-
viética em uma tentativa de golpe de Estado das lideranças conservado-
ras. Boris Yeltsin, recém-eleito presidente da República da Rússia, reagiu 
e propôs resistência armada, com amplo apoio popular. Realizaram-se 
uma greve geral e um cerco aos golpistas, que foram derrotados. Em de-
zembro, quando Gorbachev já havia retomado o cargo, Yeltsin, aprovei-
tando-se da força política que 
tinha angariado com a derrota 
dos conservadores, articulou o 
fim da União Soviética. Fundou-
-se assim a Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI), 
mediante o Tratado de Minsk, 
assinado também pela Ucrânia 
e por Belarus. Pouco depois, ou-
tras repúblicas aderiram ao tra-
tado. Gorbachev então renun-
ciou à presidência da já extinta 
União Soviética, composta até a 
época de 15 Estados.

Ocorreram, a partir daí, o 
desmembramento político e o 
processo de abertura econômi-
ca, que rapidamente aderiu ao 
regime capitalista. Na atualida-
de, a maioria das nações que 
compunham a antiga União 
Soviética vive sob a lógica da 
propriedade privada e das re-
gras de mercado da sociedade 
capitalista.

HO/AFP

�  Em julho de 1990, uma rede de lanchonetes estadunidense 
abriu sua primeira loja em Moscou, na Rússia. Muitas 
pessoas formaram filas para conhecê-la, como podemos 
observar nesta foto. 

�  Cidadãos alemães tentam destruir e pulam a 
barreira do muro que separava Berlim oriental
de Berlim ocidental, na Alemanha, em novembro 
de 1989. 
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�  O então candidato à presidência da 
Rússia, Boris Yeltsin, é cumprimentado 
pela população a caminho do local de 
votação. Eleito com ampla maioria de 
votos, Yeltsin passou a articular o fim da 
União Soviética. Moscou, Rússia, junho 
de 1991. 

Wojtek Druszcz/AFP
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1. Por que o stalinismo marcou 
profundamente os rumos da 
Revolução Russa?

2. Como se caracterizou a política 
soviética em relação ao Ociden-
te e ao tema do desarmamento 
no período pós-stalinista?
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 A Revolução Chinesa
Nos primeiros anos do século XX, a China vivia sob  

regime imperial, sofrendo influência direta de alguns 
países, de que a Inglaterra, que controlava sua alfânde-
ga, é exemplo. A maioria da população vivia em con-
dições miseráveis, e a fome tomava conta de regiões 
inteiras do império.

Um movimento nacionalista de oposição – a di-
nastia Manchu –, que condenava a presença estran-
geira no país, organizou um processo revolucionário. 
Em 1911, as forças revolucionárias fizeram com que o 
imperador abdicasse e fosse criada a República da 
China. É dessa época a fundação do Partido Nacio-
nal Chinês, o Kuomintang, que governaria o país. 
No entanto, a situação econômica e social da China 
não havia mudado, ainda que o capitalismo e as indús-
trias tivessem conseguido se desenvolver em algumas 
regiões. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, 
a China ficou sob controle político dos japoneses, em 
decorrência da imposição de várias exigências. Esse 
domínio foi reforçado pelo Tratado de Versalhes, do-
cumento internacional que reorganizou as fronteiras 
europeias após a Primeira Guerra Mundial. A decisão 
provocou reação na população chinesa, que organizou 
vários protestos; também ocorreu uma aproximação 
da China com o governo russo.

Em 1921 foi fundado o Partido Comunista Chinês, 
que, em 1923, aliou-se ao Kuomintang para liderar a Re-
pública Chinesa e unificar o país sob um único governo. 
No entanto, em 1927, quando Chiang Kai-shek assumiu 
a liderança do Kuomintang e da China, esse partido foi 
colocado na ilegalidade, e seus líderes foram persegui-
dos e presos. Apesar disso, Chiang Kai-shek conseguiu 

reunificar o país, tornando-se o chefe do governo na-
cional da China.

Nesse contexto, os comunistas construíram uma 
nova estratégia de atuação sob a liderança de Mao 
Tsé-tung (1893-1976): mobilizar a população pobre 
camponesa contra o governo nacionalista de Chiang 
Kai-shek. Os camponeses acabariam por se transfor-
mar na maior força da revolução socialista. Assim, a 
partir de 1928, foi formado o Exército Vermelho, 
que, após tomar as terras de proprietários, redistri-
buíam-nas entre os camponeses da região. Os conflitos 
entre as forças nacionalistas e os comunistas permea-
ram toda a década de 1930, e, além deles, havia ainda 
a presença japonesa no país, o que desagradava sobre-
maneira a população chinesa.

Em 1934, quando Chiang Kai-shek principiou uma 
grande ofensiva militar anticomunista, o Exército Ver-
melho começou a se retirar do território sobre o qual 
tinha domínio. Os comunistas deram início, assim, 
ao que ficou conhecido como Longa Marcha. Mais 
de 100 mil soldados vermelhos, liderados por Mao  
Tsé-tung, foram para o norte do país com o objetivo de 
reunir novas forças para combater as tropas nacionalistas, 
que congregavam mais de 500 mil homens e armamentos 
poderosos. 

Passado um ano do início da Marcha e com cerca 
de 10 mil quilômetros percorridos, restavam apenas 
aproximadamente 10 mil soldados do Exército Verme-
lho. Muitos morreram de frio ou fome ou foram exter-
minados por nacionalistas. Isso não impediu, contudo, 
que os comunistas continuassem a conquistar a ade-

DA UNIÃO SOVIÉTICA À CEI 
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Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 263. 
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• Quais foram as estratégias políticas utilizadas pelo Exército Vermelho 
e por Mao Tsé-tung que colaboraram para a vitória sobre o governo 
nacionalista de Chiang Kai-shek?
A estratégia usada por ambos foi investir na reforma agrária, que agradaria grande parte da popu-
lação. À época ainda vivendo em regime rural. Assim, os camponeses se filiaram à luta comunista.

  A Revolução Cultural
A Revolução Cultural na China foi um fenômeno complexo e teve muita 

repercussão em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. As conclusões do 
artigo da historiadora Cristiane Soares de Santana oferecem uma síntese bem 
elaborada sobre esse fenômeno histórico.

A Revolução Cultural impôs um novo ritmo de vida à população chinesa, 
onde a tentativa de construção do socialismo estava diretamente associada à 
imagem de um “homem novo”, que serviria ao povo e aprenderia com as mas-
sas para promover um verdadeiro processo de transformação na sociedade. 
Assim, foi esse modelo de sociedade perfeita que foi exportado para o mundo 
ocidental e acabou atraindo uma parcela da esquerda brasileira, incluindo a 
Ação Popular, o Partido Comunista do Brasil (Ala Vermelha) e o Partido Comu-
nista Revolucionário, os quais na busca do “homem novo” integraram seus mi-
litantes no campo e/ou nas fábricas para que estes organizassem a revolução 
brasileira com base na guerra popular prolongada, que visava efetuar o cerco 
das cidades a partir dos campos.

A experiência da Revolução Cultural tornou-se um processo complexo na 
medida em que estudantes e trabalhadores elevaram ao extremo as formula-
ções maoístas sobre a necessidade de se levar adiante uma transformação efi-
caz do processo de produção capitalista. Baseada nesta iniciativa de massas, 
a Revolução Cultural teve como principal limitação a compreensão errônea 
da essência das relações de produção na China. A consequência disso foi a 
não percepção de que as contradições dentro do Partido e do aparato estatal 
eram oposições entre classes sociais, cuja existência está ligada a não trans-
formação das relações de produção capitalistas, e não relacionadas a conflitos 
limitados a questões políticas [...].

Tal interpretação acabou fazendo com que a Revolução Cultural Chinesa 
passasse a ser lembrada como uma fase repleta de excessos e marcada por 
sessões de autocrítica, expurgos partidários, humilhações em público, espan-
camentos e pela reeducação, a qual era vista como uma forma de recuperar os 
cidadãos chineses dos seus “desvios” de conduta política para o socialismo.

Pode-se acreditar que tais dificuldades teóricas e práticas citadas anterior-
mente acabaram promovendo a desarticulação dessa experiência singular de 
tentativa de construção do socialismo na China. Marcada por intensas lutas 
entre o núcleo radical do Partido Comunista Chinês (ligado a Mao Tsé-tung), 
formado por sua esposa, Chiang Ching, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e 
Wang Hongwen, que recebeu o nome de “Bando dos Quatro” e a ala dita 
burocratizada do Partido, a qual tentava reconstruir os órgãos do Partido com 
uma participação popular mais reduzida, a Revolução Cultural Proletária es-
tendeu-se até 1976, no esforço já limitado de revolucionarização das relações 
de produção.

Com a morte de Mao Tsé-tung, em setembro de 1976, o Bando dos Quatro 
foi destituído, julgado e condenado pelos excessos cometidos durante a Revo-
lução Cultural. Deng Xiaoping retornou ao poder, o assumindo oficialmente na 
Terceira Sessão Plenária do 11o Comitê Central, em dezembro de 1978, dando 
início a uma nova era da história da China.

SANTANA, Cristiane Soares de. Notas sobre a História da Revolução Cultura Chinesa (1966-1976). In: 
História Social. n. 17, p. 127-129, 2009.
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A criação das comunas fez parte da política de Mao que ficou conhecida como Grande Salto para a Frente. 
José Mao Jr. e Lincoln Secco a explicam assim: 

A política do Grande Salto para a Frente era mais cultural do que econômica, embora seus reflexos na economia tenham sido 
gravíssimos. O fervor revolucionário das massas deveria substituir o frio cálculo dos burocratas do planejamento centralizado; a 
criação da cultura e do lazer, provir do próprio povo; a defesa militar, ser popular [...]. Milhões de homens comuns, semiletrados, 

foram estimulados a escrever poesias e contos; milhares de estudantes e intelectuais 
transferiram-se para o campo; proclamou-se o igualitarismo, e fez-se a crítica da sepa-
ração entre o trabalho manual e o intelectual. 

Além disso, houve forte crítica à família nuclear, e a participação da mulher no 
mercado de trabalho foi incentivada com a criação de creches e a centralização do 
trabalho doméstico em grandes lavanderias e cozinhas coletivas. Do ponto de vista da 
economia, porém, o Grande Salto fracassou, embora não possa ser considerado uma 
perda total de recursos, pois a economia não deixou de crescer.

MAO JR., José; SECCO, Lincoln. A Revolução Chinesa: até onde vai a 
força do dragão. São Paulo: Scipione, 1999. p. 49.

A Revolução Cultural
Em 1966, começou na China a Revolução Cultural, que tinha como base o movimento iniciado com o Grande 

Salto para a Frente. Buscou-se radicalizar as propostas de igualdade e a crítica à burocracia. Forjou-se uma arte en-
gajada, ligada a causas políticas, ao mesmo tempo que se procurava romper com a hierarquia. Oficiais militares ti-
veram de trabalhar nas fábricas, intelectuais foram levados ao campo e estimulou-se a crítica à ideologia burguesa. 
Pretendia-se também reformar o ensino. Houve ainda perseguição a intelectuais e cientistas desalinhados do pen-
samento vigente, e a população foi motivada a criticar as autoridades – cartazes gigantes mostravam subordinados 
fazendo críticas a seus superiores. Dessa maneira, poderia se reduzir a distinção entre governantes e governados. 

PARE e PENSE

• Quais foram as estratégias po-
líticas utilizadas pelo Exército 
Vermelho e por Mao Tsé-tung 
que colaboraram para a vitória 
sobre o governo nacionalista de 
Chiang Kai-shek? 
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�  Pôster de propaganda da Revolução Cultural, c. 1966-1976. 
Mao Tsé-tung aparece retratado na bandeira chinesa, que era 
reverenciada por membros da Aeronáutica, da Marinha e do 
Exército. Essas instituições protegiam a indústria e a agricultura, 
simbolizadas na parte inferior esquerda do cartaz. 

�  Crianças em idade escolar assistem a uma lição sobre a Revolução 
Cultural perto de um retrato do presidente Mao Tsé-tung. Xangai, 
China, 1971. 



232 Capítulo 4

Página 95

  Socialismo de mercado
Trata-se de um aspecto bastante complexo da história recente da China e que 

ainda provoca certos equívocos, inclusive em textos jornalísticos mais apressados. 
Seria importante destacar que a expressão “economia socialista de mercado” 
comporta, essencialmente, dois aspectos fundamentais do que se convencionou 
chamar de “socialismo chinês”: a forte planifi cação e o controle do Estado sobre 
a economia. Tudo isso associado a um governo de partido único que praticamente 
se confunde com as estruturas de Estado – o que implica um nível elevado de 
autocracia do Partido Comunista Chinês e, portanto, de centralização do poder. 

Caso julgue oportuno, há muita informação disponível sobre a China atual 
que pode despertar o interesse dos estudantes, por exemplo, na forma de 
reportagens jornalísticas em vídeo. Um desses materiais é a reportagem “Um 
olhar para a China”, da série Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, produzido 
em 2017 (55 min). O vídeo está disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=9PiD8gCoSBk. Acesso em: 18 set. 2020. 

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e au-
toria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS304) 

Analisar os impactos socioambientais 
decorrentes de práticas de instituições 
governamentais, de empresas e de in-
divíduos, discutindo as origens dessas 
práticas, selecionando, incorporando 
e promovendo aquelas que favoreçam 
a consciência e a ética socioambiental 
e o consumo responsável.

Habilidade (EM13CHS603) 

Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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PESQUISA
Para realizar a pesquisa, seria importante orientar os estudantes a procurar sites confi áveis de centros de pesquisa, 

portais de notícias reconhecidos ou produtores de conteúdo qualifi cados. Para agilizar a pesquisa, os links a seguir 
podem ser um ponto de partida:

•  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43874269. Acesso em: 18 
set. 2020. Artigo publicado pela BBC e escrito por Rana Mitter, professor de 
História e Política da China Moderna na Universidade de Oxford.

•  https://www.publico.pt/2016/08/14/mundo/noticia/a-juventude-em-revolta-
envelheceu-1741033. Acesso em: 18 set. 2020. Esse artigo do site português 
Público faz um balanço sobre os 50 anos da Revolução Cultural, tendo em 
vista as relações de poder atuais na China.

•  https://exame.com/mundo/como-o-pop-esta-incentivando-uma-nova-geracao-
de-nacionalistas-na-china/. Acesso em: 18 set. 2020. Reportagem publicada pela 
revista Exame sobre as relações entre a cultura pop e a juventude chinesa atual.

•  https://brasil.elpais.com/internacional/2020-07-27/eua-x-china-cenarios-da-
nova-guerra-fria.html. Acesso em: 18 set. 2020. Artigo do El País sobre as 
relações atuais entre China e Estados Unidos. 

Para ajudar na edição dos documentários, os estudantes podem procurar 
sites com orientações e aplicativos de edição de vídeo, utilizados, inclusive, em 
smartphones. Seria importante defi nir com a turma que os vídeos produzidos 
sejam de curta duração, no máximo com três ou quatro minutos, pois o trabalho 
de edição é bastante demorado e cansativo. Na sequência, os estudantes podem 
disponibilizá-los nas redes sociais ou na página da internet da escola, a fi m de 
ampliar a difusão do tema e suscitar debates mais refl exivos. 

A utilização de diversas linguagens para formular a pesquisa desta atividade, 
que tem como tema a Revolução Chinesa, mobilizará a habilidade EM13CHS106. 
Espera-se que o estudante depare com artigos, imagens e vídeos e os analise 
de maneira crítica, para depois compor um documentário que refl ita seu 
posicionamento sobre a questão.
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Entretanto, Wladimir Pomar explica:

As autoridades chinesas proibiam que os representantes da burguesia infiltrados no Partido fossem citados nominal-
mente na imprensa sem a aprovação do comitê ao qual pertenciam, que os quadros técnicos e científicos dedicados a 
atividades estratégicas fossem incomodados e que a Revolução Cultural fosse levada às fileiras do Exército Popular de 
Libertação [EPL]. 

Milhões de chineses organizaram-se na “guarda vermelha” e nos diversos “comitês de rebeldes revolucionários” e 
passaram a aplicar a democracia direta, cada grupo interpretando a seu modo as citações e as instruções do presidente 
Mao, que defendia firmemente a ideia de que as “massas não deveriam ser tuteladas”. 

Em 1969, porém, a situação 
tornara-se extremamente peri-
gosa. Além dos prejuízos à pro-
dução, em razão das constantes 
paralisações para as discussões e 
disputas políticas, e das repetidas 
arbitrariedades, injustiças e até 
crimes contra os que se opunham 
às ideias e práticas dos “guardas 
vermelhos” e “rebeldes revolu-
cionários”, o perigo de uma guer-
ra civil real materializou-se após 
choques envolvendo unidades do 
EPL na cidade de Wuhan. 

A direção do PC [Partido Co-
munista] e o governo ordenaram 
o desarmamento e a dissolução 
da Guarda Vermelha, reorganiza-
ram os organismos estatais, com a 
participação de representantes dos 
comitês do PC, dos comitês revolu-
cionários e do EPL, e passaram a 
dar atenção redobrada à economia.

POMAR, Wladimir. A Revolução  
Chinesa. São Paulo: Ed. da Unesp,  

2003. p. 99.

Socialismo de mercado
Em 1976, quando Mao Tsé-tung faleceu, encerrou-se a Revolução Cultural, tendo Deng Xiaoping (1904-1997) 

assumido o governo chinês.
Nos anos 1970, a China começou a abrir suas fronteiras para o comércio internacional e abandonou a organi-

zação de comunas populares. Nos anos 1980, ampliou a abertura de empresas privadas, inaugurando a denomi-
nada economia socialista de mercado. Com isso, o Estado deveria intervir na economia para organizar e criar a 
política de desenvolvimento interno, reduzindo assim as desigualdades sociais. Isso não impediria, entretanto, que 
a economia de mercado buscasse lucros e alimentasse a riqueza nacional.

Foram criadas, em 1980, as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), que ofereciam condições lucrativas a investido-
res estrangeiros, como infraestrutura básica para a instalação de indústrias e mão de obra barata. O baixo salário 
pago pelo empresário capitalista era, em parte, compensado por um salário indireto pago pelo Estado. Este se 
encarregaria da saúde, da educação e dos preços subsidiados para vestuário e alimentos, entre outros itens. Com 
isso, a China foi se incorporando cada vez mais à economia mundial capitalista, com preços bastante competitivos. 
Nos anos 1990, os produtos chineses passaram a ser vendidos a preços vantajosos no mercado brasileiro e no de 
outros países.

Entre 2000 e 2008, a economia do país cresceu, em média, 9,1% ao ano. Em 2010, a China superou o Japão e se tor-
nou a segunda maior economia do mundo, à frente de França, Inglaterra e Alemanha, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos.

O grande crescimento econômico da China trouxe também novos problemas, como o desequilíbrio ambiental, 
a poluição, grande emissão de gases de efeito estufa e dificuldades para a vida cotidiana das grandes cidades, 
que sofrem com enormes congestionamentos e poluição, levando várias delas a criar leis para reduzir o fluxo de 
veículos. 

 �  Cartaz de propaganda produzido em 1969, quando a tomada de Pequim completava  
20 anos. 

Fine Art Images/Album/Fotoarena
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A habilidade EM13CHS304 será trabalhada com a análise dos impactos 
ambientais decorrentes da crescente industrialização chinesa. Já a habilidade 
EM13CHS603 poderá ser desenvolvida mediante a comparação das medidas 
tomadas pela China em seu processo industrial com as dos outros países que 
passaram por uma revolução socialista. Espera-se que o estudante consiga 
identifi car diferenças e semelhanças entre a formação dos Estados e o sistema 
econômico dessas nações, de modo a formar uma opinião própria sobre o tema.

Página 97

  A Revolução Cubana

A Revolução Cubana e, em certa medida, a permanência do regime socialista 
na ilha têm papel relevante nas disputas de narrativas na América Latina. Durante 
muitas décadas, a vitória da Revolução sobre as pressões militares e econômicas 
dos Estados Unidos representou, para os movimentos sociais e partidos políticos 
de esquerda, um símbolo de resistência e esperança. Por outro lado, as críticas à 
falta de democracia e a denúncia de violação de direitos humanos, especialmente 
pela existência de presos políticos, colocam em xeque as conquistas cubanas nas 
áreas sociais. 

Se tiver oportunidade para aprofundar o tema, há inúmeros materiais disponíveis 
sobre Cuba e o processo revolucionário. O fi lme de fi cção Diários de motocicleta
(Walter Salles, 2004) narra as aventuras juvenis de Che Guevara, médico argentino 
que, antes de se engajar na luta contra Batista, atravessou o continente americano 
em uma motocicleta. No fi lme A cidade perdida (Andy Garcia, 2005), o proprietário 
de um cassino em Havana vive os embates provocados pelos primeiros tempos 
da Revolução, quando os interesses estadunidenses e da elite cubana foram 
prejudicados pelas mudanças em curso. 

Página 101

 PARE e PENSE

1. Compare as estratégias políticas e militares dos rebeldes cubanos e do 
Exército Vermelho Chinês: o que elas têm em comum e o que as dife-
rencia?
Na China, o Exército Vermelho, formado por militantes comunistas, tomava as terras dos grandes 
proprietários e as redistribuía para os camponeses da região, ampliando seu apoio. Assim, desloca-
ram-se pelo vasto território chinês combatendo as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek e criando 
um movimento de massas. Em Cuba, os rebeldes, em número reduzido, estabeleceram-se em uma 
região montanhosa e de difícil acesso e, de lá, organizavam ataques específicos ao exército de 
Batista. Com o tempo, as ações de guerrilha foram ganhando adeptos, especialmente entre os cam-
poneses, enquanto outras manifestações de apoio ocorriam nas cidades, como greves e protestos. 
Portanto, a rebelião cubana se constituiu como uma guerrilha baseada em inúmeros focos de ação.     

2. Por que os Estados Unidos decretaram bloqueio comercial contra Cuba 
e quais foram seus efeitos para a economia cubana?
Os Estados Unidos não reconheceram a Revolução Cubana como uma manifestação legítima e, a 
princípio, romperam relações com o governo de Fidel. Em 1962, decretaram um bloqueio e puniam 
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PESQUISA
Em 2018, a China tinha 1,39 bilhão de habitantes distribuídos em 9,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo 

o quarto país do mundo em extensão. Cerca de 55 etnias, com predomínio da han, e dezenas de línguas e dialetos 
configuram uma grande diversidade cultural. Após a década de 1970, a combinação entre liberalização econômica, 
investimentos estrangeiros, uso intensivo da mão de obra, baixa carga tributária e baixo valor da moeda resultou 
em um vigoroso salto econômico, com crescimento em torno de 10% ao ano há mais de uma década. Para viabili-
zar a modernização econômica, foram constituídas as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), marcadas pela presença 
de empresas estrangeiras e elevados investimentos externos. No início da segunda década do século XXI, há sinais 
de que a China começa agora a se voltar para seu mercado interno.

Na esfera política, trata-se de um regime fechado de partido único que persegue e silencia opositores de forma 
implacável; isso inclui censurar o acesso à internet. 

O país é hoje a oficina do mundo, grande exportador de eletroeletrônicos, baterias para celulares, peças para 
automóveis e computadores, roupas, calçados, brinquedos e uma infinidade de itens. Além disso, vem se con-
solidando como grande produtor de novas tecnologias, deixando de ser apenas um fabricante de produtos com 
baixo custo. Importa petróleo de países africanos (Sudão, Angola) e do Oriente Médio, e bens como soja e ferro do 
Brasil. Por outro lado, mantém a política do filho único, a falta de liberdades essenciais e a degradação ambiental 
(a China está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa), além das desigualdades entre o campo e as 
metrópoles da faixa oriental.

Com base nessas informações, vamos desenvolver uma pesquisa para ampliar a compreensão sobre a China, 
um país tão complexo que se configura como grande potência econômica, rivalizando com os Estados Unidos 
no século XXI. Siga os passos do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Reúna-se com os colegas em grupo para escolher um dos temas a seguir, relacionados à China contemporânea. 

a. Organização econômica e condições de vida da população.

b. Organização política e restrições à livre comunicação.

c. Perspectivas e modo de vida dos jovens na sociedade chinesa.

 �  Xangai, na China, tornou-se o coração da economia que mais cresce no mundo. Com seus 24 milhões de habitantes, transformou-
-se na sede de grandes empresas e em centro de consumo. No século XXI, a China, além de grande produtor mundial de produtos 
industrializados, é uma grande potência no campo tecnológico, tendo ainda o mais rico setor bancário do mundo. Foto de 2015.
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d. Desenvolvimento econômico e problemas ambientais.

e. China: comunista ou capitalista?

2. Agora, vocês vão produzir um pequeno documentário sobre o tema escolhido, podendo incluir outros 
aspectos que considerarem relevantes durante a pesquisa. Para realizar esse documentário, vocês podem 
usar imagens e falas gravadas em vídeo, que vão retratar os resultados da pesquisa feita pelo grupo.

3. Recorram a sites, livros e revistas que possam trazer informações importantes. Entretanto, fiquem aten-
tos, pois sempre é necessário consultar mais de uma fonte para verificar se a informação produzida é 
verdadeira. Prefira informações e análises que tenham sido elaboradas por instituições como universida-
des e centros de pesquisa especializados no assunto. Todo o material pesquisado deve ser indicado com 
a devida fonte, que inclui autor, título, local de criação, ano de produção e, no caso de sites, endereço 
completo e data de acesso. 

4. Após a realização da pesquisa, é hora de criar um roteiro para o documentário. O roteiro deve incluir as 
falas a serem gravadas, as imagens a serem inseridas e o tempo de duração de cada inserção. No boxe 
abaixo, sugere-se um site no qual vocês encontrarão mais informações sobre o gênero documentário. Não 
deixem de pesquisá-lo!

5. Cada fala pode ser gravada separadamente, mas é necessário ter o cuidado de apresentar uma linguagem 
unificada. Depois, é preciso buscar um programa de edição livre para reunir os vários trechos gravados e 
criar uma versão final. Não se esqueçam de colocar os créditos com os nomes dos participantes e as fun-
ções que exerceram.

6. Por fim, divulguem o documentário para as famílias da comunidade escolar. Caso queiram ampliar a divul-
gação, vocês podem escolher uma plataforma na internet. 

Para saber mais sobre o gênero documentário, consulte o site da Academia Internacional de 
Cinema, disponível em: https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-documentario/. Acesso 
em: 1o ago. 2020. 

 A Revolução Cubana
Desde fins do século XIX, Cuba, ilha localizada na entrada do golfo do 

México e dominada pelos espanhóis, era bastante dependente dos Estados 
Unidos (cerca de 150 quilômetros separam os dois países). A região era, 
para os estadunidenses, uma base militar estratégica na América Central, 
pois, localizada no oceano Atlântico, estava próxima também do Pacífico 
– vale destacar que, nessa época, 
os Estados Unidos já negociavam 
a construção de um canal ligando 
os dois oceanos, no atual Pana-
má. Sua independência ocorreu 
em 1898, sob a liderança de Jose 
Martí (1853-1895), poeta anties-
cravagista contrário ao domínio 
colonial. Os estadunidenses de-
clararam guerra à Espanha duran-
te o processo de luta dos cubanos 
contra a metrópole, que logo re-
conheceu a derrota. Em Paris, foi 
assinado um tratado de paz, e os 
Estados Unidos passaram a ter o 
controle dos territórios de Porto 
Rico e das Filipinas como recom-
pensa de guerra.

 �  Acampamento na Estação Naval dos 
Estados Unidos em Guantánamo, 
Cuba, 1911. 
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Ainda em 1961, as pressões estadunidenses contra Cuba aumenta-
ram. Logo no mês de janeiro, o governo dos Estados Unidos rompeu re-
lações diplomáticas com a ilha revolucionária. Em abril desse ano, aviões 
bombardearam o aeroporto de Santiago de Cuba. No mesmo mês, cerca 
de 1 500 homens invadiram uma praia na baía dos Porcos, no litoral sul 
da ilha. Eles estariam supostamente recebendo apoio aéreo de aviões 
com insígnias cubanas; com isso, pretendia-se forjar uma rebelião nas 
forças militares do país. Houve reação do exército de Fidel e o grupo não 
conseguiu avançar. A perspectiva dos Estados Unidos de que a popula-
ção cubana apoiaria os contrarrevolucionários não se concretizou. Mui-
tos soldados estadunidenses foram presos e, mais tarde, trocados com o 
governo opositor por medicamentos e alimentos. Em 1962, os Estados 
Unidos decretaram o bloqueio econômico a Cuba.

�  Cartaz que convoca a população para participar da reforma 
agrária, 1959. 

�  Jornais dos Estados Unidos e Inglaterra destacando o 
bloqueio econômico em Cuba, 1962. 
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PARE e PENSE

1. Compare as estratégias po-
líticas e militares dos rebel-
des cubanos e do Exército 
Vermelho Chinês: O que elas 
têm em comum e o que as 
diferencia?

2. Por que os Estados Unidos 
decretaram bloqueio comer-
cial contra Cuba e quais fo-
ram seus efeitos para a eco-
nomia cubana?

Conquistas sociais e desafios econômicos
Nos anos 1980, apesar do bloqueio econômico comercial das nações capitalistas, já havia sido vencido o de-

semprego, combatidas as drogas e a prostituição, erradicado o analfabetismo, eliminada a miséria e realizado um 
intenso combate à discriminação racial. O bloqueio estadunidense, no entanto, tornou obrigatório o racionamento 
de vários produtos, como alimentos, combustível e outros gêneros de primeira necessidade.

Na década de 1990, uma das al-
ternativas do governo cubano para 
enfrentar esse bloqueio e dinamizar 
a economia local foi o estímulo ao tu-
rismo, que atualmente constitui uma 
das receitas mais importantes do Es-
tado cubano. É preciso lembrar que, 
nos anos 1970, a economia cubana 
havia se integrado ao Conselho Eco-
nômico de Assistência Mútua (Come-
con), formado pela União Soviética e 
por países do Leste Europeu. Graças 
a isso, Cuba tinha um mercado se-
guro para suas exportações (mais da 
metade delas nesse período eram 
destinadas à União Soviética) e a ga-
rantia do abastecimento de petróleo. 
Porém, com o desmantelamento da 
União Soviética em 1991, Cuba dei-
xou de ter um importante apoio polí-
tico e econômico.

�  Carros antigos utilizados como táxis são atração para turistas em Havana, Cuba, 
em 2019. 
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comercialmente nações que mantivessem relações comerciais com Cuba, com o propósito de isolar 
a ilha. O bloqueio provocou naquele país o racionamento de vários produtos, como alimentos, com-
bustível e outros gêneros de primeira necessidade. Em consequência, nos anos 1990, Cuba passou 
a dinamizar a atividade turística para atrair recursos, especialmente depois do desmantelamento da 
União Soviética, em 1991. 

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS603) 

Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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RELEITURA

Nesta seção, como fechamento do capítulo, 
apresentamos duas análises sobre o socialismo 
no século XX: uma de Eric Hobsbawm e outra 
de Fernando Morais. A leitura desses textos pode 
ser acompanhada de uma síntese produzida 
coletivamente sobre os conteúdos apreendidos 
no percurso. 

A habilidade EM13CHS106 pode ser 
desenvolvida por meio da leitura do texto 
jornalístico de Morais e do texto historiográfi co de 
Hobsbawm. Além disso, os estudantes deverão 
reavaliar as imagens das revoluções socialistas 
apresentadas no capítulo. Por sua vez, a 
habilidade EM13CHS603 pode ser aprofundada 
com a análise da formação de nações socialistas, 
como Cuba, União Soviética e China. Espera-se 

que na atividade o estudante utilize conceitos econômicos e políticos – como 
abertura de mercado, descentralização de poder e direitos humanos. 

Roteiro de trabalho 

1. Segundo Hobsbawm, que motivos levaram o socialismo soviético ao co-
lapso?
De acordo com Hobsbawm, o colapso ocorreu em virtude do isolamento da União Soviética, 
“comprometida a construir sozinha, o socialismo” e das condições internas do país, que acar-
retaram a um “custo humano enorme e inteiramente intolerável” e a um tipo de socialismo 
marcado pelo “comando implacável e brutal”. 

2. Que caminho adotou Cuba nos anos 1990, conforme Morais?
Para sobreviver à crise causada pelo desmantelamento da União Soviética, segundo Morais, 
Cuba decidiu abrir “parcerias com grandes grupos hoteleiros internacionais”.  

3. Que relações podem ser feitas entre o colapso da União Soviética e a ne-
cessidade de Cuba de construir novos caminhos nos anos 1990?

O texto de Fernando Morais relaciona a crise de Cuba nos anos 1990 ao colapso da União 
Soviética, pois Cuba dependia profundamente da economia soviética. Com o colapso, o país 
teve de procurar novos caminhos, entre os quais a exploração do turismo internacional. 

4. Com base na leitura dos dois textos, elabore uma justifi cativa para a frase 
de Hobsbawm: “O fracasso do socialismo soviético não se refl ete sobre a 
possibilidade de outros tipos de socialismo”.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que o autor defende ser possível 
haver outros tipos de socialismo, além do denominado “socialismo realmente existente” da 
União Soviética. Cuba, por exemplo, tem um tipo de socialismo com características próprias e 
o país se manteve socialista mesmo depois do fim da União Soviética.

ANARQUISTAS E SOCIALISTAS: O PODER DOS TRABALHADORES

RELEITURA
Para finalizar o capítulo, apresentamos a seguir dois textos escritos por importantes autores: o primeiro é um 

balanço do historiador britânico Eric Hobsbawm (1917-2012) sobre as condições históricas que levaram ao colap-
so da União Soviética. O segundo foi publicado no livro A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro, do 
jornalista Fernando Morais (1946-), uma longa reportagem sobre sua visita a Cuba nos anos 1970. Após a leitura, 
reflita sobre o tema com base nas questões propostas pelo Roteiro de trabalho. 

O fim da União Soviética (trechos selecionados)
Eric Hobsbawm

Com o colapso da URSS, a experiência do “socialismo realmente existente” chegou ao fim. Pois, mesmo onde os 
regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia 
única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num Estado completamente coletivizado – ou uma 
economia de propriedade coletiva praticamente operando sem mercado. Será essa experiência, algum dia, renovada? 
Claramente não o será na forma desenvolvida na URSS, nem provavelmente em qualquer outra, a não ser em condi-
ções de uma guerra econômica total ou algo semelhante, ou em alguma outra emergência análoga.

[...] O fracasso da revolução em outros lugares deixou a URSS comprometida a construir sozinha o socialismo, 
num país onde, pelo consenso universal dos marxistas em 1917, incluindo os russos, as condições para fazê-lo sim-
plesmente não estavam presentes. A tentativa de construir o socialismo produziu conquistas notáveis [...], mas a  
um custo humano enorme e inteiramente intolerável, e daquilo que acabou se revelando uma economia sem saída e 
um sistema político em favor do qual nada havia a dizer. [...]

Até onde o fracasso da experiência soviética lança dúvida sobre todo o projeto de socialismo tradicional, uma economia 
baseada essencialmente na propriedade social e administração planejada dos meios de produção, distribuição e troca já e 
outra questão. [...] O fracasso do socialismo soviético não se reflete sobre a possibilidade de outros tipos de socialismo. [...] 

A tragédia da Revolução de Outubro foi precisamente a de que ela só pode produzir seu tipo de socialismo de 
comando implacável e brutal [...].

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 481-482.

A ilha (trechos selecionados)
Fernando Morais

A maior crise econômica de toda a história da Revolução Cubana explodiu na tarde de uma ensolarada quinta-feira, dia 21 
de dezembro de 1991. Despachos das agências de notícias davam conta de que os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas, 
reunidos em Alma-Ata, capital da República do Casaquistão, haviam decidido acompanhar as declarações de independência 
da Rússia, da Ucrânia e da Bielo-Rússia, até então abrigadas sob o chapéu da URSS, e anunciar o fim da federação. No lugar do 
colosso comunista nascia a Comunidade dos Estados Independentes, comandada pelo presidente russo Boris Yeltsin [...]. A par-
tir de então, as apostas que se faziam pelo mundo afora não eram sobre se Cuba ia acabar, mas quando sumiria do mapa. [...]

Para a crise bater no dia a dia dos cubanos foi um pulo. A primeira medida que o governo tomou para conter a hemorragia 
foi baixar um duríssimo racionamento de eletricidade, que deixava a população 16 horas por dia sem energia. [...]

Quem chegasse a Cuba no auge da crise, começo da década de 1990, tinha a impressão de que estava em um país-fan-
tasma. Não havia um só veículo circulando pelas ruas: táxis, ônibus, carros particulares, carros oficiais – nada.

[...] Até o mais empedernido revolucionário era obrigado a reconhecer que o naufrágio parecia próximo.
[...] Só havia, no entanto, uma forma de manter as conquistas obtidas na saúde pública e tentar reeditar os áureos tempos 

dos esportes olímpicos: era preciso obter dólares. [...] É nesse momento que Cuba decide abrir parcerias com grandes grupos 
hoteleiros internacionais... 

[...] Uma das razões que levaram Cuba a demorar tanto tempo para descobrir o potencial turístico do país foi a mal disfar-
çada má vontade dos setores mais duros da Revolução. Eles acreditavam que abrir o país indiscriminadamente para o turismo 
era permitir a contaminação da juventude cubana pelo que consideravam “vícios do capitalismo”, como a prostituição, as 
drogas e o consumismo.

MORAIS, Fernando. A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. 30. ed.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.p. 23-40.

 Roteiro de trabalho
1. Segundo Hobsbawm, que motivos levaram o socialismo soviético ao colapso?

2. Que caminho adotou Cuba nos anos 1990, segundo Morais? 

3. Que relações podem ser feitas entre o colapso da União Soviética e a necessidade de Cuba de construir 
novos caminhos nos anos 1990?
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5. Retome o capítulo, observando atentamente as imagens sobre as revolu-
ções socialistas no século XX. Em seguida, escolha uma que você considere 
mais simbólica ou representativa do que você aprendeu. Em uma roda de 
conversa, com toda a turma, mostre a imagem e explique aos colegas os 
motivos de sua escolha.

Objetiva-se, com esta questão, solicitar uma leitura mais atenta das imagens apresentadas no 
capítulo. Sugere-se que os estudantes conversem sobre as imagens e as interpretem com base 
no que foi aprendido, mas também de acordo com os repertórios culturais de cada um. Na 
roda de conversa, seria oportuno que cada estudante rapidamente tecesse suas considerações 
sobre a imagem, selecionada, incentivando outros colegas que fizeram a mesma escolha a 
completar a fala com interpretações e comentários. 

Página 104

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O livro O que os chineses não comem, composto de textos curtos e de leitura 

acessível, oferece possibilidades para uma atividade mais sistemática, caso haja 
tempo no planejamento. Além disso, o uso da crônica como gênero textual 
cria possibilidades de um trabalho criativo, com a análise de relatos pessoais 
corriqueiros e narrativas mais subjetivas. 

Os fi lmes Che (partes 1 e 2) podem ser trabalhados lado a lado com outra 
narrativa mencionada neste manual, Diários de motocicleta. Uma sugestão é 
estimular os estudantes a comparar a visão dos diretores e roteiristas sobre Che 
Guevara, um icônico personagem latino-americano. Do mesmo modo, os fi lmes 
Outubro e Reds podem ser comparados, visto que ambos narram aspectos centrais 
da Revolução Russa.

Página 106
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1. B
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3. C
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4. Com base na leitura dos dois textos, elabore uma justifi cativa para a frase de Hobsbawm: “O fracasso do 
socialismo soviético não se refl ete sobre a possibilidade de outros tipos de socialismo”.

5. Retome o capítulo, observando atentamente as imagens sobre as revoluções socialistas do século XX. Em 
seguida, escolha uma que você considere mais simbólica ou representativa do que aprendeu. Em uma roda 
de conversa com toda a turma, mostre a imagem e explique aos colegas os motivos de sua escolha.  

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
MORAIS, Fernando. A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2001.
Passados 25 anos da primeira edição de A ilha, Fernando Morais lançou, em 2001, uma nova 
edição desse livro. Originalmente uma reportagem histórica sobre a Cuba socialista, a obra 
aborda temas como educação, saúde e reforma agrária, além de anexos, como uma entrevis-
ta com Fidel Castro. Nesta versão atualizada, o autor volta ao país e acrescenta um prefácio 
sobre as diferenças sentidas após o fim da União Soviética, bem como a trajetória cubana 
para se livrar da crise que assola o país.

REIS FILHO, Daniel Aarão. A aventura socialista do século XX. São Paulo: Atual, 1999.
Ampla abordagem das experiências socialistas soviética, chinesa, cubana e do Leste Europeu. 
O livro mostra como, no decorrer do século XX, o socialismo tentou ser implantado em dife-
rentes contextos, que se interpenetraram. Entretanto, o fim da União Soviética abalou todas 
essas tentativas, levando os países de regime socialista a impasses e revisões.

XINRAN. O que os chineses não comem. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Coletânea de textos de uma jornalista e escritora chinesa radicada em Londres sobre ques-
tões culturais, políticas e de gênero que marcam a sociedade chinesa contemporânea.

ADEUS, Lênin! Direção de Wolfgang Becker. Alemanha, 2003. (121 min).
Quando uma mãe comunista acorda de um coma depois da queda do Muro de Berlim, em 
1989, seu filho faz de tudo para ela pensar que continua a viver na Alemanha Oriental  antes 
desse evento.

ANTES do Anoitecer. Direção de Juliano Schnabel. Estados Unidos, 2000. (125 min).
Cinebiografia do escritor cubano Reynaldo Arenas, que foi perseguido em seu país e viveu 
exilado em Nova York, nos Estados Unidos.
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1. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua 
vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio de� nido de desenvolvimento das suas forças materiais de 
produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social.

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS, F. Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977. Adaptado.

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que:

a. o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.

b. o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.

c. a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.

d. a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.

e. a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.

2. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se 
emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua 
sociedade, o seu real signi� cado: o mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo 
para a construção e edi� cação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é 
inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa.

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011. Adaptado.

UMA HISTÓRIA do comunismo: a fé do século XX. Direção de Patrick Rotman e Patrick 
Barbéris. França, 2005. (218 min). 
O documentário recorre a depoimentos de historiadores e imagens raras da União Soviética 
e da China para analisar a trajetória do socialismo no século XX.

70 anos da Revolução Comunista na China: como país pobre e 
rural se tornou potência mundial em quatro décadas. BBC. Dispo-
nível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49877017. 
Acesso em: 25 ago. 2020. 
Matéria jornalística que recupera a trajetória da história chinesa ao lon-
go de setenta anos e apresenta dados para explicar o crescimento eco-
nômico do país em meio a uma revolução comunista.

O JOVEM Karl Marx. Direção de Raoul Peck. França, Alemanha, Bélgica, 2017. (118 min). 
Nesse filme, é mostrada a história de Karl Marx em sua juventude em Paris, na França, fazen-
do referência ao processo de algumas de suas principais ideias. 
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Referências bibliográficas complementares
ALEXIJEVICH, Svetlana. Vozes de Tchernóbil: a história oral do desastre nuclear. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.
A jornalista bielorrussa, ganhadora do prêmio Nobel de Literatura, entrevistou dezenas de pessoas que de 
alguma forma estiveram conectadas com a explosão dessa usina nuclear. Ela transforma suas falas em um 
relato fluido que apresenta diversas versões sobre a corrida tecnológica entre União Soviética e Estados Unidos. 
A obra recebeu uma adaptação em formato de seriado, em 2019.

CORNETTE, Jean-Luc; SCHEIBE, Fernando. Frida Kahlo. São Paulo: Nemo HQ, 2016.
Nessa história em quadrinhos, acompanhamos a história da pintora feminista Frida Kahlo, que abrigou Trótski 
durante seu exílio no México. 

GATTAI, Zélia. Anarquistas, graças a Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Nessa autobiografia, a autora rememora sua infância na cidade de São Paulo, em um bairro de italianos que 
seguiam os princípios anarquistas.

STEINBECK, John; CAPA, Robert. Um diário russo. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.
Um famoso escritor e um premiado fotógrafo partem rumo a Moscou, logo após a Segunda Guerra Mundial, 
para conhecer a União Soviética, em um momento em que a imprensa dos países capitalistas não podia ser 
fonte confiável. As fotos e os relatos compõem um documento ímpar sobre aquele momento de instabilidade 
mundial.

Audiovisual

Anastasia. Direção: Don Bluth e Gary Goldman. Estados Unidos, 1997 (1h 35min).
Animação que interpreta a Revolução Russa como um conto de fadas, misturando lendas, fantasia e história 
em uma narrativa voltada para o público infantojuvenil.

Os Miseráveis. Direção: Tom Hooper. Estados Unidos, 2012 (2h 40min).
Nessa adaptação da obra homônima de Victor Hugo, é possível ver o contraste entre a miséria de boa parte 
da população francesa, o injusto sistema punitivo e o luxo da elite dirigente.
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TRANSFORMAÇÕES 
DO MUNDO DO 
TRABALHO5

O capítulo tem como principal objetivo proporcionar 
caminhos de análise crítica sobre as mudanças em curso 
na estrutura da sociedade contemporânea que redefi nem 
as relações entre capital e trabalho e transformam as 
condições físicas, econômicas e jurídicas relativas ao 
exercício das atividades profi ssionais. A abordagem 
parte da apresentação de elementos conceituais e 
históricos e lança questionamentos que estimulam a 
refl exão dos estudantes sobre os contextos possíveis 
em que o tema trabalho pode ser pensado. Seguindo 
essa proposta, o conteúdo permite situar o trabalho 
segundo a concepção das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, o que é fundamental para tratar do tema 
como uma dimensão social não separada das demais, 
na relação que estabelece com as variáveis que agem e 
interagem no funcionamento da sociedade e que estão 
em constante transformação.

Ao problematizar os vínculos entre o trabalho e a vida 
pessoal, o capítulo apresenta os aspectos envolvidos e o 
papel social e econômico do trabalho em diferentes mo-
mentos da história e, enfi m, demonstra de que modo o 
surgimento do regime de mão de obra assalariada como 
um dos pilares de sustentação do sistema capitalista de 
produção se tornou fundamental para movimentar as 
transformações da sociedade a partir de então. Da mesma 
forma, a lógica de produção de capital mostra-se essen-
cial para a compreensão das transformações do mundo 

do trabalho no mundo contemporâneo, marcado por 
reestruturações corporativas e reformas na legislação que 
possibilitam precarizar as relações e as condições de tra-
balho como meio de auferir lucros à classe empresarial.

Atualmente, os trabalhadores autônomos vincula-
dos a aplicativos de celular que atuam no transporte 
de pessoas em carros particulares e na entrega de 
alimentos e outras encomendas por meio de moto-
cicletas, bicicletas e patinetes passaram a ser vistos 
como um símbolo das transformações no mercado de 
trabalho. Trata-se de pessoas que trabalham sem um 
vínculo juridicamente reconhecido com as empresas 
que operam os aplicativos e não têm acesso a nenhum 
direito trabalhista ou proteção previdenciária, fi cando 
desamparados em caso de doenças e acidentes. De 
um lado, os serviços via aplicativos absorvem grande 
parte dos desempregados sem alternativas de reinser-
ção no mercado de trabalho formal, mas, de outro, as 
baixas remunerações, as longas jornadas de trabalho, 
os riscos de acidentes e outros fatores que degradam 
as condições de trabalho têm feito crescer as manifes-
tações de descontentamento. É isto que representa 
a foto de abertura do capítulo: trabalhadores que 
utilizam bicicletas e motocicletas como instrumento 
de entrega organizados em protesto de rua contra as 
más condições de trabalho. Manifestações públicas 
como a retratada na foto começaram a se tornar mais 
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� Trabalhadores autônomos fazem protesto contra empresas de entrega alegando más condições de trabalho. Município de São Paulo, 2020.
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Você mora na cidade ou no campo? No lu-
gar em que você vive, quais são os meios 
de transporte de mercadorias mais usa-

dos? Nas paisagens das grandes cidades brasileiras, 
é comum a imagem dos chamados motoboys circu-
lando sempre apressados entre os carros. Você sabe 
a que isso se deve? São várias as razões para o gran-
de número de pessoas que utilizam a motocicleta 
como meio de trabalho. Uma delas está relacionada 
à versatilidade das motos, que permitem atender à 
demanda por transporte de pequenas encomendas 
com rapidez por ruas e avenidas congestionadas. 

Mas você acha que isso é suficiente para explicar 
a proliferação de motoboys? Leve em consideração 
que esses trabalhadores sofrem muita pressão para 

concluir a entrega com rapidez e que essa ativida-
de é bastante perigosa. Na cidade de São Paulo, 
por exemplo, acidentes envolvendo motociclistas 
ocorrem quase diariamente, com elevado número 
de mortes. Em grande parte, a existência de tantas 
pessoas dispostas a arriscar a própria vida no trânsito 
das cidades se explica pela falta de opção.

Nas últimas décadas, a escassez de oportunida-
des de emprego com carteira assinada vem empur-
rando parcelas significativas da população brasileira 
para o trabalho informal. Ao mesmo tempo, os avan-
ços tecnológicos e as transformações econômicas 
têm alterado as exigências para ingresso no mundo 
do trabalho, o tipo de formação profissional e as for-
mas de luta dos trabalhadores por seus direitos.  

Neste capítulo, teremos a oportunidade de estudar diversos aspectos rela-
cionados à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na organização das 
sociedades. Ao levar em conta as transformações na estrutura das sociedades 
capitalistas, vamos compreender o mundo do trabalho nos dias de hoje e iden-
tificar as tendências em curso. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, 
discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

O capítulo possibilita o desenvolvimento da competência 1, ao incentivar os estudantes a analisar 
processos relacionados ao tema “trabalho” por meio de atividades que estimulam a reflexão, utilizando 
fontes e recursos variados, e que demandam diferentes procedimentos para tratar questões estruturadas 
para mobilizar o raciocínio, a capacidade de ler, classificar e estabelecer relações entre variáveis e fazer 
avaliações calcadas no senso crítico. 

Um dos momentos oportunos para isso ocorre com os procedimentos propostos na seção Ler gráficos 
e tabelas, em que os estudantes precisam analisar um conjunto de dados disponíveis no portal do IBGE 
Cidades, interpretando mapas, gráficos e tabelas com o objetivo de reconhecer a situação do município e 
do estado em que vivem quanto à população empregada e ao rendimento dos trabalhadores, considerando 
o conjunto do país. 

A seção Pesquisa também propõe aos estudantes um roteiro de pesquisa e análise em conformidade 
com a competência 1. Nesse caso, eles precisam colocar em prática diferentes procedimentos para 
encontrar cantigas de trabalho em registros digitais ou na tradição oral e, depois, submetê-las à análise 
para explorar o vínculo entre o trabalho e a cultura, nas amostras selecionadas. Já na seção Ponto de 
vista, a proposta que abarca a competência 1 consiste em confrontar dois pontos de vista distintos em 
relação a determinadas mudanças na legislação que regulamenta o trabalho terceirizado, com base na 
leitura de dois textos, cada um defendendo argumentos alinhados a um dos pontos de vista.

Este capítulo contribui para o desenvolvimento da competência 2 com a seção Releitura, em que os 
estudantes têm a oportunidade de interpretar o trecho de um clássico da literatura mundial, A volta ao 
mundo em oitenta dias, de Júlio Verne, e analisar, no enredo construído em uma obra de ficção, aspectos 
históricos que efetivamente marcaram as relações de poder entre o Reino Unido e suas colônias no território 
indiano, identificando seus efeitos para as relações de trabalho e a qualificação da mão de obra na Índia 
do século XIX. Ao compreender o contexto de análise proposto, os estudantes são estimulados ainda a 
projetar a questão da qualificação profissional para os tempos atuais e para outros países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento, como o Brasil.

O conteúdo ao longo de todo o capítulo contempla principalmente o desenvolvimento da competência 4, 
por meio de abordagens que demonstram as transformações da sociedade relativas ao trabalho e em função 
do momento histórico e das características do sistema produtivo. A contraposição entre as comunidades 
tradicionais e as sociedades capitalistas em relação à organização social e produtiva também favorece o 
desenvolvimento dessa competência, permitindo aos estudantes analisar em diferentes contextos e culturas 
as relações de produção e de trabalho. 
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frequentes e a ganhar mais adeptos empenhados, inclusive, em organizar greves 
e paralisações nacionais, além de desenvolver outras estratégias, como propor 
a organização de cooperativas para desenvolver aplicativos próprios de entrega.

A abertura do capítulo oferece a oportunidade não apenas de discutir as 
questões específicas envolvendo a situação dos entregadores, como também de 
partir do exemplo desses trabalhadores para questionar de modo introdutório as 
transformações no mundo do trabalho em geral, traçando paralelos com outras 
categorias, levantando os elementos contextuais envolvidos, trazendo argumentos 
representativos de diferentes pontos de vistas, abrindo espaço para os estudantes 
socializarem observações e reflexões. 

Competências gerais da BNCC
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
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A primeira ocasião em que essa competência é explorada é na seção Narrativas, que propõe a análise 
do relato jornalístico da situação dos entregadores que atendem clientes de aplicativos de celular na ci-
dade de São Paulo. O texto serve de parâmetro para a reflexão sobre as transformações na relação entre 
trabalho e capital, com a inexistência do vínculo jurídico de trabalho entre entregadores e as empresas 
que comercializam os produtos a ser entregues e as empresas que oferecem o serviço de aplicativos. 

Na seção Ler gráficos e tabelas, a competência 4 é contemplada no levantamento de características 
da população do município e do estado dos estudantes relacionadas ao mundo do trabalho, o que permite 
avaliar a ocorrência dos efeitos da transformação das relações de produção, capital e trabalho. Já por meio 
da seção Pesquisa, essa competência é contemplada com o reconhecimento das cantigas de trabalho 
como um resquício cultural, outrora bastante presente no meio rural e que foi perdendo espaço também 
em decorrência das transformações nas relações de trabalho. 

A seção Ler reportagem e gráfico explora os impactos que a pandemia de Covid-19 trouxe para o 
mercado de trabalho no Brasil, ocasionando a falência de muitas empresas e um número elevado de de-
missões. Isso possibilita a análise, na perspectiva da competência 4, das relações de produção, capital 
e trabalho em um contexto específico (o da pandemia no Brasil), mas também permite avaliar a ocorrência 
de situações que podem eventualmente se estender para além da pandemia, como a manutenção de 
um numeroso exército de desempregados, pressionando os salários para níveis baixos e favorecendo a 
precarização das condições de trabalho. 

Por fim, a seção Releitura apresenta mais uma possibilidade de analisar relações de trabalho em contextos 
específicos e em momentos históricos diferentes. A seção ainda problematiza o papel da educação como 
alternativa para transformar a realidade econômica de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento 
por meio qualificação profissional.

A competência 5 é aludida na seção Ponto de vista, que problematiza as transformações na relação de 
trabalho, muito criticadas por quem identifica nelas um meio de precarização das relações das condições 
de trabalho, que teria como efeito principal o aprofundamento das injustiças sociais. Por outro lado, os 
apoiadores das mudanças alegam que elas podem favorecer a contratação de trabalhadores, reduzindo 
o desemprego, o que seria benéfico para combater tais injustiças. 

A seção Pesquisa contempla a competência 5 por meio da crítica contida na canção “Felicidade”, de 
Tom Jobim e Vinícius de Morais, às condições de vida das pessoas pobres que precisam trabalhar duro na 
maior parte do tempo, com pouca margem para diversão; e por apresentar as canções de trabalho como 
manifestações culturais que refletem relações de trabalho coletivo e solidário, além de constituir uma 
forma de reduzir os efeitos extenuantes do trabalho pesado.

Páginas 108 e 109

Objetivos do capítulo
1. Conceituar a noção de trabalho na perspectiva das Ciências Humanas e situá-lo em diferentes contextos históricos.

2. Compreender as transformações que acompanharam o surgimento da mão de obra assalariada.

3. Identificar as relações entre a lógica de geração de capital e as transformações no mundo do trabalho.

4. Reconhecer os aspectos que caracterizam o atual processo de precarização das relações de trabalho e das 
condições de exercício das atividades profissionais.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Trabalho 
• Educação em Direitos Humanos
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 NARRATIVAS
O texto da seção Narrativas é uma matéria jornalística assinada por Leandro 

Machado. Relata a rotina de entregadores de produtos solicitados por meio de 
aplicativos de celular e foi produzida com base na observação in loco, na cidade de 
São Paulo, da atuação desse segmento de trabalhadores que atuam com bicicletas 
e motocicletas. A matéria descreve situações vivenciadas pelos entregadores, 
apresenta informações relativas à remuneração e expõe posicionamentos de 
especialistas, possibilitando identifi car nesse campo de atuação profi ssional um 
dos focos contemporâneos de degradação das relações de trabalho e da qualidade 
das condições em que os trabalhadores desenvolvem suas atividades.

A leitura do texto e o debate do conteúdo abordado são oportunos para 
compreender como a precarização do trabalho, apresentada por vezes de modo 
abstrato, concretiza-se em realidades cada vez mais comuns, impactando efetiva-
mente a vida de grande parte da população. O impacto se dá tanto nas parcelas 
adeptas da cultura do delivery, que sustenta a expansão dos serviços de entrega 
contratados por aplicativos, como entre aqueles que veem nesses serviços a única 
possibilidade de enfrentar a pobreza, dispondo-se a aceitar longas jornadas, a 
ausência de amparo das leis trabalhistas, a difi culdade para se alimentar e riscos 
no trânsito para obter alguma remuneração, ainda que baixa.

A seção permite constatar ainda que as condições de trabalho a que estão 
submetidos os entregadores não são homogêneas – são mais severas para os 
ciclistas –, ampliando o olhar para outras situações que revelem a ocorrência da 
precarização das condições de trabalho e das relações entre trabalho e capital.

Espera-se que o desenvolvimento da habilidade EM13CHS403 contribua para a 
identifi cação, pelos estudantes – na realidade em que estão inseridos e em outras 
partes do mundo, por intermédio de noticiários, viagens e informações obtidas por 
outros meios –, de situações que revelem transformações em curso decorrentes 
da introdução de novas tecnologias. Tais mudanças têm refl exo na organização 
do trabalho e da sociedade em geral, a exemplo da expansão do consumo dos 
serviços de delivery, associada à expansão do trabalho autônomo em condições 
de precarização, como forma de viabilizar esse tipo de serviço.

Quanto à habilidade EM13CHS404, a abordagem propõe ao estudante a análise 
do modo como o atual contexto histórico tem se caracterizado por mudanças 
no mundo do trabalho que acompanham as transformações já em processo 
na estrutura da sociedade, em parte relacionadas à evolução da tecnologia e à 
incorporação de recursos tecnológicos no dia a dia. 

Além disso, o texto trabalhado na seção permite aos estudantes avaliar que as 
mudanças abordadas tendem a atingir signifi cativamente os jovens provenientes 
de famílias de baixa renda, que são os que encontram mais difi culdades para 
ingressar no mercado de trabalho. 

A atividade 4 do Roteiro de trabalho leva os estudantes a analisar o próprio 
contexto em que vivem, a fi m de identifi car casos eventuais de trabalhadores 
expostos a condições precarizadas para o exercício de suas atividades.

Roteiro de trabalho 

1. Os entregadores mencionados no texto são submetidos a quais tipos de 
condições adversas em sua rotina de trabalho?

Os entregadores precisam atravessar grandes distâncias – muitas vezes pedalando, entre os 
locais de moradia e de trabalho –, enfrentam jornadas longas e nem sempre conseguem tirar 
folga.

2. Segundo o texto, há especialistas que identifi cam nos serviços de entrega 
vinculados a aplicativos de celular a precarização do trabalho. O que isso 
signifi ca e o que embasa essa interpretação?

Habilidade (EM13CHS403)

Caracterizar e analisar os impactos 
das transformações tecnológicas 
nas relações sociais e de trabalho 
próprias da contemporaneidade, 
promovendo ações voltadas à supe-
ração das desigualdades sociais, da 
opressão e da violação dos Direitos 
Humanos.

Habilidade (EM13CHS404) 

Identificar e discutir os múltiplos 
aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos 
e/ou geográficos e seus efeitos sobre 
as gerações, em especial, os jovens, 
levando em consideração, na atua-
lidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
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NARRATIVAS
Você vai ler a seguir o relato feito por uma equipe jornalística que acompanhou durante uma semana a rotina 

de trabalho de ciclistas e motociclistas que fazem entregas solicitadas por aplicativos de celular. Além de conhecer 
um pouco mais sobre as condições de trabalho dessas pessoas, o texto coloca em foco mudanças que estão acon-
tecendo no mercado de trabalho. Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Dormir na rua e pedalar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de aplicativos
Leandro Machado

Os entregadores aguardam esse momento do rush sentados em calçadas próximas a shopping centers, restau-
rantes ou supermercados. Então, por volta das 19h, começam a pipocar os pedidos nos celulares: os jovens pegam as 
mochilas, as bicicletas ou motos e partem para a correria da noite.

[...]
Os entregadores, no entanto, não moram nesses bairros. Vivem principalmente na periferia ou em cidades da 

Grande São Paulo. Para chegar ao trabalho, percorrem até 30 km – às vezes, pedalando.
Em um momento de crise econômica e alta do desemprego, os aplicativos de serviços como Uber, iFood, 99 e Rappi 

atraem desempregados e pessoas que têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho com a perspectiva de 
obter alguma renda.

[...]
[...] Especialistas afirmam que as empresas ajudam a precarizar o trabalho, pois elas não costumam seguir as leis 

trabalhistas. Seus colaboradores fazem jornadas muito mais longas que as oito horas previstas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), por exemplo.

‘As vantagens de ser motoboy’
Nas ruas de São Paulo, existem duas categorias de entregadores de aplicativos: os motoqueiros e os ciclistas. Elas 

concorrem entre si.
Quem tem uma moto recebe mais pedidos, trabalha de uma forma menos exaustiva e, principalmente, consegue 

ter uma renda maior – às vezes, recebe até o dobro do ciclista. Os motoboys que fazem jornadas de 12 horas diárias, 
por exemplo, ganham cerca de R$ 4 mil mensais, em média.

É o caso de Rodrigo Versutti, 41, que conseguiu aumentar seus vencimentos migrando do serviço de motoboy 
tradicional – que entrega documentos, principalmente – para o delivery de comida.

Hoje, ele ganha mais, sem dúvida, mas precisou abrir mão dos direitos trabalhistas da CLT, como seguro-desemprego, 
fundo de garantia e férias remuneradas. “Trabalho há 20 anos como motoboy e nunca tive uma renda como agora”, explica.

[...]

‘O paradoxo dos ciclistas’
Já o entregador que usa bicicleta, por sua vez, vive uma espécie de paradoxo: por mais que a tecnologia faça a 

roda do delivery girar, o trabalho dele depende essencialmente da força física. Quanto mais ele pedalar, quanto mais 
quilômetros percorrer pela cidade, maior será sua remuneração.

Por isso, os ciclistas ouvidos pela reportagem relataram fazer jornadas de mais de 12 horas diárias, trabalhar 
muitas vezes sem folgas e até dormir na rua para emendar um horário de pico no outro, sem voltar para casa.

Em média, eles conseguem uma renda mensal de R$ 2 mil, segundo relatos. As empresas não revelam dados sobre o 
perfil de seus colaboradores, mas, em uma semana de conversas, a reportagem constatou que grande parte pertence às 
classes mais baixas, mora em bairros periféricos e tem dificuldade para conseguir empregos no mercado formal.

MACHADO, Leandro. Dormir na rua e pedalar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de aplicativos. BBC News Brasil, 22 maio 2019.  
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48304340. Acesso em: 7 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Os entregadores mencionados no texto são submetidos a quais tipos de condições adversas em sua rotina 

de trabalho? 

2. Segundo o texto, há especialistas que identificam nos serviços de entrega vinculados a aplicativos de celular 
a precarização do trabalho. O que isso significa e o que embasa essa interpretação? 

3. Apesar de indicar que a precarização do trabalho afeta os entregadores vinculados a aplicativos em geral, 
o texto constata dificuldades adicionais àqueles que atuam com bicicletas. Por que isso acontece? 

4. Você tem conhecimento de trabalhadores que atuam em condições precárias ou sem a proteção de leis tra-
balhistas no município em que mora? Em caso afirmativo, descreva as condições de trabalho dessas pessoas. 
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  O UNIVERSO DO TRABALHO
O conteúdo apresenta elementos que 

caracterizam o universo do trabalho, de modo 
que os estudantes possam identifi car variáveis 
envolvidas, dimensionar a abrangência dos 
fenômenos relacionados a esse universo e 
avaliar os impactos que podem provocar sobre 
a vida deles, observando as conexões entre os 
fatores locais e outros de ocorrência mais ampla. 

Nesse sentido, sugere-se a exploração do 
repertório sobre o tema já dominado pelos 
estudantes, propondo-lhes questões que 
solicitam conhecimentos prévios e leituras 
pessoais sobre o universo do trabalho em seus 
espaços de vivência.

LER GRÁFICOS E TABELAS
Em consonância com a proposta de incentivar os estudantes a interpretar 

a realidade em seu entorno, à luz das questões abordadas de maneira mais 
abrangente no capítulo, essa seção permite explorar dados ofi ciais como forma de complementar os exercícios 
interpretativos apoiados na livre observação, confi rmando ou refutando impressões. 

Em um momento em que muitas informações não confi rmadas são compartilhadas em mídias sociais, contribuindo 
para a distorção de fatos, a proposta pode favorecer a aquisição de procedimentos de pesquisa como forma de 
embasar análises e posicionamentos críticos, não apenas em atividades escolares, mas também na relação pessoal 
que cada um estabelece com o conhecimento.

Ao demandar a análise de dados estatísticos disponíveis no portal do IBGE Cidades, apresentados em 
mapas, gráfi cos e tabelas, a seção coloca os estudantes em contato com diferentes linguagens, possibilitando o 
desenvolvimento das propostas contidas na habilidade EM13CHS106. 

A precarização do trabalho significa que as condições para o exercício de atividades profis-
sionais não garantem níveis mínimos de estabilidade e de proteção social. Os especialistas 
mencionados no texto revelam que as empresas do ramo de entregas solicitadas por aplicativo 
não costumam seguir as leis trabalhistas, e um de seus efeitos seria o cumprimento de jorna-
das de trabalho que superam em muito as oito horas previstas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

3. Apesar de indicar que a precarização do trabalho afeta os entregadores 
vinculados a aplicativos em geral, o texto constata difi culdades adicionais 
àqueles que atuam com bicicletas. Por que isso acontece?

As pessoas que fazem entregas com bicicletas obtêm rendimentos inferiores aos dos moto-
ciclistas, executam jornadas mais desgastantes fisicamente e chegam a dormir na rua para 
emendar uma jornada na outra sem precisar voltar para casa pedalando.

4. Você tem conhecimento de trabalhadores que atuam em condições pre-
cárias ou sem a proteção de leis trabalhistas no município em que mora? 
Em caso afi rmativo, descreva as condições de trabalho dessas pessoas.

Resposta pessoal. Em cidades de todo o país há trabalhadores que atuam na informalidade, 
sem carteira assinada, e portanto sem a proteção das leis trabalhistas. Além de entregadores 
vinculados a aplicativos de smartphones, vendedores ambulantes e uma série de profissionais 
que atuam de forma autônoma se enquadram entre os que não estão amparados pela CLT. 

A definição de condição precária de trabalho, no entanto, inclui aspectos que tornam mais 
severo o exercício das atividades profissionais, como jornadas extenuantes, falta de horário 
reservado para descanso, esforço repetitivo, risco de acidentes e falta de equipamentos de 
segurança. 

Habilidade (EM13CHS106)

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS402) 

Analisar e comparar indicadores 
de emprego, trabalho e renda em 
diferentes espaços, escalas e tem-
pos, associando-os a processos 
de estratificação e desigualdade 
socioeconômica.
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  O UNIVERSO DO TRABALHO
O trabalho é fundamental para a organização das 

sociedades e também para a sobrevivência e a defi-
nição do modo de vida dos indivíduos e das famílias.  
O que lhe vem à mente quando você pensa sobre o 
tema trabalho? Entre os colegas da escola, há preocu-
pação com a inserção no mercado de trabalho e escolha 
de uma profissão? Existe algum tipo de trabalho predo-
minante ou algum setor da economia que se destaca 
quanto ao emprego de mão de obra no município em 
que você vive, ou mesmo nas proximidades de sua casa? 
O desemprego é um problema entre seus familiares e 
pessoas conhecidas? Respostas sobre questões como 
essas nos levam a pensar em alguns dos diversos aspec-
tos que envolvem o universo do trabalho e que influen-
ciam diretamente o dia a dia das pessoas.

As condições de trabalho, as relações entre 
empresas e funcionários, as tecnologias que dão su-
porte ao desenvolvimento de atividades profissionais 
e muitas outras variáveis estão em franca transfor-
mação, influenciando a realidade social e econômi-
ca em todas as regiões brasileiras, bem como em 
outras partes do mundo. No Brasil, que é um país 
muito grande, as modificações no universo de tra-
balho, mesmo quando motivadas pelo mesmo fenô-
meno, podem produzir efeitos específicos em cada 
parte do território. Dessa forma, é importante co-
nhecer como o município em que vivemos participa 
da composição da realidade do país, que pode ser 
compreendida por meio de pesquisas e indicadores 
econômicos e sociais.

LER GRÁFICOS E TABELAS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a principal fonte de dados confiáveis sobre diversos te-

mas que dão subsídio para a compreensão da realidade brasileira, norteando investigações acadêmicas e pesquisas 
científicas que balizam a atuação de empresas, instituições governamentais e movimentos sociais. Os levantamen-
tos estatísticos e estudos publicados pelo IBGE também podem ser importantes para a realização de trabalhos 
escolares e para que você conheça melhor as características do município e do estado onde você mora. Seguindo 
esse objetivo, entre no portal do IBGE Cidades, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ (acesso em: 25 ago. 2020). 
Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Após acessar o portal do 
IBGE Cidades e clicar em 
“Comece a usar”, abra o 
campo “Estados” e selecio-
ne a unidade da Federação 
em que você mora. Depois, 
selecione a opção “Traba-
lho e rendimento”. Agora, 
analise o mapa e o conjunto 
de informações disponíveis 
na parte direita da tela e 
responda: O que é possível 
afirmar sobre a situação do 
seu estado quanto ao ren-
dimento da população?

2. Quais dados disponíveis no portal permitem refletir sobre informalidade e desemprego?

3. Acesse as informações do município em que você mora clicando em “Selecionar local” e depois em “Mu-
nicípios”, campo em que você poderá filtrar a busca pelo nome do estado e em seguida pelo nome do 
município. Na parte direita da tela, role a página para baixo até chegar ao item “Salário médio mensal dos 
trabalhadores formais”, identificando a posição do seu município nos rankings do estado e do país. Ainda 
sobre o salário médio dos trabalhadores, analise o mapa para comparar a situação de seu município em 
relação aos demais do estado. Há muitos municípios no estado com situação semelhante à do seu, ou ele 
se destaca em relação aos demais? Nesse caso, destaca-se negativa ou positivamente?

4. Repita os procedimentos da questão 3, considerando agora o item “População ocupada”, e registre 
suas conclusões.
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As atividades que compõem a seção levam à apropriação das informações 
obtidas pela interpretação dessas linguagens e à identifi cação dos contextos 
adequados para utilizá-las como variáveis analíticas, além de estabelecer relações 
entre os indicadores de emprego e renda relativos a escalas distintas, ao resolver 
as questões propostas, contemplando também a habilidade EM13CHS402.

Roteiro de trabalho 

1. Após acessar o portal do IBGE Cidades e clicar em “Comece a usar”, abra 
o campo “Estados” e selecione a unidade da Federação em que você 
mora. Depois, selecione a opção “Trabalho e rendimento”. Agora, analise 
o mapa e o conjunto de informações disponíveis na parte direita da tela e 
responda: O que é possível afi rmar sobre a situação do seu estado quanto 
ao rendimento da população?
Resposta pessoal. Para responder a essa questão, será necessário analisar as informações que 
constam nos itens “Rendimento nominal mensal domiciliar per capita” e “Rendimento médio 
real habitual do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência em trabalhos formais”. Assim, será possível verificar a posição do estado 
no ranking nacional  e comparar a situação com outros estados, por meio do mapa apresentado no portal.

2. Quais dados disponíveis no portal permitem refl etir sobre informalidade e desemprego?
O portal não divulga dados específicos sobre informalidade ou desemprego, mas apresenta levantamentos sobre a população ocupada e 
atuante em atividades formais; isso constitui um referencial para avaliar a proporção de pessoas em idade economicamente ativa fora do 
mercado de trabalho formal, que compreende tanto os desempregados como aqueles que atuam em atividades informais. Tais informa-
ções estão disponíveis nos itens “Pessoas de 16 anos ou mais ocupadas na semana de referência”, “Proporção de pessoas de 16 anos ou 
mais em trabalho formal, considerando apenas as ocupadas na semana de referência” e “Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais”.

3. Acesse as informações do município em que você mora clicando em “Selecionar local” e depois em “Muni-
cípios”, campo em que você poderá fi ltrar a busca pelo nome do estado e em seguida nome do município. 
Na parte direita da tela, role a página para baixo até chegar ao item “Salário médio mensal dos trabalha-
dores formais”, identifi cando a posição do seu município nos rankings do estado e do país. Ainda sobre o 
salário médio dos trabalhadores, analise o mapa para comparar a situação de seu município em relação aos 
demais do estado. Há muitos municípios no estado com situação semelhante à do seu, ou ele se destaca 
em relação aos demais? Nesse caso, destaca-se negativa ou positivamente?
Resposta pessoal. A atividade permite aos estudantes situar o município em que vivem em relação ao conjunto de municípios do estado 
e do país, avaliando os rankings no quesito salário, além de identificar padrões salariais no estado por meio da análise do mapa, o que 
permite analisar se o município se encaixa em algum grupo por semelhança, ou se apresenta um quadro destoante no estado.

4. Repita os procedimentos da questão 3, considerando agora o item “População ocupada”, e registre suas 
conclusões.
Resposta pessoal. Os resultados obtidos nas questões 3 e 4 possibilitam reflexões sobre o modo como o município em que os estudantes 
vivem participa da realidade do país em relação ao mercado de trabalho, problematizando as variáveis locais que interagem com os 
processos em curso em todo o país.

Página 112

  O trabalho ao longo dos tempos
Esta parte do conteúdo é dedicada a demonstrar de 

modo panorâmico e em função do tempo a evolução 
das relações sociais, das condições materiais e de 
organização, bem como da própria concepção de 
trabalho. Cada exemplo abordado é constituído por 
uma imagem ilustrativa e uma legenda com informações 
de contextualização de determinado período. 

Espera-se que os estudantes identifiquem 
mudanças históricas; evoluções tecnológicas e 
alterações na relação entre ser humano e natureza sob 
mediação do trabalho; relações de poder envolvidas; 
recorrências de elementos essenciais que vinculam 
todos os exemplos ao tema trabalho, entre outros 
aspectos. 
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  O UNIVERSO DO TRABALHO
O trabalho é fundamental para a organização das 

sociedades e também para a sobrevivência e a defi-
nição do modo de vida dos indivíduos e das famílias.  
O que lhe vem à mente quando você pensa sobre o 
tema trabalho? Entre os colegas da escola, há preocu-
pação com a inserção no mercado de trabalho e escolha 
de uma profissão? Existe algum tipo de trabalho predo-
minante ou algum setor da economia que se destaca 
quanto ao emprego de mão de obra no município em 
que você vive, ou mesmo nas proximidades de sua casa? 
O desemprego é um problema entre seus familiares e 
pessoas conhecidas? Respostas sobre questões como 
essas nos levam a pensar em alguns dos diversos aspec-
tos que envolvem o universo do trabalho e que influen-
ciam diretamente o dia a dia das pessoas.

As condições de trabalho, as relações entre 
empresas e funcionários, as tecnologias que dão su-
porte ao desenvolvimento de atividades profissionais 
e muitas outras variáveis estão em franca transfor-
mação, influenciando a realidade social e econômi-
ca em todas as regiões brasileiras, bem como em 
outras partes do mundo. No Brasil, que é um país 
muito grande, as modificações no universo de tra-
balho, mesmo quando motivadas pelo mesmo fenô-
meno, podem produzir efeitos específicos em cada 
parte do território. Dessa forma, é importante co-
nhecer como o município em que vivemos participa 
da composição da realidade do país, que pode ser 
compreendida por meio de pesquisas e indicadores 
econômicos e sociais.

LER GRÁFICOS E TABELAS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a principal fonte de dados confiáveis sobre diversos te-

mas que dão subsídio para a compreensão da realidade brasileira, norteando investigações acadêmicas e pesquisas 
científicas que balizam a atuação de empresas, instituições governamentais e movimentos sociais. Os levantamen-
tos estatísticos e estudos publicados pelo IBGE também podem ser importantes para a realização de trabalhos 
escolares e para que você conheça melhor as características do município e do estado onde você mora. Seguindo 
esse objetivo, entre no portal do IBGE Cidades, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ (acesso em: 25 ago. 2020). 
Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Após acessar o portal do 
IBGE Cidades e clicar em 
“Comece a usar”, abra o 
campo “Estados” e selecio-
ne a unidade da Federação 
em que você mora. Depois, 
selecione a opção “Traba-
lho e rendimento”. Agora, 
analise o mapa e o conjunto 
de informações disponíveis 
na parte direita da tela e 
responda: O que é possível 
afirmar sobre a situação do 
seu estado quanto ao ren-
dimento da população?

2. Quais dados disponíveis no portal permitem refletir sobre informalidade e desemprego?

3. Acesse as informações do município em que você mora clicando em “Selecionar local” e depois em “Mu-
nicípios”, campo em que você poderá filtrar a busca pelo nome do estado e em seguida pelo nome do 
município. Na parte direita da tela, role a página para baixo até chegar ao item “Salário médio mensal dos 
trabalhadores formais”, identificando a posição do seu município nos rankings do estado e do país. Ainda 
sobre o salário médio dos trabalhadores, analise o mapa para comparar a situação de seu município em 
relação aos demais do estado. Há muitos municípios no estado com situação semelhante à do seu, ou ele 
se destaca em relação aos demais? Nesse caso, destaca-se negativa ou positivamente?

4. Repita os procedimentos da questão 3, considerando agora o item “População ocupada”, e registre 
suas conclusões.
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O TRABALHO AO
LONGO DOS TEMPOS

Representação de colheita de trigo por camponeses 
durante o feudalismo na Europa. 
No feudalismo, os servos camponeses não podiam 
usufruir de tudo o que produziam, pois o acesso às 
terras de onde obtinham a subsistência era 
condicionado a obrigações e pagamento de tributos, 
em geral correspondendo a uma parte da produção.  
Essa ilustração integra o Saltério (livro de Salmos) 
da Rainha Mary I, da Inglaterra, c. 1310-1320.

Moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, 
1830 (óleo sobre tela). Gravura que retrata um engenho de cana-de-açúcar 
no Brasil, operado com a exploração de trabalho escravo. Os africanos 
escravizados no Brasil eram destituídos com violência de suas terras e 
povos de origem, sendo obrigados a trabalhar em troca da sobrevivência, 
em condições precárias. A mão de obra escrava foi substituída pelo 
trabalho assalariado no Brasil no final do século XIX, como forma de 
permitir a consolidação do modo de produção capitalista no país.

Colheitadeira em funcionamento, 1956.
No Brasil, a industrialização, que se intensificou
a partir da segunda metade do século XX, foi 
acompanhada pela mecanização do campo.
A combinação desses dois processos foi 
responsável pelo êxodo rural, que alimentou a 
urbanização, concentrada na região Sudeste.

Mulher trabalhando em regime de home office (escritório 
em casa). Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais 
comum o trabalho remoto, em que as pessoas podem 
exercer atividades profissionais fora do ambiente da 
empresa. No trabalho home office, quando atuam de casa, 
nem sempre as pessoas conseguem conciliar com 
facilidade a atividade profissional com a vida pessoal.

O fordismo, no começo do século XX, 
representou uma profunda 
transformação no sistema produtivo das 
indústrias, instalando linhas de 
montagem que exigiam dos 
trabalhadores atividades muito 
específicas, permitindo assim a 
padronização dos produtos fabricados. 
Atualmente, as linhas de montagem das 
indústrias automobilísticas são em 
grande parte automatizadas, e os 
trabalhadores atuam em tarefas mais 
dinâmicas. Estados Unidos, 1928.

Pinturas rupestres em parede de caverna 
situada na Argentina. Antes da revolução 
agrícola, os grupos humanos obtinham os 
recursos necessários para a sobrevivência 
explorando diretamente a natureza por 
meio da caça e da coleta de vegetais.
A importância dos animais como fonte
de alimento foi expressa por meio de 
pinturas em paredes de cavernas nas 
diferentes partes do mundo.

Jovem trabalhando no desenvolvimento de um game. 
Com o passar do tempo, a evolução tecnológica e a 
reestruturação do mercado de trabalho fizeram 
determinadas atividades profissionais perder espaço, 
enquanto outras conquistam cada vez mais destaque.
O desenvolvimento de jogos eletrônicos é uma das que 
vêm atraindo, sobretudo, jovens profissionais de 
diferentes áreas, como programadores, designers, 
roteiristas e artistas gráficos. Belo Horizonte, 2018.

Produção artesanal de biscoitos 
em Joinville (SC), 2018.

Feira Economia Solidária em Ponta Grossa (PR), s.d.
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O TRABALHO AO
LONGO DOS TEMPOS

Representação de colheita de trigo por camponeses 
durante o feudalismo na Europa. 
No feudalismo, os servos camponeses não podiam 
usufruir de tudo o que produziam, pois o acesso às 
terras de onde obtinham a subsistência era 
condicionado a obrigações e pagamento de tributos, 
em geral correspondendo a uma parte da produção.  
Essa ilustração integra o Saltério (livro de Salmos) 
da Rainha Mary I, da Inglaterra, c. 1310-1320.

Moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, 
1830 (óleo sobre tela). Gravura que retrata um engenho de cana-de-açúcar 
no Brasil, operado com a exploração de trabalho escravo. Os africanos 
escravizados no Brasil eram destituídos com violência de suas terras e 
povos de origem, sendo obrigados a trabalhar em troca da sobrevivência, 
em condições precárias. A mão de obra escrava foi substituída pelo 
trabalho assalariado no Brasil no final do século XIX, como forma de 
permitir a consolidação do modo de produção capitalista no país.

Colheitadeira em funcionamento, 1956.
No Brasil, a industrialização, que se intensificou
a partir da segunda metade do século XX, foi 
acompanhada pela mecanização do campo.
A combinação desses dois processos foi 
responsável pelo êxodo rural, que alimentou a 
urbanização, concentrada na região Sudeste.

Mulher trabalhando em regime de home office (escritório 
em casa). Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais 
comum o trabalho remoto, em que as pessoas podem 
exercer atividades profissionais fora do ambiente da 
empresa. No trabalho home office, quando atuam de casa, 
nem sempre as pessoas conseguem conciliar com 
facilidade a atividade profissional com a vida pessoal.

O fordismo, no começo do século XX, 
representou uma profunda 
transformação no sistema produtivo das 
indústrias, instalando linhas de 
montagem que exigiam dos 
trabalhadores atividades muito 
específicas, permitindo assim a 
padronização dos produtos fabricados. 
Atualmente, as linhas de montagem das 
indústrias automobilísticas são em 
grande parte automatizadas, e os 
trabalhadores atuam em tarefas mais 
dinâmicas. Estados Unidos, 1928.

Pinturas rupestres em parede de caverna 
situada na Argentina. Antes da revolução 
agrícola, os grupos humanos obtinham os 
recursos necessários para a sobrevivência 
explorando diretamente a natureza por 
meio da caça e da coleta de vegetais.
A importância dos animais como fonte
de alimento foi expressa por meio de 
pinturas em paredes de cavernas nas 
diferentes partes do mundo.

Jovem trabalhando no desenvolvimento de um game. 
Com o passar do tempo, a evolução tecnológica e a 
reestruturação do mercado de trabalho fizeram 
determinadas atividades profissionais perder espaço, 
enquanto outras conquistam cada vez mais destaque.
O desenvolvimento de jogos eletrônicos é uma das que 
vêm atraindo, sobretudo, jovens profissionais de 
diferentes áreas, como programadores, designers, 
roteiristas e artistas gráficos. Belo Horizonte, 2018.

Produção artesanal de biscoitos 
em Joinville (SC), 2018.

Feira Economia Solidária em Ponta Grossa (PR), s.d.
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Trata-se de uma oportunidade apropriada para rodas de conversas e troca de impressões sobre os aspectos que 
mais chamam a atenção dos estudantes e sobre a linha evolutiva proposta como um todo. Formas de organização 
do trabalho já superadas ao longo da história – por exemplo, as relações de vassalagem na Europa feudal e os 
regimes de escravidão no continente americano – podem servir de parâmetro para avaliar os avanços conquistados. 
Os diferentes aspectos relacionados ao mundo do trabalho na história recente podem contribuir para refl exões 
sobre os processos contemporâneos relativos à sua precarização.

Página 114

  O trabalho e as sociedades humanas
Retomando aspectos estudados no tópico anterior, os estudantes são 

convidados a refl etir sobre a conceituação do trabalho com base em elementos 
que possibilitam avaliar as transformações da sociedade ao longo do tempo. 
Nesse sentido, eles são apresentados a uma concepção de trabalho alinhada às 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com foco nas relações sociais envolvidas 
na apropriação e na transformação dos recursos naturais para obter produtos que 
permitem a sobrevivência dos seres humanos e a reprodução de sua base cultural. 

As questões que propiciam uma abordagem mais dialógica do conteúdo podem ser 
desdobradas em outras, sugeridas pelo professor ou pela própria turma, com o objetivo 
de abrir refl exões que orientem os estudos propostos na sequência. Essa será também 
uma forma de despertar o interesse dos estudantes em relação à temática, levando-os 
a se perceberem como agentes efetivos dos processos tratados teoricamente.

Espera-se que, no percurso de estudo, eles consigam avaliar de maneira 
signifi cativa as relações entre modo de vida, trabalho e apropriação das condições 

de produção e do produto do trabalho. Entender isso é fundamental para compreender regimes de trabalho 
característicos de determinados períodos da história e, sobretudo, as transformações no sistema produtivo e na 
estrutura da sociedade que deram origem ao trabalho assalariado, fator-chave de organização do capitalismo. 

Em contrapartida, é importante destacar que, se o regime de trabalho assalariado tornou possíveis a consolidação 
e a expansão global do modo de produção capitalista, no mundo contemporâneo a desregulamentação jurídica do 
trabalho assalariado e o surgimento de novos tipos de relação entre trabalhadores e empresas estão se revelando 
parte do caminho para superar crises econômicas e prolongar a sobrevivência do capitalismo.

As fotografi as da página 114 e 115 podem ser exploradas para discutir a relação das sociedades com o espaço 
geográfi co e com o meio ambiente, de acordo com o contexto em que se dão as relações de trabalho e de produção. 
É possível distinguir, por exemplo, as tecnologias utilizadas e a variedade de produtos cultivados por meio da 
agricultura de subsistência, apoiada em técnicas tradicionais de produção, dos sistemas sofi sticados de produção 
voltados para a produção agrícola comercial em larga escala e muitas vezes destinada à monocultura. 

A legenda da imagem que retrata uma aula prática de atividades agrícolas na comunidade quilombola Mata 
Cavalo, no estado do Mato Grosso, favorece a refl exão sobre as possibilidades de socialização entre os trabalhadores 
em um contexto de produção colaborativa, comum às comunidades tradicionais. 

Página 115

 PARE e PENSE

1. O que diferencia a noção de trabalho contemporânea do trabalho rea-
lizado pelos primeiros grupos humanos?

O trabalho dos primeiros grupos humanos consistia em obter alimentos e outros recursos necessários 
à sobrevivência por meio da exploração da natureza, incluindo atividades de caça e de extrativismo.

2. O que signifi ca intervir diretamente na natureza? Hoje não é assim que 
cada indivíduo obtém os recursos necessários para sobreviver?
A intervenção direta na natureza ocorre quando indivíduos ou grupos sociais realizam atividades 
para obter recursos naturais do meio ambiente, sem precisar que terceiros realizem essas atividades 
por eles. Hoje em dia, a maioria das pessoas, sobretudo as que vivem em cidades, não explora a 
natureza diretamente com seu trabalho. Elas realizam atividades remuneradas e, com o dinheiro que 
ganham, adquirem produtos que foram extraídos da natureza e processados por outras pessoas.

114 CAPÍTULO 5

 O trabalho e as sociedades humanas
O universo do trabalho é complexo e bastante di-

nâmico, pois, além de constituir contextos distintos em 
função das particularidades que se manifestam local-
mente no que diz respeito às condições naturais, eco-
nômicas e sociais, ele passa por mudanças frequentes 
no decorrer do tempo. Se conversar com uma pessoa 
mais velha, que já tenha vivido por décadas no muni-
cípio em que você mora, é provável que ela possa re-
constituir várias transformações que a população local 
vivenciou em relação ao trabalho. Essa pessoa poderá 
relatar, por exemplo, momentos em que a maior parte 
da população vivia e trabalhava no campo, períodos em 
que havia mais ofertas de emprego ou o surgimento das 
transformações tecnológicas, que deixaram mais segura 
a prática de determinadas atividades profissionais. 

Se fizermos um exercício de análise histórica em 
busca de referências ainda mais antigas, veremos que 
nossa relação com o trabalho, hoje, é resultado de 
profundas mudanças ocorridas ao longo dos últimos 
séculos. Nesse caso, ao deparar com contextos em que 
as relações predominantes de trabalho não eram me-
diadas por salário, precisamos concebê-las de forma 
bem diferente da utilizada para analisar as questões 
contemporâneas relativas ao universo do trabalho nas 
sociedades capitalistas.

O termo trabalho é muito familiar a qualquer pes-
soa, e você já deve ter ouvido e usado essa palavra em 
diversas situações. Mas você já refletiu sobre a origem 
do conceito de trabalho? Já imaginou por quais trans-
formações a maneira como entendemos o trabalho 
pode ter passado ao longo do tempo?

Para as Ciências Humanas, o trabalho em sua ex-
pressão mais elementar concretiza-se na aplicação da 
força e da técnica para transformar matérias-primas 
e o próprio meio natural, a fim de obter produtos pre-
viamente idealizados. De acordo com essa compreen-
são, a humanidade, desde os primórdios, empregou 
o trabalho para conseguir as condições necessárias à 
sobrevivência, desde a extração e o processamento de 
recursos naturais para obter alimentos até a mudança 
do espaço geográfico para a construção de moradias.

Nesse sentido, se a intervenção direta na nature-
za era o único meio que os integrantes das primeiras 
sociedades humanas dispunham para sobreviver, e se 
essa intervenção precisava ser constante, permeando 
atividades corriqueiras, podemos concluir que a noção 
de trabalho surgiu associada à noção de vida. Mais do 
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Cesar Diniz/Pulsar Imagens
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3. Integrantes de comunidades tradicionais como os retratados na foto da página anterior intervêm 
diretamente na natureza para conseguir sua subsistência?
Sim, essas pessoas cultivam a terra, criam animais e coletam vegetais e outros recursos do meio ambiente, para consumo próprio ou mesmo 
para comercializar parte do que produzem. Mas há também integrantes de comunidades tradicionais que exercem atividades profissionais 
assalariadas, trabalhando como funcionários de empresas situadas nas cidades.

Página 116

 PARE e PENSE

1. Por que as pessoas submetidas ao regime de trabalho escravo perdiam 
o vínculo com o produto do seu trabalho? Essa era a única perda viven-
ciada por essas pessoas?
As pessoas escravizadas não podiam se apropriar do fruto do seu trabalho: por meios violentos, 
eram obrigadas a trabalhar e tudo o que produziam beneficiava os proprietários de escravos. Os 
escravizados também eram destituídos de suas terras de origem, perdiam os vínculos com a família 
e os amigos, assim como traços de identidade e cultura, e, o mais importante, perdiam a liberdade 
e a possibilidade de decidir o que fazer da própria vida. 

2. De que maneira a posse de trabalhadores escravizados poderia repre-
sentar um meio de enriquecimento?
O proprietário de mão de obra escravizada poderia obter riquezas apropriando-se dos bens produ-
zidos pelo trabalho de outros seres humanos, que não recebiam remuneração.

LEITURA COMPLEMENTAR
O surgimento do regime de mão de obra assalariada como parte da lógica do funcionamento do capitalismo é 

fundamental para compreender o mundo do trabalho, no tempo em que vivemos. Para aprofundar a abordagem 
sobre esse conteúdo, recomendamos a leitura complementar a seguir.

A lógica do capital 
Compreender a lógica do capital é fundamental para entender a consolidação da mão de obra assalariada como um dos 

pilares do sistema capitalista de produção e também as mudanças que as relações trabalhistas sofreram ao longo do tempo. 
Com a estruturação do capitalismo, o objetivo da produção se desloca do valor de uso para o valor de troca, por 

meio do qual os burgueses têm a possibilidade de acumular capital. E isso se processa por meio de ciclos produtivos 
que propiciam lucros na medida em que o valor obtido com a venda das mercadorias supere o valor dos gastos para 
produzi-las. Portanto, é de interesse dos capitalistas não apenas majorar os preços de venda das mercadorias como 
reduzir os custos de produção, o que inclui pagar o menor salário possível aos funcionários. 

Desse modo, se o objetivo do capitalista é obter lucros, por que contratar funcionários assalariados? Não seria 
mais lucrativo utilizar mão de obra escravizada? Se pensarmos apenas no lucro individual de um capitalista, descon-

siderando a diferença de produtividade, que tende a ser maior entre os trabalha-
dores assalariados, o eventual emprego de mão de obra escravizada poderia, sim, 
ampliar sua margem de lucro. Porém, para o funcionamento do sistema capitalista 
como um todo é indispensável o emprego de funcionários assalariados, pois é o 
salário que permite ao trabalhador adquirir os bens e serviços necessários a sua 
sobrevivência. É desse modo, gastando o salário, que o trabalhador compõe o 
mercado consumidor e faz a economia girar, algo que uma pessoa escravizada 
não tem como fazer.

Entre os séculos XVI e XIX, incluindo o período em que a mão de obra assa-
lariada se consolidou na Europa como um princípio basal do capitalismo, muitos 
europeus lucravam com o tráfico de seres humanos provenientes da África ou 
com o comércio de mercadorias produzidas com o trabalho forçado a que essas 
pessoas eram submetidas em suas colônias do continente americano – onde na 
maior parte dos países o capitalismo apenas encontrou condições para funcionar 
plenamente após o século XIX. Contudo, quando a demanda por lucros crescen-
tes levou os países industrializados europeus a buscar a ampliação dos mercados 
consumidores no continente americano, tornou-se necessário abolir o trabalho 
escravo nessa parte do mundo.

Texto elaborado pelo autor desta obra.
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pessoas. O que provocou essa mudança na Europa foi 
a separação dos camponeses dos meios de subsistência 
com a imposição de medidas legais, que provocaram 
a expulsão dessas pessoas das terras que ocupavam. 
Sem outra alternativa para sobreviver, restava vender 
sua força de trabalho à nova classe social que se estru-
turava: os capitalistas, ou burgueses. 

O modo de produção capitalista tornou-se predomi-
nante no mundo contemporâneo, mas subsistem gru-
pos sociais em diferentes partes do mundo que vivem 
à margem e resistem a se adaptar ou se transformar 
segundo a forma de funcionamento do capitalismo. 
Tanto em sociedades complexas quanto naquelas de 
caráter comunitário, muitos coletivos organizados cons-

tituem formas próprias de trabalho e de relação entre o 
trabalho, a vida e a produção das relações sociais. 

PESQUISA
O tema trabalho aparece em muitas obras artísticas como manifestação de sua importância para a vida das 

pessoas e a organização da sociedade. A produção artística é um importante meio para gerar reflexões e confron-
tar ideias. Nesse sentido, procure na internet a letra e o áudio da canção “Felicidade”, de Tom Jobim e Vinícius de 
Morais. Ouça a música, prestando atenção a sua letra.

Após conhecê-la, procure identificar a mensagem que os compositores procuraram transmitir sobre o trabalho. 
Anote suas conclusões e também eventuais reflexões que a canção tenha despertado.

Além de promover reflexões ou mesmo críticas relacionadas ao trabalho, as canções ou cantigas podem surgir 
do próprio trabalho, manifestando a relação que as pessoas estabelecem com as tarefas laborais, as sensações que 
o trabalho desperta, os elementos que compõem o ambiente ou o produto do trabalho, ou ainda o ritmo com 
que as atividades se desenvolvem. Sobre isso, leia o que dizem os parágrafos abaixo.

Cantos de trabalho e a cultura nacional
Os Cantos de Trabalho são uma prática antiga e tradicional da história brasileira, principalmente no espaço rural. 

Oriundos de tradições musicais indígenas mescladas com as influências europeias e africanas, os cantos de trabalho 
marcavam os ritmos de trabalho, unificando ainda o trabalho coletivo e contribuindo para que se diminuísse a exte-
nuação decorrente das longas jornadas de trabalho.

BRASIL Escola. Canal do Educador. Cantos de trabalho e a cultura nacional. Disponível em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/
estrategias-ensino/cantos-trabalho-cultura-nacional.htm. Acesso em: 13 jul. 2020.

Leon Hirszman - Cantos de trabalho: cacau
Os cantos de trabalho são talvez as primeiras canções criadas pelo homem. A sua origem se perde na distância do 

tempo. Essas remotas cantigas nasceram do trabalho coletivo, da solidariedade de pessoas que se juntaram em grupo para 
executar uma tarefa comum. E especialmente a primeira e primordial tarefa do homem: lavrar a terra e cultivar os seus frutos.

LEON Hirszman - Cantos de trabalho: cacau. Revista Usina, 1976. Narração de Ferreira Gullar. Disponível em: 
https://revistausina.com/cinema/cantos-de-trabalho-leon-hirszman/. Acesso em: 13 jul. 2020.

Agora, ouça os cantos de trabalho na voz da Cia Cabelo de Maria disponíveis em: https://www.ciacabelodemaria.
com/cantos-de-trabalho. Acesso em: 9 jul. 2020. Depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho
1. Pesquise na internet ou em aplicativos de vídeo outras cantigas de trabalho.

2. Converse com pessoas mais velhas da família ou com vizinhos e conhecidos de mais idade. Pergunte a eles 
se conhecem cantigas populares que costumavam cantar durante o trabalho. Se possível, peça que cantem 
ou falem trechos da letra dessas cantigas.

3. Faça uma análise do teor das letras fornecidas. Verifi que a eventual ocorrência de elementos recorrentes nelas.

4. Avalie se é possível compreender, com base na melodia das cantigas, aspectos da rotina ou dos ambientes 
de trabalho nos quais elas provavelmente surgiram.

5. Faça um registro de suas conclusões e responda: Por que o canto pode tornar o trabalho mais leve e con-
tribuir para a integração social entre os trabalhadores?

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS104

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS401

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

PARE e PENSE

1. Por que as pessoas submetidas ao regime 
de trabalho escravo perdiam o vínculo com 
o produto do seu trabalho? Essa era a única 
perda vivenciada por essas pessoas?

2. De que maneira a posse de trabalhadores 
escravizados poderia representar um meio 
de enriquecimento? 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Para problematizar o teor do texto proposto anteriormente, sugerimos algumas 

questões para trabalhar com os estudantes.

1. Qual contradição pode ser verifi cada na atuação dos europeus em relação 
ao trabalho escravo?

Ao mesmo tempo que a mão de obra assalariada livre se difundia na Europa, havia europeus 
que lucravam com o tráfico de seres humanos que eram submetidos ao trabalho escravo nas 
colônias do continente americano.

2. Ainda hoje há regimes de trabalho semelhantes à escravidão, em que 
pessoas são exploradas e trabalham inclusive na produção de mercadorias 
vendidas por marcas famosas. Como podemos contribuir para resolver 
esse problema?

Resposta pessoal. São possibilidades de enfrentamento desse problema: procurar informações 
sobre empresas que se beneficiam direta ou indiretamente de formas de trabalho análogas 
à escravidão; denunciar eventuais casos de exploração desse tipo de trabalho; priorizar o 
consumo de mercadorias produzidas por empresas idôneas, que valorizam o bem-estar de 
seus funcionários.

PESQUISA
Esta seção possibilita cativar o interesse dos 

estudantes por meio de uma abordagem lúdica 
do tema trabalho, ao mesmo tempo que favo-
rece a aquisição de procedimentos analíticos, 
ao relacionar arte e dinâmica do mundo vivido. 
Recomenda-se, neste momento, incentivar a ex-
ploração de canções que fazem parte do uni-
verso dos estudantes e que permitam refl exões 
ligadas à proposta da seção, bem como abrir 
espaço para expressarem o posicionamento críti-
co deles. No entanto, é fundamental apresentar 
manifestações culturais não contempladas pelo 
repertório já construído por eles.

Apesar de não ser um objetivo imediato da 
seção, a análise de cantos de trabalho pode ser 
aproveitada como momento de refl exão sobre 
as diferenças e limites entre a cultura – nascida espontaneamente das relações 
sociais – e a indústria cultural – voltada para o consumo de massa.

A seção propicia o desenvolvimento da habilidade EM13CHS104, por meio da 
pesquisa de cantos do trabalho, que correspondem a vestígios da cultura imaterial 
brasileira e expressam sobretudo a relação entre trabalhadores e natureza, bem 
como o vínculo de socialização e cooperação entre os trabalhadores. 

Ao evidenciar que essas manifestações culturais tendem a desaparecer – dadas 
a expansão da produção agrícola mecanizada sobre terras antes ocupadas por 
agricultores familiares e comunidades tradicionais e a expansão das atividades 
econômicas típicas do mundo urbano-capitalista –, a seção favorece o 
desenvolvimento da habilidade EM13CHS401. 

Por fi m, por meio da pesquisa de cantos de trabalho e dos aspectos culturais 
envolvidos provenientes de diferentes comunidades, contempla-se a habilidade EM13CHS501, promovendo 
refl exões sobre princípios de solidariedade, ética, cooperação e autonomia em relação às práticas de trabalho 
com os quais os estudantes podem ter contato.

Habilidade (EM13CHS104) 

Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS401) 

Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.

Habilidade (EM13CHS501) 

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade.

H
AB

ILIDADESH
AB

ILIDADES

B N C C
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pessoas. O que provocou essa mudança na Europa foi 
a separação dos camponeses dos meios de subsistência 
com a imposição de medidas legais, que provocaram 
a expulsão dessas pessoas das terras que ocupavam. 
Sem outra alternativa para sobreviver, restava vender 
sua força de trabalho à nova classe social que se estru-
turava: os capitalistas, ou burgueses. 

O modo de produção capitalista tornou-se predomi-
nante no mundo contemporâneo, mas subsistem gru-
pos sociais em diferentes partes do mundo que vivem 
à margem e resistem a se adaptar ou se transformar 
segundo a forma de funcionamento do capitalismo. 
Tanto em sociedades complexas quanto naquelas de 
caráter comunitário, muitos coletivos organizados cons-

tituem formas próprias de trabalho e de relação entre o 
trabalho, a vida e a produção das relações sociais. 

PESQUISA
O tema trabalho aparece em muitas obras artísticas como manifestação de sua importância para a vida das 

pessoas e a organização da sociedade. A produção artística é um importante meio para gerar reflexões e confron-
tar ideias. Nesse sentido, procure na internet a letra e o áudio da canção “Felicidade”, de Tom Jobim e Vinícius de 
Morais. Ouça a música, prestando atenção a sua letra.

Após conhecê-la, procure identificar a mensagem que os compositores procuraram transmitir sobre o trabalho. 
Anote suas conclusões e também eventuais reflexões que a canção tenha despertado.

Além de promover reflexões ou mesmo críticas relacionadas ao trabalho, as canções ou cantigas podem surgir 
do próprio trabalho, manifestando a relação que as pessoas estabelecem com as tarefas laborais, as sensações que 
o trabalho desperta, os elementos que compõem o ambiente ou o produto do trabalho, ou ainda o ritmo com 
que as atividades se desenvolvem. Sobre isso, leia o que dizem os parágrafos abaixo.

Cantos de trabalho e a cultura nacional
Os Cantos de Trabalho são uma prática antiga e tradicional da história brasileira, principalmente no espaço rural. 

Oriundos de tradições musicais indígenas mescladas com as influências europeias e africanas, os cantos de trabalho 
marcavam os ritmos de trabalho, unificando ainda o trabalho coletivo e contribuindo para que se diminuísse a exte-
nuação decorrente das longas jornadas de trabalho.

BRASIL Escola. Canal do Educador. Cantos de trabalho e a cultura nacional. Disponível em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/
estrategias-ensino/cantos-trabalho-cultura-nacional.htm. Acesso em: 13 jul. 2020.

Leon Hirszman - Cantos de trabalho: cacau
Os cantos de trabalho são talvez as primeiras canções criadas pelo homem. A sua origem se perde na distância do 

tempo. Essas remotas cantigas nasceram do trabalho coletivo, da solidariedade de pessoas que se juntaram em grupo para 
executar uma tarefa comum. E especialmente a primeira e primordial tarefa do homem: lavrar a terra e cultivar os seus frutos.

LEON Hirszman - Cantos de trabalho: cacau. Revista Usina, 1976. Narração de Ferreira Gullar. Disponível em: 
https://revistausina.com/cinema/cantos-de-trabalho-leon-hirszman/. Acesso em: 13 jul. 2020.

Agora, ouça os cantos de trabalho na voz da Cia Cabelo de Maria disponíveis em: https://www.ciacabelodemaria.
com/cantos-de-trabalho. Acesso em: 9 jul. 2020. Depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho.
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1. Pesquise na internet ou em aplicativos de vídeo outras cantigas de trabalho.

2. Converse com pessoas mais velhas da família ou com vizinhos e conhecidos de mais idade. Pergunte a eles 
se conhecem cantigas populares que costumavam cantar durante o trabalho. Se possível, peça que cantem 
ou falem trechos da letra dessas cantigas.

3. Faça uma análise do teor das letras fornecidas. Verifi que a eventual ocorrência de elementos recorrentes nelas.

4. Avalie se é possível compreender, com base na melodia das cantigas, aspectos da rotina ou dos ambientes 
de trabalho nos quais elas provavelmente surgiram.

5. Faça um registro de suas conclusões e responda: Por que o canto pode tornar o trabalho mais leve e con-
tribuir para a integração social entre os trabalhadores?
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Roteiro de trabalho

1. Pesquise na internet ou em aplicativos de vídeo outras cantigas de trabalho.

A letra da canção “Felicidade”, de Tom Jobim e Vinicius de Morais, aborda sobre o caráter efêmero da felicidade das pessoas pobres, que 
passam a maior parte do tempo trabalhando e encontram poucas possibilidades para viver outros aspectos da vida além do trabalho, 
como se divertir no Carnaval. 

2. Converse com pessoas mais velhas da família ou com vizinhos e conhecidos de mais idade. Pergunte a eles 
se conhecem cantigas populares que costumavam cantar durante o trabalho. Se possível, peça que cantem 
ou falem trechos da letra dessas cantigas.

3. Faça uma análise do teor das letras fornecidas. Verifi que a eventual ocorrência de elementos recorrentes nelas.

4. Avalie se é possível compreender, com base na melodia das cantigas, aspectos da rotina ou dos ambientes 
de trabalho nos quais elas provavelmente surgiram.

5. Faça um registro de suas conclusões e responda: Por que o canto pode tornar o trabalho mais leve e con-
tribuir para a integração social entre os trabalhadores?

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes mencionem que os cantos de trabalho geralmente são entoados em grupo, favorecendo 
a sintonia e os laços de companheirismo entre as pessoas, na manifestação de sentimentos comuns ligados ao trabalho e também a 
aspectos da vida pessoal. Além disso, os cantos ajudam a demarcar o ritmo das tarefas, o que estimula o movimento do corpo e torna o 
esforço do trabalho menos árduo.

LEITURA COMPLEMENTAR
Sugerimos a leitura do pequeno trecho a seguir para reforçar a importância 

cultural dos cantos de trabalho e como forma de refl etir sobre as mudanças no 
mundo do trabalho no Brasil.

Se, por um lado, não é possível esconder que na atualidade o trabalho, tanto nas 
cidades como no campo, está profundamente marcado por essa dinâmica imposta 
pelo modo de produção capitalista, com sua dualidade produção/compensação, 
por outro, é preciso destacar que indivíduos e grupos sociais, em sociedades 
complexas ou naquelas de caráter mais comunitário ou tribais, sempre dispuseram 
de períodos de atividade e de festa segundo regimes de tempo que obedecem 
a ciclos periódicos das mais diversas ordens. Rituais, celebrações, festividades e 
eventos sociais demarcam os dias, meses e anos, assumindo papel fundamental 
na construção de sentimentos comunitários, moldando identidades locais nos 
momentos de trabalho conjunto, do lazer ou de “brincadeiras”, articulando 
formação, informação e participação social.

Nesse sentido, nem todo processo de trabalho é necessariamente alienante, espe-
cialmente quando envolve uma série de mecanismos estético-expressivos que acabam 
por levar ao reforço de laços comunitários e pessoais.

Sonoros ofícios: cantos de trabalho. Sonora Brasil, Circuito 2015-2016. Sesc, Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: http://www.sesc.com.br/wps/wcm/
connect/798489b5-ac11-483a-9e90-0b8e2a269968/catalogo%2BSonora%2BBrasil_Cantos%2BOficios.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEI-

D=798489b5-ac11-483a-9e90-0b8e2a269968. Acesso em: 10 jul. 2020.

Página 117

  A sociedade da informação e o mundo do trabalho
As transformações tecnológicas que avançam na esteira do processo identifi cado por muitos como uma Terceira 

Revolução Industrial – ou uma revolução técnico-científi ca-informacional, segundo a concepção defendida pelo 
geógrafo Milton Santos (A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2002) – 
provocam impactos diretos na redefi nição dos sistemas de produção e das condições de trabalho. Tais mudanças, 
por exemplo, propiciam ganhos de produtividade, gerando novas oportunidades profi ssionais em determinados 
setores e desemprego estrutural em outros; propiciam maior segurança para o exercício de certas atividades e abrem 
novas frentes de exploração de mão de obra barata. Instigar refl exões e análises envolvendo mudanças como essas 
no mundo do trabalho é o principal objetivo deste tópico. 
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Uma forma de introduzir o conteúdo consiste em levantar, por meio da 
participação oral, a relação que os estudantes estabelecem com os recursos 
tecnológicos atualmente disponíveis, não só para fi ns de entretenimento, como 
também em quaisquer instâncias de sua vida. Eles podem ser incentivados a relatar 
suas experiências com as tecnologias e a apresentar seus conhecimentos sobre o 
tema, de forma a criar conexões para explorar o conteúdo teórico.

Um dos aspectos a explorar analiticamente diz respeito à expansão da área de 
tecnologia da informação (TI), o que promove grandes mudanças na organização 
empresarial e cria novas áreas de atuação profi ssional e investimentos em 
qualifi cação de mão de obra. Também merece destaque a proliferação de startups
e de novas formas de empreendedorismo baseadas nas tecnologias digitais. Para 
aprofundar a abordagem, recomenda-se estimular os estudantes a interpretar 
as informações disponibilizadas em tabelas e gráfi cos, além de fazer a leitura do 
texto complementar, para com isso vivenciar momentos de síntese, troca de ideias 
e registro das conclusões.

No boxe Mercado de trabalho no Brasil, na página 119, é importante destacar a relação entre as mudanças 
na distribuição da população economicamente ativa entre os setores da economia, indicadas no gráfi co, e a 
transformação da condição de país rural para urbanizado. Depois dessa constatação, os estudantes podem 
analisar o impacto que as grandes transformações provocaram na vida da população: acesso a serviços não 
disponíveis nas áreas rurais, mudanças no ritmo de vida e nas referências culturais, maior contato com a 
poluição atmosférica, intensifi cação de desigualdades sociais e formação de periferias e favelas, entre outras.

LEITURA COMPLEMENTAR
As consequências da evolução tecnológica para a organização do mundo 

do trabalho são bastante profundas. Para ampliar a abordagem desse aspecto, 
indicamos a leitura do texto complementar a seguir.

A mesma lógica que estruturou a sociedade capitalista para a maximi-
zação contínua dos lucros apropriados pela burguesia e que tornou a mão 
de obra assalariada a base das relações de produção determina os rumos 
das constantes reconfigurações que a tecnologia promove na organização do 
trabalho.

Os seres humanos sempre tiveram a capacidade de transmitir e aprimo-
rar os conhecimentos de geração em geração. O acúmulo de conhecimento 
ao longo dos séculos abria a possibilidade de conquistar avanços técnicos 
cada vez maiores, elevando a quantidade de produtos que o trabalho humano 
podia obter e consumindo menos tempo. Então, a evolução da tecnologia 
poderia levar a humanidade a conseguir abastecer toda a população mundial, 
realizando jornadas de trabalho cada vez menores? Por que isso ainda não 
aconteceu? Por que, em vez de trabalhar menos, a legislação é alterada para 
adiar a aposentadoria dos trabalhadores em diversos países, como no Brasil? 

Se o modo de produção capitalista tem na geração de lucros crescentes seu maior objetivo, a cada ganho de 
produtividade que a evolução tecnológica propicia o resultado não será a redução das jornadas de trabalho, mas sim 
a otimização do aproveitamento da mão de obra para reduzir o gasto com salários. Isso pode acontecer de diferentes 
formas: intensificar o ritmo de trabalho dos funcionários em uma linha de produção, o que reduz a necessidade de 
novas contratações, e cortar o número de trabalhadores empregados. Nesse sentido, a constante reorganização dos 
sistemas produtivos em função da automação e da robotização da atividade industrial, assim como a informatização 
de atividades em todos os setores da economia, têm se mostrado como os principais fatores para a geração do de-
semprego estrutural. 

A evolução tecnológica promove o desemprego estrutural quando, por exemplo, substitui o trabalho humano por 
máquinas. Com o aumento do número de pessoas desempregadas, os patrões teoricamente conseguem negociar sa-
lários mais baixos ao efetuar contratações, ampliando assim suas margens de lucro. Mas há limites para esse processo. 
A atualização tecnológica do sistema produtivo geralmente requer investimentos pesados, obrigando, muitas vezes, 
o empresário a recorrer a empréstimos bancários, o que impacta os custos da produção. Além disso, a pressão por 
salários muito baixos restringe o poder de compra dos trabalhadores, que, como você estudou, compõem o mercado 
consumidor. Se a capacidade de consumo da população cai, os lucros das empresas também declinam.

, na página 119, é importante destacar a relação entre as mudanças 
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ioEntre as inovações que dão base à Terceira Revo-
lução Industrial, a informática é uma das mais impor-
tantes. A utilização de computadores, que processam 
softwares cada vez mais sofisticados, foi imprescindível 
para a implantação de máquinas automatizadas em in-
dústrias e também para ampliar o alcance dos sistemas 
de comunicação de uma maneira sem precedentes na 
história da humanidade. 

O surgimento do telefone e, principalmente, do rá-
dio e da televisão já havia promovido uma revolução 
na comunicação a distância, com vastas implicações 
no comportamento coletivo e na formação de uma 
sociedade de consumo, que viabilizou a expansão da 
capacidade produtiva. Contudo, a conjugação de in-
formática, microeletrônica e telecomunicação
que deu origem à internet produziu efeitos ainda mais 
profundos nos mais diversos aspectos da sociedade e 
também na organização do trabalho. Os avanços na 
microeletrônica e, em especial, na tecnologia de mi-
croprocessamento e o aprimoramento dos meios de 
transmissão de dados com o uso de cabos de fibra 
ótica e satélites artificiais permitiram que a internet 
ganhasse rapidez e eficiência, como também versati-
lidade ao migrar do computador de mesa para equi-
pamentos móveis como notebooks, tablets e celulares. 
Além disso, essas mudanças criaram um número cres-
cente de funções, incorporando-se, inclusive, a outros 
equipamentos, por exemplo, eletrodomésticos, reló-
gios, automóveis, compondo o universo da chamada 
internet das coisas.

O desenvolvimento da informática e das telecomu-
nicações nos séculos XX e XXI levou, portanto, à for-
mação da sociedade da informação, isto é, baseada na 
ampliação dos fluxos de dados e nas conexões entre 
sistemas de informação. Essa mudança teve impacto 
profundo na produção de serviços e mercadorias, bem 
como nas relações de trabalho, além de ter incentiva-
do o surgimento de novas qualificações profissionais e 
novos postos de trabalho. 

A administração empresarial foi reorganizada com 
a criação de setores de tecnologia da informação
(TI), responsáveis por desenvolver ferramentas de ges-
tão estratégica de dados úteis para o funcionamento 
das empresas, o que inclui constituir, acessar e trans-
mitir informações provenientes de grandes bancos de 
dados. A importância que esse novo setor conquistou 
pode ser apreendida pelo grande investimento que 
empresas do mundo todo têm realizado nos últimos 
anos para mobilizar a evolução constante das tecnolo-
gias digitais. Somente em 2017, os recursos investidos 
em TI em todo o mundo foram estimados em mais de 
2 trilhões de dólares. O gráfico a seguir demonstra 
como os investimentos estão concentrados em poucos 
países, um indício também de que a eventual expansão 
no investimento em TI pelos países que não estão no 
topo do ranking poderia multiplicar a margem para o 
desenvolvimento do setor.

O surgimento da sociedade da informação fez 
emergir uma série de novas carreiras profissionais, 
para fornecer suporte técnico aos equipamentos utili-
zados no setor de TI, programar novos softwares, ge-
renciar servidores e bancos de dados, administrar re-
des de transmissão e processamento de informações, 
exigindo um forte investimento não só em pesquisas 
e produção de recursos materiais, mas sobretudo em 
formação de mão de obra especializada por meio de 
cursos técnicos em escolas profissionalizantes e cur-
sos de graduação e pós-graduação em faculdades 
de tecnologia. Essa transformação também abriu 
caminho para a descentralização espacial da gestão 
de empresas por meio da integração de escritórios e 
unidades produtivas situadas em diferentes partes do 
mundo, o que fez crescer a importância do sistema 
logístico responsável pelo armazenamento e trans-
porte de mercadorias e insumos.

Outra característica que marcou a sociedade da 
informação foi o fato de os sistemas de telecomu-
nicação não se restringirem ao domínio das empre-
sas. A popularização de computadores pessoais e, 
depois, de smartphones conectados à internet pos-
sibilitou que, em qualquer momento ou local, as 
pessoas tivessem acesso a modalidades de comércio 
eletrônico e entretenimento digital. No primeiro mo-
mento, as pessoas atuaram como consumidoras, mas 
cada vez mais o mundo virtual vem sendo explorado 
como oportunidade de empreendedorismo, indivi-
dual ou coletivo, seja com a conquista de canais para 
a oferta de produtos e serviços, seja com a utilização 
de redes sociais para divulgação de eventos e con-
teúdos digitais relacionados aos mais variados temas. 
Hoje em dia, pessoas de diferentes classes sociais uti-
lizam os meios digitais para atuar profissionalmente 
como divulgadores de conteúdo ou influenciadores 
na área de jogos, moda, música, dança, marketing, 

Fonte: IDC – Worldwide Black Book, 2017. Disponível em: http://central.
abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/

ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2018_ResumidaIngles.pdf.
Acesso em: 27 jul. 2020.
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  A sociedade da informação e o mundo do trabalho

Ca
rlo

s 
Ve

sp
úc

ioEntre as inovações que dão base à Terceira Revo-
lução Industrial, a informática é uma das mais impor-
tantes. A utilização de computadores, que processam 
softwares cada vez mais sofisticados, foi imprescindível 
para a implantação de máquinas automatizadas em in-
dústrias e também para ampliar o alcance dos sistemas 
de comunicação de uma maneira sem precedentes na 
história da humanidade. 

O surgimento do telefone e, principalmente, do rá-
dio e da televisão já havia promovido uma revolução 
na comunicação a distância, com vastas implicações 
no comportamento coletivo e na formação de uma 
sociedade de consumo, que viabilizou a expansão da 
capacidade produtiva. Contudo, a conjugação de in-
formática, microeletrônica e telecomunicação
que deu origem à internet produziu efeitos ainda mais 
profundos nos mais diversos aspectos da sociedade e 
também na organização do trabalho. Os avanços na 
microeletrônica e, em especial, na tecnologia de mi-
croprocessamento e o aprimoramento dos meios de 
transmissão de dados com o uso de cabos de fibra 
ótica e satélites artificiais permitiram que a internet 
ganhasse rapidez e eficiência, como também versati-
lidade ao migrar do computador de mesa para equi-
pamentos móveis como notebooks, tablets e celulares. 
Além disso, essas mudanças criaram um número cres-
cente de funções, incorporando-se, inclusive, a outros 
equipamentos, por exemplo, eletrodomésticos, reló-
gios, automóveis, compondo o universo da chamada 
internet das coisas.

O desenvolvimento da informática e das telecomu-
nicações nos séculos XX e XXI levou, portanto, à for-
mação da sociedade da informação, isto é, baseada na 
ampliação dos fluxos de dados e nas conexões entre 
sistemas de informação. Essa mudança teve impacto 
profundo na produção de serviços e mercadorias, bem 
como nas relações de trabalho, além de ter incentiva-
do o surgimento de novas qualificações profissionais e 
novos postos de trabalho. 

A administração empresarial foi reorganizada com 
a criação de setores de tecnologia da informação
(TI), responsáveis por desenvolver ferramentas de ges-
tão estratégica de dados úteis para o funcionamento 
das empresas, o que inclui constituir, acessar e trans-
mitir informações provenientes de grandes bancos de 
dados. A importância que esse novo setor conquistou 
pode ser apreendida pelo grande investimento que 
empresas do mundo todo têm realizado nos últimos 
anos para mobilizar a evolução constante das tecnolo-
gias digitais. Somente em 2017, os recursos investidos 
em TI em todo o mundo foram estimados em mais de 
2 trilhões de dólares. O gráfico a seguir demonstra 
como os investimentos estão concentrados em poucos 
países, um indício também de que a eventual expansão 
no investimento em TI pelos países que não estão no 
topo do ranking poderia multiplicar a margem para o 
desenvolvimento do setor.

O surgimento da sociedade da informação fez 
emergir uma série de novas carreiras profissionais, 
para fornecer suporte técnico aos equipamentos utili-
zados no setor de TI, programar novos softwares, ge-
renciar servidores e bancos de dados, administrar re-
des de transmissão e processamento de informações, 
exigindo um forte investimento não só em pesquisas 
e produção de recursos materiais, mas sobretudo em 
formação de mão de obra especializada por meio de 
cursos técnicos em escolas profissionalizantes e cur-
sos de graduação e pós-graduação em faculdades 
de tecnologia. Essa transformação também abriu 
caminho para a descentralização espacial da gestão 
de empresas por meio da integração de escritórios e 
unidades produtivas situadas em diferentes partes do 
mundo, o que fez crescer a importância do sistema 
logístico responsável pelo armazenamento e trans-
porte de mercadorias e insumos.

Outra característica que marcou a sociedade da 
informação foi o fato de os sistemas de telecomu-
nicação não se restringirem ao domínio das empre-
sas. A popularização de computadores pessoais e, 
depois, de smartphones conectados à internet pos-
sibilitou que, em qualquer momento ou local, as 
pessoas tivessem acesso a modalidades de comércio 
eletrônico e entretenimento digital. No primeiro mo-
mento, as pessoas atuaram como consumidoras, mas 
cada vez mais o mundo virtual vem sendo explorado 
como oportunidade de empreendedorismo, indivi-
dual ou coletivo, seja com a conquista de canais para 
a oferta de produtos e serviços, seja com a utilização 
de redes sociais para divulgação de eventos e con-
teúdos digitais relacionados aos mais variados temas. 
Hoje em dia, pessoas de diferentes classes sociais uti-
lizam os meios digitais para atuar profissionalmente 
como divulgadores de conteúdo ou influenciadores 
na área de jogos, moda, música, dança, marketing, 

Fonte: IDC – Worldwide Black Book, 2017. Disponível em: http://central.
abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/

ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2018_ResumidaIngles.pdf.
Acesso em: 27 jul. 2020.
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Tecnologia e transformação da produção
A Revolução Industrial que se desenvolveu a partir do século XVIII na Europa transformou a própria evolução 

técnica em uma demanda indispensável para a expansão contínua do capitalismo. E foi a mobilização de recursos 
financeiros e técnico-científicos para atender a essa demanda que levou, já no século seguinte, o mundo industriali-
zado à Segunda Revolução Industrial, que promoveria a superação das máquinas a vapor por equipamentos elétricos 
e inovadores motores alimentados por combustíveis derivados de petróleo.

A busca por inovações que poderiam ampliar a capacidade produtiva e reduzir o tempo e o custo de produção 
ganhou maior impulso no decorrer do século XX. As transformações nos sistemas produtivos das indústrias (o tayloris-
mo, o fordismo e, posteriormente, o toyotismo) somaram-se a uma série de outras evoluções científicas e tecnológicas 
que nos permitem reconhecer a vigência de uma Terceira Revolução Industrial.  Entre os avanços que marcam esse 
período se destacam o aproveitamento da energia nuclear, a melhoria da produtividade agropecuária por meio da 
engenharia genética, o desenvolvimento da informática e, com base nela, a obtenção de grandes avanços nos meios 
de comunicação e na criação de linhas de produção robotizadas. 

Como o Brasil consolidou o seu processo de industrialização apenas no século XX e de maneira dependente do 
capital estrangeiro, o país recebe os efeitos advindos desse movimento de transformação na economia e no mercado de 
trabalho, mas não se beneficia na mesma proporção dos países que vivenciaram as etapas anteriores do desenvolvimento 
industrial, como os países europeus e os Estados Unidos, ou no mesmo ritmo dos países em desenvolvimento que busca-
ram superar o atraso econômico por meio do investimento maciço em educação e em pesquisas científicas, como são os 
casos da China e da Coreia do Sul. Desse modo, o Brasil aprofunda os contrastes que se manifestam pela oposição entre a 
produção de tecnologia de ponta em algumas regiões do país e a falta de qualificação que marca a trajetória profissional 
de grande parte dos trabalhadores e também pela modernização do espaço geográfico, que se mantém restrita a espaços 
privilegiados, concentrando a geração de riquezas e acentuando as desigualdades sociais e regionais.

Texto elaborado pelo autor deste livro.

Página 120

  O trabalho durante a pandemia 
A pandemia de Covid-19 trouxe à tona uma série de questões e desafi os 

relacionados ao mercado de trabalho, gerando uma grande onda de desemprego, 
que empurrou mais trabalhadores para a informalidade e para a realização de 
atividades precárias de trabalho, engrossou o contingente de desalentados e 
acelerou a adesão às modalidades de trabalho remoto. Para explorar o tema, 
sugere-se como ponto de partida um momento de escuta dos estudantes, a fi m 
de que socializem suas experiências e impressões sobre a pandemia, deixando-os 
construir conexões com os aspectos relacionados ao mercado de trabalho. 

A imagem que retrata uma carreata reivindicando a retomada de atividades 
comerciais e de prestação de serviços em meio à pandemia e a respectiva legenda 
fornecem elementos relevantes para debater as contradições entre os interesses dos 
trabalhadores e os dos empresários, remetendo a novas formas de lutas de classe. 
Também revelam a incompatibilidade, de certo modo, da priorização da saúde 
pública (por meio do isolamento social) com a preocupação com a economia, que 
se fragilizou com o fechamento forçado de empresas. 

A questão 5 do Roteiro de trabalho da seção Ler reportagem e gráfi co também explora essas contradições. 
Uma estratégia interessante pode ser organizar um debate para dar oportunidade de exposição de diferentes pontos 
de vista, registrando na lousa e dando destaque aos argumentos mais importantes, exercitando procedimentos 
relacionados à confrontação de ideias, encadeamento lógico de informações e coerência expositiva, além de valorizar 
o respeito à fala de quem pensa diferente.

Página 121

LER REPORTAGEM E GRÁFICO
A seção propõe a leitura de uma reportagem que demonstra o salto no número de desempregados como um 

dos efeitos mais problemáticos provocados pela pandemia de Covid-19. O artigo pretende demonstrar como o 
mercado de trabalho está profundamente conectado a outros aspectos da realidade, suscetíveis a impactos de 
fenômenos conjunturais e estruturais não apenas de origem estritamente econômica ou vinculados ao sistema 
produtivo, mas também oriundos de campos variados, como é o caso da crise sanitária gerada pela disseminação 
do novo coronavírus. 

também explora essas contradições. 
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  O trabalho durante a pandemia
A eficiência dos sistemas de telecomunicação para 

a estruturação do mundo do trabalho e a organização 
da rotina das pessoas foi colocada à prova durante 
a pandemia de Covid-19 em 2020. A situação crítica 
provocada pela disseminação de um novo coronaví-
rus gerou grande tensão no mercado de trabalho em 
todo o mundo, com efeitos negativos também para 
os trabalhadores brasileiros. Estabelecimentos de ser-
viços não essenciais tiveram de fechar as portas provi-
soriamente para evitar aglomerações e reduzir o ritmo 
de transmissão da doença; em função disso, muitas 
empresas foram à falência. Bares e restaurantes que 
conseguiram se manter em funcionamento tiveram de 
estruturar sistemas de entrega em domicílio, o chama-
do delivery. 

De outro lado, a população que pôde se recolher 
em quarentena residencial fez crescer vertiginosamente 
a procura pelos serviços de entrega e, com isso, cres-
ceram também as reivindicações dos entregadores por 
melhorias nas condições de trabalho, como você viu na 
abertura deste capítulo. Muitos desses trabalhadores 
protestaram que a pandemia fez aumentar o quadro 

de precarização a que eram submetidos, não apenas 
pela combinação de sobrecarga de trabalho e baixa re-
muneração, mas também pela exposição ao risco de 
contágio da doença.

A pandemia provocou ainda uma depressão abrupta 
na economia, que levou a demissões em massa e ao au-
mento da pobreza e da desigualdade. Milhões de bra-
sileiros ficaram em situação de extrema vulnerabilidade 
e, entre os que conseguiram permanecer empregados, 
grande parte ocupava cargos que não dispunham da 
possibilidade de trabalho no sistema home office. Não 
bastasse isso, muitas famílias de baixa renda tiveram di-
ficuldade para integrar as atividades profissionais com 
o ambiente doméstico, pois viviam em moradias pouco 
espaçosas e precárias, sem condições adequadas para o 
longo confinamento imposto pela quarentena. 

Houve ainda muita pressão dos setores empresariais 
que tiveram de interromper suas atividades para que 
os negócios pudessem ser retomados ainda durante 
o crescimento do número de contágio e óbito, o que 
aumentou a exposição dos trabalhadores ao risco de 
infecção e de morte pela Covid-19.

 �  Estabelecimento comercial fechado em 
função da pandemia provocada pela 
disseminação do novo coronavírus. 
Porto Alegre (RS), 2020.

 �  Carreata promovida como forma 
de cobrança pela reabertura do 
comércio durante a pandemia de 
Covid-19. A iniciativa recebeu críticas 
pela presença de representantes do 
setor empresarial, que permaneciam 
protegidos dentro do carro, 
enquanto reivindicavam a volta de 
atividades não essenciais que poriam 
em risco a vida de seus empregados, 
pois estes ficariam expostos à 
circulação do vírus no transporte 
público e no exercício do trabalho. 
São Paulo (SP), 2020.
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A leitura do gráfi co de barras impõe poucas difi culdades de interpretação 
e contribui para dar ênfase às informações tratadas no texto, além de facilitar 
a visualização da oscilação dos dados (número de desempregados) dentro do 
período considerado.

O conteúdo abre oportunidade para o desenvolvimento da habilidade 
EM13CHS401 ao problematizar, por meio da questão do desemprego, os efeitos 
da pandemia de Covid-19 nas relações entre sujeitos, grupos e classes sociais. 
Especifi camente sobre as relações de classes sociais, a questão 5 do Roteiro 
de trabalho propicia a refl exão sobre o choque de interesses entre patrões e 
empregados: os primeiros defendendo a reversão dos efeitos negativos sobre 
o lucro de suas empresas, e os segundos divididos entre o receio de perder o 
emprego e o risco de contágio pela doença. 

Ao reconhecer a dimensão das informações contidas no texto e no gráfi co 
sobre o desemprego provocado pela pandemia, os estudantes podem associar 
esse quadro aos novos paradigmas tecnológicos em constituição já abordados 
anteriormente – como a absorção de mão de obra disponível pelos serviços de 
entrega e de transporte contratados via aplicativos de celular –, a fi m de expandir 
a refl exão e de examinar a incorporação de novas tecnologias que visam adequar 
as atividades profi ssionais aos novos protocolos sanitários criados em decorrência 
da pandemia.

Por sua vez, a habilidade EM13CHS402 é contemplada com a análise dos 
dados de desemprego, o que abre oportunidade para discutir a intensifi cação 
das desigualdades sociais no Brasil: as parcelas da população mais atingidas 
pelo fechamento de vagas de trabalho correspondem àquelas formadas pela 
população de baixa renda, enquanto setores da classe média conseguiram preservar 
o emprego aderindo à modalidades de trabalho remoto. Da mesma forma, os 
setores empresariais que conseguiram preservar seus negócios foram justamente 
os mais capitalizados, contando com reservas fi nanceiras e facilidade de acesso a 
linhas de crédito para suportar a perda de arrecadação.

Roteiro de trabalho 

1. O que as informações da matéria revelam sobre os efeitos da pandemia no Brasil?

As informações demonstram o crescimento do desemprego no Brasil.

2. Por que a pandemia exerceu uma infl uência tão grande sobre a economia?

Essa influência resultou da necessidade de fechar atividades econômicas consideradas não essenciais, gerando aumento do desemprego, 
redução do consumo, queda no lucro das empresas e falências.

3. Segundo o IBGE, 17,7 milhões de brasileiros sem emprego deixaram de buscar oportunidades de trabalho 
na última semana de maio de 2020. O que teria provocado essa situação?

O fato de as pessoas desistirem de procurar empregos seria resultado da própria crise econômica provocada pela pandemia, com a im-
prensa noticiando o fechamento de vagas de trabalho, mas também do receio de contágio pelo novo coronavírus.

4. Faça uma pesquisa para descobrir o número de desempregados no Brasil hoje e compare-o ao número 
representado pela última barra do gráfi co. Como evoluiu o desemprego desde o período apresentado no 
gráfi co acima?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes consigam identificar se houve aumento ou redução no número de desempregados no 
período indicado e estabelecer uma relação desse quadro com a evolução da disseminação do novo coronavírus no mesmo período.

5. O forte impacto da pandemia na economia brasileira levou setores da sociedade, principalmente represen-
tantes do empresariado, a pressionar o retorno das atividades não essenciais, mesmo durante o crescimento 
dos casos de contágio e mortes. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação?

Resposta pessoal. Os defensores dessas medidas, entre outros argumentos, ressaltaram a necessidade de retomar a economia para con-
ter o desemprego. Por outro lado, essa situação despertou críticas a quem defendeu a reabertura de atividades não essenciais antes da 
queda na curva de mortes pela pandemia de Covid-19 utilizando argumentos relacionados à crise econômica, pois essas pessoas estariam 
privilegiando a economia, em vez da integridade da vida humana. Além disso, em muitas cidades em que houve reabertura precoce do 
comércio, o número de contágios e mortes voltou a crescer, levando os prefeitos a optar por novas medidas restritivas, o que contribuiu 
para atrasar ainda mais a reabertura definitiva das atividades não essenciais.

Habilidade (EM13CHS401)

Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços 
(urbanos e rurais) e contextos.

Habilidade (EM13CHS402) 

Analisar e comparar indicadores 
de emprego, trabalho e renda em 
diferentes espaços, escalas e tem-
pos, associando-os a processos 
de estratificação e desigualdade 
socioeconômica.
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LER REPORTAGEM E GRÁFICO
A matéria jornalística a seguir e o gráfico que a segue trazem alguns dos efeitos da pandemia de Covid-19 

para o mercado de trabalho brasileiro. Leia o trecho abaixo e observe o gráfico com atenção. Depois, responda às 
questões propostas no Roteiro de trabalho.

Pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, diz IBGE
Daniel Silveira

A pandemia do coronavírus fez com que cerca de 1 milhão de brasileiros perdessem o emprego ao longo de maio 
[de 2020]. É o que aponta o levantamento inédito divulgado nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Ao todo, 10,9 milhões de pessoas estavam desempregadas na última semana de maio, o que deixou a taxa de 
desemprego em 11,4%. Na primeira semana, este número era de 9,8 milhões e a taxa de desemprego de 10,5%.

Os dados são os primeiros resultados da Pnad Covid19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de traba-
lho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil.

O IBGE destacou que 17,7 milhões de brasileiros que não estavam empregados na última semana de maio dei-
xaram de procurar emprego por causa da pandemia. Somando este contingente ao de desempregados, chegou a  
28,6 milhões o total de pessoas que enfrentaram algum tipo de restrição para ingressar no mercado de trabalho 
brasileiro em maio “seja por falta de vagas ou receio de contrair o novo coronavírus”, conforme destacou o IBGE.

SILVEIRA, Daniel. Pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, diz IBGE. G1, Rio de Janeiro, 16 jun. 2020.  
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/pandemia-fez-177-milhoes-de-brasileiros-desistirem 

-de-procurar-emprego-na-ultima-semana-de-maio-diz-ibge.ghtm. Acesso em: 9 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. O que as informações da matéria revelam sobre os efeitos da pandemia no Brasil?

2. Por que a pandemia exerceu uma influência tão grande sobre a economia?

3. Segundo o IBGE, 17,7 milhões de brasileiros sem emprego deixaram de buscar oportunidades de trabalho 
na última semana de maio de 2020. O que teria provocado essa situação?

4. Faça uma pesquisa para descobrir o número de desempregados no Brasil hoje e compare-o ao número 
representado pela última barra do gráfico. Como evoluiu o desemprego desde o período apresentado no 
gráfico acima?

5. O forte impacto da pandemia na economia brasileira levou setores da sociedade, principalmente represen-
tantes do empresariado, a pressionar o retorno das atividades não essenciais, mesmo durante o crescimen-
to de casos de contágio e mortes. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação?
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Fonte: IBGE. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/pandemia-fez-177-milhoes-de-brasileiros 
-desistirem-de-procurar-emprego-na-ultima-semana-de-maio-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 9 jul. 2020.

BRASIL: EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO (MAIO DE 2020)
Número de desempregados no Brasil (em milhares)
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Página 122

  O trabalho home office
Para este conteúdo, é interessante explorar o que os estudantes já conhecem 

sobre o tema e problematizar as funções cujo exercício remoto, fora do ambiente 
das empresas, é possível. É importante eles perceberem que grande parte das 
atividades profi ssionais não pode ser realizada pelo sistema de home offi ce, restrito 
principalmente a trabalhadores da classe média, que atuam em escritórios e em 
setores ligados à tecnologia.

Outro aspecto signifi cativo em relação ao trabalho remoto desenvolvido em 
casa diz respeito ao entrelaçamento, nem sempre saudável, entre vida privada e 
vida profi ssional, que pode resultar em difi culdades para gerir o tempo, provocando 
sobrejornadas. As possibilidades de análise dessas questões podem fi car mais ricas 
com exercícios em que os estudantes são instados a se colocar no papel de um 
trabalhador em home offi ce que precisa conciliar diversas tarefas profi ssionais e 
domésticas, além do tempo para descanso e entretenimento.

Página 123

  A DESREGULAMENTAÇÃO E OS DIREITOS 
TRABALHISTAS
Este tópico propõe uma análise das transformações no mundo do trabalho 

propiciadas pelas reformas trabalhistas. O conteúdo possibilita uma abordagem 
crítica sobre os efeitos que a perda de direitos trabalhistas ocasiona para grande 
parte da mão de obra disponível no Brasil. Sugere-se que todos os pontos 
alcançados pelas mudanças na legislação sejam colocados em debate, explorando-
se os argumentos utilizados para justifi car as alterações, bem como seus impactos 
nas relações de trabalho, com a resultante precarização.

É importante que as mudanças que acarretam perda de renda dos trabalha-
dores sejam compreendidas não somente como um fator de depreciação das 
condições de vida dessa classe, mas também como um fator de redução do 
poder aquisitivo do mercado consumidor, que pode, em efeito cascata, gerar o 
desaquecimento da economia como um todo.
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 PONTO DE VISTA
A seção, por meio de procedimentos de interpretação de texto e comparação 

argumentativa, propõe estruturar a análise da contraposição entre os que 
defendem as mudanças em determinados dispositivos das leis trabalhistas relativas 
à terceirização de serviços e os que se mostram contrários a elas. 

Além de contemplar o posicionamento de especialistas ou de representantes 
de classe, é desejável a abertura de espaço para que os próprios estudantes 
apresentem sua leitura pessoal das questões levantadas. A fi m de enriquecer o 
debate, é oportuno lançar mão de pesquisas para encontrar o posicionamento 
de outras pessoas, como autoridades ligadas a representantes de empresas e de 
trabalhadores, sindicalistas, juristas, economistas, entre outros.

A seção mobiliza procedimentos alinhados ao desenvolvimento das habilidades 
EM13CHS102 e EM13CHS504, ao propor a comparação entre narrativas 
antagônicas. De um lado, tem-se um grupo que luta pela preservação de direitos 
trabalhistas. De outro, os agentes que defendem a alteração de pontos da legislação 
trabalhista porque, segundo eles, isso signifi caria desburocratizar e reduzir gastos 
com folha de pagamento (o que hipoteticamente poderia estimular a geração de 
empregos). 

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geo-
gráficas, políticas, econômicas, 
sociais, ambientais e culturais de 
matrizes conceituais (etnocentrismo, 
racismo, evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolvimento 
etc.), avaliando criticamente seu sig-
nificado histórico e comparando-as 
a narrativas que contemplem outros 
agentes e discursos.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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  O trabalho home office
Em relação às atividades profissionais cuja atuação 

remota dos trabalhadores é viável, ocorreu um movi-
mento de intensificação do uso e de aperfeiçoamento 
de ferramentas on-line para expandir os recursos do 
trabalho corporativo em casa, chamado em inglês de 
home office. A possibilidade de trabalhar em casa foi 
bem recebida por muitos profissionais, sobretudo nas 
grandes cidades, por não precisarem se deslocar por 
longos trechos congestionados para chegar aos locais 
de trabalho, e ainda por disporem de jornadas mais 
flexíveis. Essa realidade poderia, assim, significar a 
reconciliação do tempo-espaço da vida pessoal com 
o do trabalho, integrando de maneira harmônica os 
afazeres profissionais com aqueles próprios da vida 
íntima e da convivência familiar, tornando pratica-
mente indistinto o espaço físico do trabalho e o da in-
timidade, como era comum entre as sociedades pré-
-capitalistas. Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), agência das Nações Unidas voltada 
às questões de trabalho, essa situação seria ideal. Em 
documento de 2009, ela afirma: 

Nossa sugestão é que a resposta apropriada 
para tais tendências [de flexibilização do trabalho] 
é fazer da harmonização do trabalho com a vida 
familiar uma preocupação importante das políticas 
econômicas e sociais dos países de todos os níveis 
de desenvolvimento e de que a necessidade de pre-
servar tempo suficiente para combinar o trabalho 
remunerado com o cuidado dos filhos, dos idosos, 

além de outras obrigações domésticas e familia-
res, deve ser elemento essencial dessas políticas. 
Iniciativas de cunho trabalho-família, tanto no pla-
no nacional como no âmbito das empresas, são 
essenciais para assegurar não apenas o bem-estar 
dos trabalhadores, particularmente mulheres, das 
crianças, dos mais velhos e dos doentes, mas tam-
bém os interesses de produtividade da economia 
em longo prazo [...].

LEE, Sangheon; McCANN, Deirdre; MESSENGER, Jon C.  
Duração do trabalho em todo o mundo: tendências de  

jornadas de trabalho, legislação e políticas numa  
perspectiva global comparada. Brasília: OIT, 2009. p. 152.  

Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/ 

publication/wcms_229714.pdf. Acesso em: 17 jul. 2020. 

Os efeitos do regime home office são percebidos 
de maneiras distintas por cada trabalhador, mas há, 
no entanto, elementos que nos permitem concluir 
que os benefícios como os defendidos pela OIT no 
texto acima não seriam estendidos a todos. Um estu-
do que envolveu mais de 21 mil empresas, realizado 
por pesquisadores de Harvard e da Universidade de 
Nova York, constatou o aumento médio diário de 48 
minutos nas jornadas home office durante a pande-
mia. No Brasil, o prolongamento excessivo da jornada 
de trabalho para a modalidade home office pode ser 
estimulado ainda pela modificação das leis trabalhis-
tas a partir de 2017, que dificultou o controle dos pe-
ríodos de expediente e descanso.

 �  O regime home office permite integrar mais a dimensão pessoal ao trabalho. Em contrapartida, o trabalho fica sempre presente na vida, 
e a casa deixa de ser um lugar reservado para o descanso.
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Em vez de uma integração harmoniosa entre traba-
lho e vida pessoal, o sistema home office, muitas vezes, 
promove a sobreposição do ritmo e da dinâmica do 
trabalho à vida privada do trabalhador. Principalmen-
te durante a pandemia em 2020, essa situação gerou 
dificuldades para muitas pessoas, especialmente as 
mulheres, que tinham de se dividir entre o cuidado de 
filhos pequenos, que deixaram de ter aulas presenciais 
ou ser atendidos em creches, e a concentração neces-
sária para a realização das tarefas profissionais com a 
qualidade e o prazo exigidos.

Embora as formas de controle exercido pelos ges-
tores sobre as equipes de trabalho sejam mais flexíveis 
no sistema home office em relação ao que ocorre em 
ambientes de trabalho tradicionais, isso não quer dizer 
que ele não exista ou que seja necessariamente menos 
impositivo, já que os expedientes com períodos diários 
predefinidos foram substituídos por metas de produ-
ção ou produtividade. Ainda assim, há casos em que o 
trabalhador home office conseguiu, de fato, organizar 
seu tempo para concluir todas as tarefas profissionais 
que lhe foram incumbidas ao longo do dia e ainda se 
dedicar a outras atividades não vinculadas ao trabalho, 
como fazer refeições, tirar cochilos ou assistir à TV. 

Por outro lado, também havia os que se sentiam 
constantemente vigiados ou em contínuo estado de 

disponibilidade, por serem acionados com facilidade 
pelo gestor por meio de ferramentas de comunica-
ção a distância, propiciadas pelo celular ou notebook. 
Além disso, a flexibilidade da jornada de trabalho pode 
se tornar estressante para trabalhadores que precisam 
lidar com um volume de tarefas muito grande com pra-
zos apertados para concluí-las. Nesses casos, é pos-
sível que se sentissem pressionados a consumir uma 
parcela maior do tempo diário em comparação com o 
que gastariam na empresa, estendendo a jornada de 
trabalho para horários que habitualmente usaria para 
o convívio familiar ou lazer. A superexposição ao uso 
da tecnologia e a falta de interação social presencial 
também foram eventuais focos de estresse para os tra-
balhadores remotos.

O trabalho home office já vinha ganhando cada vez 
mais adeptos nos últimos anos, mas a pandemia de 
Covid-19 acelerou esse processo. Algumas empresas 
ampliaram o regime home office em razão de fatores 
que o isolamento social tornou ainda mais evidentes: 
a possibilidade de contratação de profissionais que 
vivem em diferentes regiões do país, a integração de 
equipes localizadas em unidades espalhadas da empre-
sa, a economia com energia elétrica, equipamentos, 
aluguel, material de escritório, tudo isso somado ao 
fato de jornadas que podem se estender sem o paga-
mento de hora extra. 

  A DESREGULAMENTAÇÃO E OS  
DIREITOS TRABALHISTAS
A passagem do século XX para o século XXI trouxe 

mais uma frente de mudanças em relação ao trabalho, 
que se mobilizou na esfera jurídica, com a alteração de 
leis históricas para a regulação de atividades profissio-
nais e direitos trabalhistas, como a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no Brasil. Sob pressão da classe 
empresarial, o Poder Legislativo promoveu na última 
década uma série de alterações na legislação que re-
gulamenta as relações de trabalho, propiciando, entre 
outros pontos, flexibilização de jornadas de trabalho, 
desoneração da folha de pagamento, demissão em 
comum acordo com supressão de direitos trabalhistas, 
regulamentação do trabalho em casa, desobrigação da 
contribuição sindical e aumento do rigor no caso de 
trabalhadores que optem por mover ações contra os 
empregadores.

Entre as principais transformações trazidas pelo 
conjunto de alterações legais que ficou conhecido 
como Reforma Trabalhista, aprovada em 2017, 
destacou-se a entrada em vigor de mecanismos que 
tendem a privilegiar as negociações individuais de 
cada trabalhador com o empregador, para definir as-
pectos relacionados à remuneração e ao regime de 
trabalho, bem como para definir os termos de uma 
eventual demissão, com possibilidade de restrição de 
acesso a direitos anteriormente garantidos pela CLT, 
como seguro-desemprego, multa paga pelo empre-

gador sobre o saldo do Fundo de Garantia e saque 
integral desse Fundo em casos de demissão sem jus-
ta causa. Os novos dispositivos legais foram alvo de 
críticas de sindicalistas, estudiosos e organizações 
que atuam na defesa dos trabalhadores e de setores 
do Ministério Público do Trabalho, por tornarem ain-
da mais desequilibrada a relação entre funcionários 
e empregadores. 

Os efeitos dessa reforma foram sentidos já em 2018, 
com a redução do número de trabalhadores filiados a 
sindicatos, como pode ser constatado no gráfico da 
página seguinte, e com a queda no número de novas 
ações trabalhistas enviadas à Justiça. De acordo com 
dados do Tribunal Superior do Trabalho, mais de 2 
milhões de ações trabalhistas foram abertas Brasil en-
tre janeiro e setembro de 2017, enquanto no mesmo 
período de 2018 houve uma redução para 1.287.208. 
Enquanto os empresários veem com bons olhos essa 
mudança, como um sinal daquilo que se convencio-
nou chamar de segurança jurídica, permitindo a re-
dução de gastos com advogados e pagamento de in-
denizações, os críticos apontam esse resultado como 
redução no respaldo jurídico que os sindicatos forne-
ciam aos trabalhadores, relacionando-o também ao 
fato de esses trabalhadores terem de arcar com as 
custas judiciais dos empregadores em caso de a ação 
ser julgada improcedente. 
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Roteiro de trabalho 
1. Quais são os principais argumentos contrários à terceirização dos trabalhadores? Por que os trabalhadores 

estão preocupados com a aprovação do PL n. 4330?
Os críticos aos efeitos da nova regulamentação do trabalho terceirizado argumentam que ocorrerá maior precarização do trabalho, com 
elevação da jornada de trabalho e elevação dos riscos aos trabalhadores. Argumentam ainda que os salários tendem a ser baixos e os 
direitos dos trabalhadores, reduzidos.

2. Quais são os principais argumentos utilizados em favor da terceirização? Por que as entidades empresariais 
apoiam o PL n. 4330?
Entre os argumentos favoráveis, está a afirmação de que direitos trabalhistas não serão extintos, apenas devem ser pagos pelas empresas 
que fornecem mão de obra terceirizada, e não pelas empresas contratantes do serviço. O principal argumento que faz com que as entida-
des empresariais apoiem as alterações na legislação é a redução de gastos com a folha de pagamentos.

3. Faça um levantamento de trabalhadores terceirizados que você conhece ou que você possa conhecer por 
meio de familiares ou no ambiente escolar. Em seguida, entreviste-os para descobrir suas condições de 
trabalho e as próprias opiniões sobre o trabalho terceirizado. Ao fi nal, compartilhe os resultados em uma 
roda de conversa.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes, além da opinião dos trabalhadores, prospectem aspectos relacionados às efetivas condi-
ções de trabalhoa que estão submetidos.

  As lutas políticas e o trabalho
O tópico retoma os aspectos que constituem o quadro de precarização das 

relações de trabalho no Brasil, trazendo dados mais detalhados sobre desemprego e 
desocupação, além de demonstrar como as desigualdades no mercado de trabalho 
em função da cor ou etnia e do gênero fazem com que os efeitos da precarização 
recaiam mais severamente sobre a população afrodescendente e as mulheres. 

Espera-se que os estudantes, além da leitura do texto, façam a interpretação 
cuidadosa dos gráfi cos, explorando principalmente a proporção dos grupos que 
compõem a classifi cação proposta pelo IBGE, segundo a situação de inserção no 
mercado de trabalho (gráfi co circular) e as desigualdades por cor, raça e gênero 
em relação à desocupação, informalidade e rendimento (gráfi cos de linha). 

A análise dos gráfi cos pode ser feita de modo individual – prevendo-se a 
posterior socialização das conclusões – ou de forma coletiva e dirigida pelo 
professor, que, nesse caso, precisa facilitar a correlação entre informações, instigar 
refl exões e criar ganchos para trabalhar exemplos, sempre estimulando o registro 
dos aspectos mais importantes e a participação ativa dos estudantes para expor 
dúvidas e compartilhar ideias.

O levantamento das características que confi guram a precarização das relações de trabalho deve servir para 
contextualizar a realidade em que se constituem frentes de engajamento para enfrentar os efeitos desse processo. 
Os estudantes devem ser instigados a conhecer os exemplos de projetos sociais e políticos propostos no conteúdo 
e também a apresentar projetos que conhecem ou dos quais participem em seus espaços de vivência. 

Além disso, é importante que façam o exercício refl exivo sobre formas de mobilização social a fi m de reverter os 
efeitos dos problemas que recaem com mais frequência sobre a juventude, facilitando a consecução dos principais 
objetivos dos jovens, a saber de buscar uma formação acadêmica e profi ssional, inserir-se no mercado de trabalho 
e lutar contra desigualdades.
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RELEITURA
A leitura do breve trecho extraído de A volta ao mundo em oitenta dias permite aos estudantes reconhecer que 

determinados aspectos do mundo do trabalho observados hoje – como discrepâncias na produção tecnológica e 
na qualifi cação da mão de obra entre países com diferentes níveis de desenvolvimento econômico – já ocorriam no 
século XIX, quando a obra foi escrita por Júlio Verne.

A análise de aspectos sobre a supremacia do Reino Unido no desenvolvimento tecnológico como mais um fator 
de imposição de uma relação de domínio sobre a Índia no século XIX, como parâmetro para avaliar paralelismos 
com as desigualdades entre países no mundo contemporâneo, propicia ao estudante desenvolver refl exões em 
consonância com as habilidades EM13CHS202 e EM13CHS401. 
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Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara
Marta Cavallini

De acordo com Lúcia Helena Barros, advogada e sócia do escritório Fialdini Advogados, a regulamentação da 
terceirização beneficia as empresas contratantes em quatro pontos principais. Um deles é que gera maior competi-
tividade e simplifica o processo produtivo, pois passa para a responsabilidade da terceirizada as atividades que não 
são as principais da empresa. Outro ponto ressaltado pela advogada é que a tomadora de serviço pode ingressar com 
ação para reaver o que gastou com demandas judiciais referentes ao não pagamento dos direitos trabalhistas por 
parte da terceirizada.

A advogada enfatiza ainda que a regulamentação dá maior segurança jurídica entre as empresas e diminui custos 
com ações trabalhistas. “Vai haver redução de custos, uma vez que o trabalhador não vai negociar diretamente com a 
tomadora de serviços. O trabalhador pela CLT encarece muito porque equivale a 100% de custo para as empresas. Mas 
o empregado terceirizado pode receber menos que o empregado registrado na CLT caso não seja registrado”, afirma.

CAVALLINI, Marta. Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara. G1, 8 abr. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/ 
concursos-e-emprego/noticia/2015/04/entenda-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao-que-sera-votado.html. Acesso em: 13 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Quais são os principais argumentos contrários à terceirização dos trabalhadores? Por que os trabalhadores 
estão preocupados com a aprovação do PL n. 4330?

2. Quais são os principais argumentos utilizados em favor da terceirização? Por que as entidades empresariais 
apoiam o PL n. 4330?

3. Faça um levantamento de trabalhadores terceirizados que você conhece ou que você possa conhecer por 
meio de familiares ou no ambiente escolar. Em seguida, entreviste-os para descobrir suas condições de 
trabalho e as próprias opiniões sobre o trabalho terceirizado. Ao final, compartilhe os resultados em uma 
roda de conversa. 

  As lutas políticas e o trabalho
A maioria dos trabalhadores estão inseridos atual-

mente no setor terciário da economia, que compreende 
as atividades comerciais e a prestação de serviços, por-
tanto, os mecanismos que a classe empresarial utilizou 
para reduzir os custos com mão de obra não se limita-
ram à reorganização das linhas de montagem industriais. 
Com a combinação de inovações tecnológicas, reestru-
turações na gestão de recursos materiais e humanos e 
alterações na legislação trabalhista, cada vez mais a rede-
finição das relações de trabalho em todos os setores vem 
promovendo a transferência de tarefas de trabalhadores 
formais, com carteira assinada, para profissionais autô-
nomos, que atuam sem proteção dos direitos trabalhistas. 

Esse fenômeno alterou a lógica que consolidou a 
mão de obra assalariada como um dos sustentácu-
los do modo de produção capitalista, ao formar uma 
legião de profissionais que, em vez de um salário 
regular, trocou sua mão de obra por remunerações 
condicionadas ao cumprimento de jornadas muitas 
vezes intermitentes e sem garantia de continuidade. 
A disseminação de modalidades de trabalho alicer-
çadas na exploração de trabalhadores sem vínculo 
empregatício com a empresa contratante ou com vín-
culos inconsistentes e pouco vantajosos constitui um 
quadro que pode ser classificado como precarização 
das relações trabalhistas. 

Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all. Acesso em: 16 jul. 2020.  
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Roteiro de trabalho 

1. Na descrição de Passepartout, a paisagem indiana (plantações, selvas e 
animais) aparece marcada pela infl uência inglesa (a locomotiva, o maqui-
nista e o carvão). O que esse contraste revela sobre o papel de cada país 
na economia global do século XIX?

O contraste revela que a Índia ocupava um papel de produtora de matérias-primas 
e gêneros agrícolas, enquanto a influência inglesa indicava a presença da indústria 
e, como fornecedora de mercadorias e produtos industrializados.

2. Faça uma pesquisa para descobrir: a) quais são os setores da economia 
que mais enfrentam problemas com a falta de mão de obra qualifi cada, 
e b) qual tipo de profi ssional as empresas encontram mais difi culdade em 
contratar.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem resultados semelhan-
tes ao de pesquisas recentes, que apontam que, entre os setores mais afetados 
pela falta de mão de obra qualificada, estão os de óleo e gás, energia elétrica, 
saneamento, tecnologia e telecomunicações, lazer e turismo e construção civil. 
Há falta de profissionais como engenheiros, técnicos que atuem em diferentes 
ramos da informática e de telecomunicações, designers, turismólogos e profis-
sionais ligados à hotelaria com fluência em línguas estrangeiras.

Habilidade (EM13CHS202) 

Analisar e avaliar os impactos 
das tecnologias na estruturação e 
nas dinâmicas de grupos, povos e 
sociedades contemporâneos (fluxos 
populacionais, financeiros, de mer-
cadorias, de informações, de valores 
éticos e culturais etc.), bem como 
suas interferências nas decisões 
políticas, sociais, ambientais, econô-
micas e culturais.

Habilidade (EM13CHS401) 

Identificar e analisar as relações en-
tre sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas distintas 
diante das transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo 
do tempo, em diferentes espaços (ur-
banos e rurais) e contextos.
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3. O grande desafi o que o Brasil e outros países em desenvolvimento têm 
para reverter a defi ciência na formação da mão de obra é transformar 
em prioridade o investimento maciço em Educação Básica e Superior, o 
que poderia levá-los a níveis de crescimento econômico sustentáveis e 
menos dependência do capital estrangeiro. Qual é a sua opinião sobre 
esse assunto?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a importância da 
universalização da educação de boa qualidade em todos os seus segmentos de 
ensino, não apenas para formar profissionais qualificados e cidadãos que atuem 
de maneira positiva na realidade em que estão inseridos, mas também como um 
caminho para melhorar a eficiência do trabalho, impactando positivamente a 
produtividade das empresas, e para promover avanços no desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico do país, o que poderia reposicioná-lo em melhor situação na 
Divisão Internacional do Trabalho.

LEITURA COMPLEMENTAR
O trecho de A volta ao mundo em oitenta dias trabalhado na seção Releitura, além dos aspectos já abordados 

na própria seção, pode ser explorado para ampliar o conteúdo, trazendo refl exões sobre o conceito de Divisão 
Internacional do Trabalho. Sugerimos o texto a seguir, para ser apresentado aos estudantes como ponto de partida.

A Divisão Internacional do Trabalho 
As características dos sistemas produtivos predominantes influenciam não somente o nível de desenvolvimento 

econômico e as condições de trabalho, mas também o modo como cada país participa do comércio internacional e se 
integra aos fluxos do capitalismo global. De maneira geral, avaliando o que os países importam e exportam, é possível 
identificar certos padrões que se enquadram no que ficou conhecido como Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
A evolução histórica dessa divisão colocou em condições desiguais de negociação comercial países que, de um lado, 
especializaram-se em exportar gêneros primários, de baixo valor agregado, e, de outro, países especializados na 
exportação de produtos manufaturados, mais caros e lucrativos. 

Ao longo do século XX, a DIT passou por transformações quando alguns países tradicionalmente exportadores 
de matérias-primas, tais como Brasil, Índia, África do Sul e vários outros, vivenciaram processos de industrialização e 
aos quais o capital industrial propiciou ciclos de crescimento econômico. Conhecidos como países em desenvol-
vimento, a maioria deles, porém, não conseguiu reverter as desvantagens comerciais em relação aos países mais 
competitivos do mercado internacional. A industrialização na maior parte dos países em desenvolvimento permanece 
ainda hoje dependente de capitais e de tecnologias provenientes dos países centrais do capitalismo global, que 
concentram as atividades de pesquisa e produção de inovações técnicas e desconcentram as atividades industriais 
mais tradicionais para os países em desenvolvimento por meio da abertura de multinacionais e da transferência de 
unidades produtivas.

Texto produzido pelo autor deste livro.
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� Jovens fazem ato pelos direitos dos animais em São Paulo (SP), 2014.

RELEITURA
O francês Júlio Verne foi autor de grandes clássicos da literatura, como Viagem ao centro da Terra, Vinte mil 

léguas submarinas e A volta ao mundo em oitenta dias, tendo se tornado conhecido no mundo todo por escrever 
obras de ficção que se baseavam em fatos científicos e em informações históricas e geográficas minuciosamente 
pesquisadas sobre diferentes regiões do planeta Terra. Leia a seguir um parágrafo do livro A volta ao mundo em 
oitenta dias, publicado em 1873, em que o personagem Passepartout descreve a passagem por um trecho do terri-
tório da Índia por meio de uma ferrovia inglesa. Depois, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Passepartout, acordado, contemplava, e não podia acreditar que atravessava o país dos hindus num trem do 
“Great peninsular railway”. Parecia-lhe inverossímil. E contudo nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço 
de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de 
café, de noz-moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espi-
rais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos 
bungalows, alguns viharis, espécie de monastérios abandonados, e templos ma-
ravilhosos que enriqueciam a inigualável ornamentação da arquitetura indiana. 
Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde 
não faltavam nem as serpentes, nem os tigres espantados pelos apitos do trem, e, 
finalmente, florestas, sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefan-
tes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça.

VERNE, Júlio. A volta ao mundo em oitenta dias. E-book. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=3527. Acesso em: 14 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Na descrição de Passepartout, a paisagem indiana (plantações, selvas e animais) aparece marcada pela in-

fl uência inglesa (a locomotiva, o maquinista e o carvão). O que esse contraste revela sobre o papel de cada 
país na economia global do século XIX?

2. Faça uma pesquisa para descobrir: a) quais são os setores da economia que mais enfrentam problemas com 
a falta de mão de obra qualifi cada, e b) qual tipo de profi ssional as empresas encontram mais difi culdade 
em contratar.

3. O grande desafi o que o Brasil e outros países em desenvolvimento têm para reverter a defi ciência na for-
mação da mão de obra é transformar em prioridade o investimento maciço em Educação Básica e Superior, 
o que poderia levá-los a níveis de crescimento econômico sustentáveis e menos dependência do capital 
estrangeiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
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 Roteiro de trabalho
Como forma de trabalhar a compreensão do texto complementar indicado, 

contextualizado com a proposta da seção Releitura, sugere-se propor aos 
estudantes a seguinte atividade complementar.

• Alguns elementos presentes na descrição de Passepartout permitem de-
duzir como a Inglaterra, a maior potência econômica do século XIX, e a 
Índia, onde a Inglaterra estabeleceu domínios coloniais, estavam inseridas 
na Divisão Internacional do Trabalho. Quais elementos são esses e o que 
eles revelam sobre a DIT?

Segundo a descrição de Passepartout, a viagem era feita por meio de uma lo-
comotiva conduzida por um inglês, e que cruzava campos onde se cultivavam 
algodão e especiarias. Percebe-se que são elementos inseridos na DIT, pois o 
maquinista inglês alude ao domínio que a Inglaterra exercia sobre a tecnologia 
ferroviária (e das máquinas a vapor em geral), a qual exportava para outros paí-
ses. Já os gêneros agrícolas representam a base de exportação de países que 
compõem a periferia do capitalismo internacional.

Página 130

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
A seção indica uma série de materiais em formatos variados para aprofundar 

diferentes aspectos relacionados ao mundo do trabalho. Os componentes da seção 
podem ser explorados livremente pelos estudantes, de acordo com o interesse 
deles, em momentos extraclasse ou de maneira estruturada por meio de atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Página 131

 ENEM

1. B

2. B

3. C

4. B

5. C

6. E

7. A

8. E
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tes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça.
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1. Na descrição de Passepartout, a paisagem indiana (plantações, selvas e animais) aparece marcada pela in-

fl uência inglesa (a locomotiva, o maquinista e o carvão). O que esse contraste revela sobre o papel de cada 
país na economia global do século XIX?
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ASSOCIAÇÃO Brasileira de Estudos do Trabalho (Abet). Dis-
ponível em: http://abet-trabalho.org.br/. Acesso em: 20 ago. 2020.
Fundada em 1989, essa associação tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas e a promoção 
de debates envolvendo temas relacionados ao trabalho no Brasil. 
Para isso, a Abet conta com mais de 500 associados de diversas 
áreas, que atuam na produção de conhecimento interdisciplinar e 
multidisciplinar. Desse modo, o site da associação disponibiliza um 
vasto conteúdo, que permite fundamentar estudos sobre o mundo 
do trabalho com base em diferentes pontos de vista.

LEON Hirszman - Cantos de Trabalho. Revista Usina, 1976. Disponível em: https:// 
revistausina.com/cinema/cantos-de-trabalho-leon-hirszman/. Acesso em: 13 jul. 2020.
Cantos de Trabalho é uma trilogia de Leon Hirszman filmada entre 1974 e 1976, composta 
por três documentários em curta-metragem: Mutirão, Cacau e Cana-de-açúcar, que regis-
tram cantigas entoadas por trabalhadores da zona rural do Nordeste enquanto exercem 
suas atividades. Além de apresentar o contraste entre formas de trabalho essencialmente 
artesanais e os padrões de trabalho que se formavam com a urbanização da economia, a 
obra demonstra também como as realidades filmadas permitiam a subsistência de uma 
relação intrínseca entre cultura e atividades laborais. 

SONOROS Ofícios: cantos de trabalho: circuito 2015/2016. Rio de Janeiro: Sesc, Departamento 
Nacional, 2015.
Este livro tem como objetivo difundir expressões musicais brasileiras. Nele, o grupo Sonora 
Brasil apresenta o canto como expressão da cultura que emana das atividades de trabalho 
tanto nas cidades como em áreas rurais. Destaca-se ainda que os cantos de trabalho cum-
prem funções variadas, como aliviar o desgaste físico, aumentar a produtividade e expressar 
lamento e crítica.

Tempos Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. 
Trata-se de um clássico do cinema mundial estrelado por Charles Chaplin e que expõe difi-
culdades e conflitos do mundo industrializado, dentro e fora das fábricas. O protagonista é 
um operário que trabalha em uma linha de montagem inserida em um ambiente industrial 
altamente mecanizado e controlado, impondo aos funcionários uma rotina de trabalho re-
petitiva e desgastante. Além do chão de fábrica, a obra ainda problematiza os desafios da 
classe trabalhadora para conseguir sobreviver em cenários de desemprego e pobreza.

PANDELIVERY: Quantas Vidas Vale o Frete Grátis? Direção de Antonio 
Matos e Guimel Salgado. Brasil, 2020.
Este documentário retrata a rotina e as dificuldades de entregadores que 
atendiam por meio de aplicativos de celular durante a pandemia de Co-
vid-19. A obra apresenta relatos de mais de 50 entregadores no município de 
São Paulo, provocando a reflexão sobre as condições de trabalho e a função 
que esses entregadores cumpriram para manter o conforto e a segurança de 
quem podia contratar os serviços de entrega.
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ENEM
1. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento 

urbano ligado às funções comercial e industrial – digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, como um desses ho-
mens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou 
ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, pro�ssionalmente, tem uma atividade de professor 
e erudito, em resumo, um intelectual – esse homem só aparecerá com as cidades.

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o(a):

a. apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.

b. relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho.

c. importância organizacional das corporações de ofício.

d. progressiva expansão da educação escolar.

e. acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.

2. TEXTO I

O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumen-
to tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo 
um novo mundo.

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1974 (adaptado).

TEXTO II
Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de traba-
lho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres 
e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas.

LEITE, M. M. Iniciação à história social contemporânea. São Paulo: Cultrix, 1980 (adaptado).

As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades 
que se industrializavam são, respectivamente,

a. ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico.

b. acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho.

c. debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho.

d. indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais.

e. minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos.

3. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades 
adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Mas se a no-
tação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de 
viver que foram perdidas na Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais; 
como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida.

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 (adaptado).

A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução 
Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o(a)

a. intensificação da busca do lucro econômico.

b. flexibilização dos períodos de férias trabalhistas.

c. esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais.

d. aumento das oportunidades de confraternização familiar.

e. multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual.
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Referências bibliográficas complementares

ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (org.). Infoproletários: degradação real do trabalho virtual. São Paulo: Boitempo, 
2015.
O livro organizado por Ricardo Antunes e Ruy Braga reúne textos de vários autores que discutem novas formas 
de degradação das condições de trabalho no contexto da era informacional.

BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no sul global. São Paulo: Boitempo, 2017.
Com base no estudo comparado entre Portugal, África do Sul e Brasil, o autor faz uma análise do processo de 
precarização do trabalho nesses países e dos movimentos de resistência popular aos efeitos que ele produz.

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Trad. Iraci D. Poleti. Petrópolis: 
Vozes, 1998.
O sociólogo francês apresenta um estudo da “sociedade salarial”, demonstrando o papel histórico das relações 
de trabalho baseadas no salário e discutindo as questões sociais relacionadas ao desemprego e à corrosão das 
condições de trabalho e dos mecanismos de proteção social.

LUKÁCS, Georg. As bases ontológicas da atividade e do pensamento do homem. Revista Temas, São Paulo, 
Ciências Humanas, n. 4, 1978. 
O filósofo húngaro Georg Lukács, manifestando importante influência de Karl Marx, apresenta a concepção do 
trabalho como uma categoria fundante do ser social, por meio do qual o ser humano se apropria da natureza 
e a transforma, criando as condições para produzir a si mesmo.

MOREIRA, Ruy. A geografia do espaço-mundo: conflitos e superação no espaço do capital. A sociedade do 
trabalho. Rio de Janeiro: Consequência, 2016.
Nessa obra, o geógrafo Ruy Moreira discute as transformações no mundo capitalista cujos reflexos na 
organização do trabalho e no sistema produtivo estão no cerne de conflitos e lutas de classes.
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6
Os avanços tecnológicos levantam novas questões 

sobre nosso comportamento e sobre a gestão da vida 
em sociedade. Por esse motivo, precisamos refl etir sobre 
os aspectos éticos e políticos envolvidos na nossa relação 
com os aparatos técnicos.

O primeiro passo importante para professores e 
professoras é não naturalizar nossa relação com as 
tecnologias. Isso signifi ca não tratar como normais ou 
naturais os tipos de relação com celulares, Smart TVs, 
redes sociais, câmeras de segurança e reconhecimento 
facial, monitoramento de geolocalização via torres de 
celular, coleta de dados dos celulares e computadores. 
Não naturalizar supõe um processo novo de aprendizado, 
pois as empresas costumam nos tratar como usuários 
de seus serviços, e não como indivíduos autônomos e 
conscientes dos processos em que estão envolvidos. É 
preciso esclarecer aos estudantes que não naturalizar 
nossa relação com a tecnologia signifi ca não ser apenas 
usuário delas, mas também conhecer as dimensões 
ocultas de seu funcionamento, assim como saber os 
princípios envolvidos em criar e inventar tecnologias, 
como o desenvolvimento de sites, apps, robôs e outros 
artefatos. Não ser só usuário passa pelo conhecimento 

das implicações técnicas, assim como da programação 
e da criação.

Para dialogar com as imagens da abertura, os 
professores podem partir da citação de Morozov:

Sensores, celulares e aplicativos: são esses 
os tampões de ouvido da nossa geração. O fato 
de não percebermos mais como eles eliminam 
tudo o que cheira a política em nossas vidas é, 
por si só, revelador: a surdez – à injustiça e à de-
sigualdade, mas acima de tudo ao nosso próprio 
e lamentável estado de coisas – é o preço que 
pagamos por essa dose de conforto imediato.

MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte 
da política. São Paulo: UBU, 2018. p. 80.

Com base nela, é possível questionar os estudantes: 
será que nossas práticas culturais e políticas estão 
se transformando com a difusão dos dispositivos 
conectados o tempo todo? Será que compreendemos 
o papel das novas tecnologias na mudança das noções 
de liberdade, privacidade, democracia e justiça? Essa é 
a refl exão que propomos neste capítulo. 
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� Adolescentes em um dos salões do Museu Nacional da Holanda, o Rijksmuseum, em Amsterdã, 2014.
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Neste capítulo, vamos refletir sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de informações pessoais tem 
assumido na gestão da cultura, do trabalho e da política. Entenderemos de que 
modo a coleta e a análise de dados que oferecemos todos os dias, por meio de apli-
cativos e redes sociais, têm transformado nossa privacidade e direcionado nossas 
escolhas, alterando, assim, as relações políticas e do mundo do trabalho.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Estas duas fotos registram momentos muito distintos, mas com um aspecto em comum. Em ambas, 
parece que os celulares chamam mais atenção do que o contexto no qual as pessoas estão inseridas. 
O que isso pode dizer sobre o nosso tempo?  Diversos pensadores contemporâneos têm refletido 

sobre os impactos da tecnologia em nossa vida e no modo como percebemos o mundo e nos relacionamos 
em sociedade. Se as inovações tecnológicas facilitam inúmeras tarefas, também cobram um preço pelas como-
didades que proporcionam. 

O mundo contemporâneo é resultado de mudanças profundas nos mais diversos contextos, como as relações 
sociais, a organização e a participação política e as formas de apropriação cultural. As novas tecnologias têm papel 
central nessas transformações e, portanto, é preciso refletir sobre os valores que permeiam nossa existência, como 
liberdade, privacidade, democracia e direitos humanos. 

Como o conforto produzido pela tecnologia pode nos conduzir ao afastamento social? Será que ao estarmos 
on-line praticamente o tempo inteiro não abandonamos o convívio concreto e real? Será que o uso intenso de apli-
cativos e redes sociais não está esvaziando o campo da política e retirando nossa capacidade de gestão coletiva da 
vida social? 
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�  Deputados em sessão plenária do Congresso Nacional, em Brasília, 2019. 
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Objetivos do capítulo 
1.   Analisar os fins e os meios das tecnologias de informação na contemporaneidade e suas relações com valores 

democráticos, como transparência nas informações, direitos humanos e dignidade no trabalho.

2.    Compreender, no plano epistemológico, o que seriam algoritmos, big data e seus mecanismos de processamento 
e suas relações com a noção de sociedade de controle, autonomia, liberdade e valores democráticos.

3.   Problematizar a naturalização das tecnologias da informação como um instrumento neutro, regido por princípios 
positivistas de racionalidade, em prol do próprio progresso científico, abstrato.

4.   Identificar em produtos culturais, como séries, filmes, aplicativos de jogos, redes sociais, ou em espaços públicos 
e gadgets, relações de trabalho que estão estruturadas por lógicas de regulação algorítmica e do big data.

5.   Refletir sobre os impactos dessa tecnologias na qualidade de vida dos cidadãos, nos processos de constituição 
da democracia e na partilha de informações. 

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Ciência e tecnologia

• Educação para o consumo

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacio-

nal e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos 
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando 
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, dis-
cutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

As competências 1, 4 e 5 serão trabalhadas neste capítulo. A competência 1 será desenvolvida na seção 
Narrativa, ao investigar os propósitos comerciais da Netflix, que utiliza big data em suas estratégias para 
fomentar o consumo de seus produtos; na seção Ler e refletir, com a questão da leitura biométrica como 
um dispositivo voltado para exercer poder e controle, contraposta ao direito à imagem assegurado por leis 
constitucionais; na primeira seção Ponto de vista, ao incentivar os estudantes a construírem uma nuvem de 
valores com base na investigação crítica das discussões filosóficas sobre liberdade e autonomia; na primeira 
seção Ler texto jornalístico, com a desnaturalização e o questionamento sobre o que seria um algoritmo 
e as três dimensões de sua constituição; na segunda seção Ler texto jornalístico, ao apresentar outra 
perspectiva do algoritmo, como ferramenta tecnológica que acentua estratégias de lucratividade das empresas 
que o utilizam; na seção Pesquisa, pela análise dos fundamentos e propósitos da produção de fake news e 
dos recursos tecnológicos, como sites e conhecimentos críticos, que podem combatê-las e desconstruí-las; 
na segunda seção Ponto de vista, pela avaliação dos algoritmos segundo a perspectiva ideológica do 
positivismo, do progresso tecnológico neutro e da melhoria de qualidade de vida. 

A competência 4 será mobilizada na seção Ler texto jornalístico, que retrata as consequências da 
regulação algorítmica na precarização do trabalho e o modo como as empresas privadas e o poder público 
agem; a competência 5 será trabalhada na seção Narrativas, ao se analisarem os aspectos éticos que 
envolvem a construção da audiência e a produção de programas televisivos que se baseiam em pesquisas de 
dados dos próprios consumidores; na seção Ler e refletir, ao se questionar o que fundamenta eticamente 
o mapeamento biométrico dos cidadãos de um país, quem o controlaria e quais são os meios e fins desse 
controle; na seção Ponto de vista, ao debater e refletir se autonomia e liberdade seriam valores necessários 
na atualidade, considerando os fins do big data; na primeira seção Ler texto jornalístico, ao se desconstruir 
a ideia de que um algoritmo seria uma tecnologia em si sem desdobramentos no campo social; na segunda 
seção Ler texto jornalístico, ao se analisar criticamente a relação entre o aumento das mortes de motoboys 
e os algoritmos que são utilizados para otimizar o lucro de empresas em forma de incentivos, como prêmios 
e bonificação; na seção Pesquisa, por meio da investigação e da utilização de big data para a construção 
de fake news e seus direcionamentos a fim de influenciar eleições em processos antidemocráticos; na seção 
Ponto de vista, ao se analisar o objetivo original da internet de tornar-se um bem público que visaria ao 
desenvolvimento de valores democráticos, mas que está sendo usada para manipular e disseminar práticas 
ideológicas baseadas em consumo alienado e em falsos princípios positivistas.
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257A ERA DO BIG DATA: LIBERDADE OU CONTROLE DA AUTONOMIA?

Página 136

 NARRATIVAS
O objetivo desta seção é refl etir sobre uma 

manifestação que, por vezes, é tida como 
normal, como uma consequência natural para 
um usuário de recursos tecnológicos, em diversos 
âmbitos. Essa manifestação diz respeito às 
sugestões de produtos ou acessos que aparecem 
para os usuários nas telas de smartphones ou 
computadores. Elas possuem intenções ligadas 
a interesses comerciais, desejam agregar e 
aumentar o número de consumidores. Não há 
acaso nelas, há direcionamentos, estudados e 
programados. 

A imagem de abertura desta seção é de uma loja na Itália, mas poderia ser em 
outros países, inclusive no Brasil. Os produtos da série estadunidense Stranger Things
estão nas prateleiras da loja; o espaço virtual e o real se fundem nesse centro de 
consumo. Como um dos objetivos da série é vender e render lucros, a loja materializa 
essa intenção. Os fi ns comerciais da série internacional são otimizados por análises 
fe itas com o uso de big data, uma tecnologia com diversas etapas e procedimentos 
para armazenamento, processamento e análise de dados em grande escala. Com ele, 
as estratégias de marketing tornaram-se mais efi cientes, pois são aportes para prever, 
manter ou criar demandas. A série Stranger Things estrutura seu enredo incorporando 

as análises de big data: os dramas dos personagens, lutas, confl itos e diálogos estimulam o consumo e reforçam os 
lucros das empresas envolvidas na produção. Enquanto o espectador consome esse produto, mapeamentos de dados 
são realizados para construir perfi s. Big data não se limita apenas ao serviço de streaming, pois redes sociais, sites, blogs
e plataformas, além de uso de cartão de crédito, acesso a prédios, leituras faciais, câmeras públicas, radares, etc., são 
parte das análises dessa tecnologia da informação, que buscam ser imperceptíveis. Quando se tornam visíveis, alega-se 
que integram uma estrutura “natural”. O importante é que o usuário não seja consciente dos mecanismos de coleta, 
processamento de dados e seus fi ns. Esse complexo de elementos analisados e rentabilizados é incorporado à rotina 
das telas dos usuários em certos meios tecnológicos, como se fossem espontâneos ou uma ajuda desinteressada para 
facilitar a vida e torná-la mais confortável. Se existem estruturas prévias que tentam controlar o olhar do cidadão, do 
usuário, do espectador, o seu consumo e comportamento, quais refl exões e práticas são necessárias para entender o 
que seria liberdade nesse contexto? 

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida pela análise de um artigo jornalístico que expõe a inserção dos 
mecanismos de coleta e análise de big data para produzir séries em canais de assinatura, a fi m de refl etir novas 
dinâmicas globais de produção e massifi cação do consumo. A habilidade EM13CHS504 será mobilizada ao avaliar 
os propósitos econômicos que norteiam as ferramentas de análise de big data. Por meio de questões éticas, serão 
propostas refl exões sobre a maneira como os dados de alimentação desse sistema tecnológico são obtidos. 
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 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do texto, qual seria a principal diferença entre a programação da TV no passado e a de 

hoje em dia, com os canais por assinatura?
A principal diferença é que atualmente as análises elaboradas por meio de big data são incorporadas em todas as fases de planejamento 
e produção nos canais de TV por assinatura. A coleta, o armazenamento e o processamento de dados dos usuários são utilizados para 
estratégias de distribuição, nos planos de marketing, nas produções, influenciando inclusive o modo como os temas serão abordados e a 
escolha do diretor e dos possíveis atores.

2. Levando em conta a utilização da ferramenta tecnológica big data nas estratégias de marketing, que im-
pacto você acha que ela tem em nossas escolhas? Procure fundamentar sua resposta com os conceitos 
desenvolvidos no texto.
Por meio do big data, estratégias de marketing são desenvolvidas para maximizar a influência sobre o público-alvo. Elas são orientadas 
por informações que visam otimizar a venda de produtos e torná-los mais “palatáveis” ao gosto do público. A escolha, para o consu-
midor, é pré-elaborada, já está determinada. Cabe a ele apenas confirmá-la. Mas essa confirmação se apresenta como uma liberdade 
incondicional, como o direito a um bom produto. Cabe ressaltar que parte das informações colhidas para análise não é de conhecimento 
daquele que as fornece, ou seja, o consumidor, sem saber, alimenta o banco de dados da instituição que lhe oferecerá algum produto. 

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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Você já se perguntou como o seu smartphone ou computador conseguem adivinhar muitos de seus interesses? 
É bem provável que você já tenha recebido indicações de sites, na maioria das vezes de lojas ou serviços, quando 
entra em determinada página na internet ou até mesmo em um aplicativo. Não é estranho? Essas ofertas de servi-
ços ou produtos estão diretamente relacionadas com a coleta e o armazenamento de dados, os quais são gerados 
cada vez que você acessa um endereço na internet ou simplesmente faz uma busca por algum produto. Em de-
terminadas ocasiões – e nós, autores, já passamos por isso –, parece até que o celular está nos ouvindo. O texto a 
seguir o ajudará a entender o que esse tipo de situação envolve. Após a leitura, responda às questões propostas 
no Roteiro de trabalho.

�  Diversas mercadorias associadas ao sucesso da série Stranger Things à venda 
em uma loja de Milão, na Itália. O sucesso mundial da série era previsto por 
seus idealizadores, pois seu roteiro foi pensado com base na coleta de dados 
dos próprios usuários da plataforma. Foto de 2020.

Netflix: a união do big data e da criatividade
Edmardo Galli

Sou da época em que os canais de TV americanos faziam filmes. Estes “filmes para TV” ganhavam relativo su-
cesso no Brasil, caso de O Dia Seguinte, sobre os efeitos de uma guerra nuclear, mas nunca ameaçaram os grandes 
estúdios de Hollywood.

Os tempos são outros. E acho muito curioso como um serviço de streaming, a Netflix [...], conseguiu, em pou-
quíssimos anos, não somente produzir conteúdos exclusivos, mas de qualidade e que caíram no gosto das massas, 
chegando ao ponto de bater de frente com estúdios que estão no negócio há décadas. Em teoria, o serviço seria 
apenas uma “empresa de internet”. De onde vem sua força criativa? E os recursos?

Voltemos um pouco no tempo. Até 2012, a Netflix aproveitava o catálogo de filmes do canal a cabo norte-ameri-
cano Starz, mas o acordo não foi renovado. Além disso, havia concorrentes no mercado com acesso às produções de 
grandes estúdios. Qual foi a solução encontrada pela Netflix? Produzir conteúdo próprio.

[...]
Em linhas gerais, a Netflix entendeu que não deveria 

entrar na briga entre big data e criatividade, tão comum 
no mundo corporativo. Em vez disso, resolveu usar dados 
para orientar suas produções. Em 2011, o canal investiu 
US$ 100 milhões para produzir duas temporadas de um 
remake de House of Cards, uma série da TV britânica – 
algo bastante incomum, uma vez que o normal até então, 
no mundo da TV, era testar uma série com um episódio-
-piloto. Se a aceitação fosse boa, o projeto ganhava uma 
temporada. Mas a Netflix já sabia, por causa dos dados, 
que o tema de House of Cards era popular e que uma 
produção com o ator Kevin Spacey e com o diretor David 
Fincher geralmente fazia sucesso. O mesmo aconteceu 
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big data:
data é “dado” em inglês. Dados é o nome usado na 
computação para designar informações geradas quando se 
usam computadores, smart TV, smartphones e GPS, entre ou-
tros dispositivos. A expressão big signi� ca “grande” em inglês. 
Portanto, big data signi� ca a grande quantidade de dados que 
esses dispositivos geram, com base no uso que fazemos deles.

remake:
palavra em inglês que signi� ca “refazer”. Esse termo também é 
utilizado para designar uma nova versão de um � lme, com novos 
atores e direção, embora mantendo a história original.
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3. Na sua opinião, nossa liberdade de escolha pode ser ameaçada por tecnologias que fazem uso de big data? 
Por quê?

É interessante verificar se os estudantes conhecem os mecanismos de análise de big data, como são obtidas as informações que serão 
processadas e quais seus objetivos. Pode-se fazê-los refletir também sobre o conhecimento prévio dos mecanismos de big data como 
estratégia para práticas com maior liberdade e autonomia no meio virtual. 

  NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS
O objetivo desta seção é analisar as estratégias de controle e manipulação 

das novas tecnologias de informação utilizadas na internet. Elas são efi cazes em 
mapear, processar e analisar os comportamentos e as preferências dos seus usuários 
sem prévia anuência. São mecanismos silenciosos, invisíveis e que atuam com a 
fi nalidade de otimizar estratégias de marketing, vendas e consumo de produtos. 
Para isso, há inversões tacitamente programadas, o usuário precisa sentir-se no 
comando do processo, autônomo em suas decisões: o poder está com ele e isso o 
faz senhor de si. Por outro lado, as empresas que atuam nos meios virtuais utilizam 
estratégias que transmitem a ideia de neutralidade, de que elas não interferem 
nas escolhas, são apenas um meio para potencializar o direito de escolha dos que 
as utilizam. Quanto mais o usuário estiver usufruindo dessa “liberdade”, mais ele 
será mapeado e submetido à lógica de previsibilidade e controle. Os algoritmos, 
procedimentos, protocolos de instrução, supercomputadores e todo um repertório 
técnico registram, analisam e processam diversas informações relativas às atividades 
dos usuários, como o tempo que eles permanecem assistindo a uma ou outra 
série, o que ele pesquisa na internet, horários de acesso e localidade. Ou seja, tudo 
o que ele faz no universo virtual está sendo rastreado através do seu IP – uma 
espécie de digital virtual – que singulariza de forma artifi cial o usuário, tornando-o 
um conjunto de informações em um banco de dados, sem sua singularidade e sua cidadania. Sua serventia será 
defi nida pelo seu consumo; sua timeline será uma vitrine, um outdoor e não um meio de expressão consciente de 
seus desejos e refl exões. 

O professor pode, se considerar conveniente, fazer o uso pedagógico do celular em sala de aula, pedindo aos 
estudantes que tiverem um que façam pesquisas relacionadas a algum tipo de produto e, depois, analisem se 
propagandas relacionadas a ele passaram a aparecer em suas timelines. 

Você sabe o que é ética?

Esta seção será desenvolvida com base na caracterização de algumas preocupações oriundas de um dos 
campos de investigação da fi losofi a: a ética. Uma palavra de origem grega que signifi ca modo de ser, costume 
ou hábito. Como conceito, tem por fi nalidade analisar os meios e fi ns das ações humanas, a fi m de torná-las 
críticas, contextualizadas, fundamentas em seus propósitos. A ética investiga questões relativas à noção de 
valor enquanto problema fi losófi co. A que valores se referem determinados fi ns? Esses valores são refl etidos, 
promovem a liberdade e a autonomia? Quais complexidades precisam ser relevadas ao se pensar sobre o que 
torna alguém livre e autônomo? Com isso, valores tidos como naturais, eternos, inerentes à essência humana são 
questionados em seus princípios e fundamentos. Costumes, verdades e hábitos sociais são desnaturalizados e 
inserem-se em questões historicamente construídas. Na atualidade, as refl exões éticas desenvolvem preocupações 
em relação ao uso de big data. O que é? Como é o rosto que defi ne esse sistema? Como mapear quem 
mapeia? Não sendo algo por si só, quem defi ne seus valores e propósitos? Defi nir a quem ele serve é um dos 
desafi os do pensamento ético, mas não o único: a liberdade e a privacidade humanas são valores ameaçados 
quando há um sistema informacional em macro escala que opera de forma “invisível” mapeando gostos e 
desejos e tentando prever e impor costumes e hábitos de consumo? Qual é o grau de consciência daqueles que 
voluntariamente se privam do próprio direito à escolha? Seria ético alguém participar de algo sem conhecer a 
que fi ns esse algo se destina?

Sugere-se, caso o professor julgue necessário, voltar às imagens de abertura e refl etir com os estudantes 
se os pais, amigos, inclusive eles, teriam a mesma postura dos adolescentes no museu na foto de abertura do 
capítulo e se saberiam defi nir big data.

com outra atração do serviço, a série Orange is the New Black: os 
insights revelaram que boa parte do público gostava de séries de 
humor negro com protagonistas femininas.

Obviamente, o marketing é outro grande beneficiado pelo big 
data na empresa. O algoritmo da interface, além de possuir um 
custo baixo, também é extremamente eficaz nas recomendações 
aos usuários. Ao analisar a taxa de usuários que terminam de as-
sistir à temporada inteira de uma série e quanto tempo eles levam 
entre um episódio e outro, por exemplo, o serviço de streaming é capaz de medir o engajamento desses indivíduos. E 
assim, uma série que seria cancelada [...] pode ganhar uma nova temporada.

Vamos falar novamente da Stranger Things, que é uma grande colagem de referências a filmes, programas de 
TV e à cultura pop dos anos 1980. De onde teria vindo o insight para sua criação? Será que, ao analisar os padrões 
de visualizações dos filmes e séries disponíveis na plataforma, a Netflix concluiu que uma série que misturasse itens 
de clássicos como Star Wars, E.T., Aliens, A Hora do Pesadelo e [...] Contatos Imediatos do 3o Grau faria sucesso 
entre um público que cresceu naquela década?

A história da Netflix e o uso que ela faz do big data mostram, novamente, que não se trata mais de simplesmente vender 
um produto ou serviço, mas de entender o que o consumidor deseja. Não entrarei na discussão dos méritos dessa estratégia 
no plano cultural. Mas enquanto negócio, a Netflix parece estar se dando bem, muito bem.

GALLI, Edmardo. Netflix: a união do big data e da criatividade. In: Canaltech, 6 out. 2017. Disponível em: 
https://canaltech.com.br/big-data/netflix-a-uniao-do-big-data-e-da-criatividade-101536/. Acesso em: 8 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do texto, qual seria a principal diferença entre a programação da TV no passado e a de 

hoje em dia, com os canais por assinatura?
2. Levando em conta a utilização da ferramenta tecnológica big data nas estratégias de marketing, que im-

pacto você acha que ela tem em nossas escolhas? Procure fundamentar sua resposta com os conceitos 
desenvolvidos no texto.

3. Na sua opinião, nossa liberdade de escolha pode ser ameaçada por tecnologias que fazem uso de big data? 
Por quê?

  NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS 
IMPLICAÇÕES ÉTICAS
É impossível pensar em nosso dia a dia sem aparelhos eletrô-

nicos, que, em princípio, têm a função de facilitar diversas tarefas 
cotidianas ou ampliar o acesso a um conjunto gigantesco de in-
formações. Por meio de telas de computadores e smartphones,
entramos em contato com as mais variadas informações do mundo 
inteiro, a todo momento, em tempo real. Desse modo, é imprescin-
dível pensarmos sobre os impactos desse acesso tão amplo e inten-
so, bem como na exposição elevada de nossa presença virtual (ou 
real?) em aplicativos que utilizamos. Afinal, quais são os impactos 
dessa exposição no comportamento, nas relações sociais, no tra-
balho, no exercício do poder e na liberdade das pessoas, uma vez 
que as tecnologias e a análise dos dados são mediadoras de todas 
as atividades humanas? Vamos pensar juntos sobre essa questão.

As plataformas de compartilhamento de vídeo, as redes sociais 
e as provedoras de filmes e séries tomam decisões e planejam suas 
estratégias com base na análise de dados dos usuários. Ao coletar, 
processar e armazenar tais dados, essas empresas têm uma ferramenta importante e poderosa para orientar a ação 
delas, como a oferta direcionada de conteúdos: vídeos, filmes, séries e, claro, todo tipo de propaganda. 

As provedoras de filmes, por exemplo, selecionam quais conteúdos de seu vasto catálogo serão oferecidos a cada 
cliente. Uma vez que estamos “logados” e assistindo a séries e filmes, alimentamos o sistema com nossas preferên-
cias: os gêneros de que mais gostamos (aqueles aos quais assistimos com mais frequência), quantos episódios vemos 
de determinada série (se deixamos de acompanhá-la na metade, se a seguimos mais no período da noite ou do dia), 
de quais atrizes e atores gostamos mais etc. A coleta e a análise desses dados permitem que a empresa identifique 
tendências e, assim, elabore e ofereça produtos que se encaixem nas expectativas de cada cliente. 

�  Os data centers são locais onde ficam armazenados 
bilhões de dados. Nesta foto, um funcionário 
verifica um rack de servidor no novo data center
da T-Systems, subsidiária da Deutsche Telekom AG. 
Berlim, Alemanha, 2014.

Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

insights:
palavra em inglês que expressa uma 
habilidade mental, quando subitamente 
compreendemos com clareza um problema ou uma 
situação. Muitas vezes usamos esse termo para 
designar uma ideia nova, que surge de repente.

137A ERA DO BIG DATA: LIBERDADE OU CONTROLE DA AUTONOMIA?



259A ERA DO BIG DATA: LIBERDADE OU CONTROLE DA AUTONOMIA?

Página 139

LER E REFLETIR
Objetiva-se com esta seção problematizar 

o uso das tecnologias de informação em dois 
aspectos: primeiro, as imagens nos sistemas 
de reconhecimento facial são captadas sem o 
prévio consentimento dos cidadãos, seja em 
espaços públicos ou privados. Quais critérios 
são utilizados para selecionar as informações 
colhidas e quem é responsável por armazená-las? 
Outra dimensão do problema é que o sistema 
não é isento de falhas e tem maior precisão no 
reconhecimento facial de homens brancos. Isso 
poderia resultar em reconhecimento equivocado, 
por exemplo, de uma mulher ou um homem 
negro como suspeitos de cometer um crime. 
Talvez o cinema possa ajudar nessa refl exão. 
No campo dos estudos da criminologia, existe a 
Política Criminal Atuarial, cujas preocupações se 
voltam a tentar prever fatores que infl uenciam 

crimes e perfi s de grupos de criminosos. Uma perspectiva dessas discussões está 
na fi cção científi ca Minority Report (2002), que se passa em 2054 em uma cidade 
onde não há crimes, pois existe uma unidade policial capaz de prevê-los, por 
intermédio das visões de três paranormais conhecidos como precogs. Eles, por 

meio de aparelhos sensoriais, emitem os nomes de futuras vítimas e criminosos, além de imagens, em um monitor, 
da cena do crime. Tom Cruise, no papel de John Anderton, é um policial dessa divisão que acreditava na excelência 
dessa tecnologia até ela prever que ele cometeria um assassinato. Com isso, fi cam as questões: E o livre-arbítrio? 
Como alguém pode ser preso por um crime que ainda não cometeu? É justo? É ético? Ele precisa desvendar o porquê 
dessa previsão e, com isso, surgem fortes indícios de que esse sistema preventivo não era tão exato e efi caz como 
anunciado. Quem fi scaliza sua efi cácia e exatidão? Como medir seus valores? São valores neutros? Há uma cena 
em que o personagem principal está andando por um shopping e, em cada espaço que ele percorre, o leitor de 
retina o reconhece e faz surgirem propagandas para o seu perfi l nas telas. Cada peça publicitária se dirige a ele pelo 
nome próprio, como se fossem íntimos. Filmes como esse problematizam o prejuízo à liberdade humana provocado 
por essas tecnologias de monitoramento, que estão em todos os lugares, sem garantia de que não estejam sendo 
utilizadas como instrumentos de controle, manipulação e assujeitamento. 

Sugere-se que os estudantes imaginem, por exemplo, que a escola adotou um sistema de reconhecimento facial. 
Como isso refl etiria na vida deles?

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida pela elaboração de hipóteses que expliquem quais valores 
tecnológicos norteiam o aprimoramento das leituras faciais. O estudante refl etirá sobre elementos políticos e 
econômicos relacionados a essas tecnologias de informação. A habilidade EM13CHS502 será mobilizada pela 
análise de situações cotidianas que envolvem possíveis desrespeitos a liberdades coletivas e individuais, por meio 
de refl exões sobre os mecanismos de coleta de dados utilizados por leitores faciais. 

 Roteiro de trabalho

1. Para refl etir sobre o dilema apresentado acima, propomos um debate. Para tanto, a turma se organizará em 
pequenos grupos, que deverão elaborar argumentos favoráveis ou desfavoráveis ao uso do reconhecimento 
facial.
É interessante analisar os valores positivos ou negativos desse uso em filtros para imagens em redes sociais, no desbloqueio de celulares, 
em aeroportos e na marcação de fotos nos aplicativos de redes sociais; questões sobre o uso comercial dos dados dos consumidores 
ou em possíveis perseguições políticas; o possível surgimento de mercados onde a mudança facial seja lucrativa. Outro problema a ser 
pensado: se os dados recolhidos forem vazados ou vendidos de forma ilegal, quais seriam os danos ou quem seria responsabilizado?

2. Os argumentos do seu grupo devem ser bem elaborados, pois cada um deles terá consequências a serem 
avaliadas pelos colegas.
Pode-se refletir com os estudantes sobre valores éticos, como o respeito a opiniões divergentes. É importante embasar as opiniões em 
valores democráticos, como os que estão no Art. 5º da Constituição Federal, e nos direitos humanos. 

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS502)

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais.
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LER E REFLETIR
Reconhecimento facial

As ferramentas de reconhecimento facial levantam uma questão ética bastante complexa, que é a discri-
minação. Como esse sistema de reconhecimento precisa ser alimentado com as imagens das pessoas, surgem 
dois problemas. O primeiro é sobre a autorização de uso de imagens de pessoas para os sistemas de reconheci-
mento. O outro é apontado por Jesper Rhode, conforme reportagem publicada pela Revista Época (6 jul. 2019. 
Disponível em: https://epoca.globo.com/sociedade/porquereconhecimento-faciallevanta-debate-etico-nobrasil-
no-mundo-23787478. Acesso em: 8 jul. 2020): o reconhecimento facial é polêmico pelo simples fato de que pode 
falhar e gerar identificações falsas. A polícia poderia abordar uma mulher ou um negro, erroneamente identifica-
dos pelo sistema, pelo simples fato de que o equipamento é mais preciso com rostos de homens brancos. Rhode 
afirma ainda que a gravidade desse caso indica a necessidade de discutirmos as implicações éticas envolvidas no 
uso dos algoritmos. 

Diante do que foi apresentado sobre ética e reconhecimento facial, reúna-se em grupo para refletir sobre o se-
guinte dilema: a tecnologia do reconhecimento facial é uma ferramenta que auxilia a segurança pública, pois pode 
identificar criminosos que estão foragidos. Contudo, devido a falhas na coleta de imagens, esse mesmo sistema 
pode gerar falsas acusações, incriminando inocentes. Aprofundem essa reflexão seguindo o Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502

 �  Tela de notebook mostra criador chinês de sistema de reconhecimento facial em exposição em Chengdu (província 
de Sichuan, 2018).

 Roteiro de trabalho

1. Para refletir sobre o dilema apresentado acima, propomos um debate. Para tanto, a turma se organizará em 
pequenos grupos, que deverão elaborar argumentos favoráveis ou desfavoráveis ao uso do reconhecimento 
facial.

2. Os argumentos do seu grupo devem ser bem elaborados, pois cada um deles terá consequências a serem 
avaliadas pelos colegas.

3. Um argumento deve fundamentar ou dar motivos para a posição que defendemos.

4. Lembrem-se: a defesa de um argumento deve ser respeitosa, assim como a crítica dele.

CD
SB

-I
m

ag
in

ec
hi

na
/A

FP

139A ERA DO BIG DATA: LIBERDADE OU CONTROLE DA AUTONOMIA?



260 Capítulo 6

3. Um argumento deve fundamentar ou dar motivos para a posição que defendemos?
Deve-se refletir sobre a importância de fundamentar os argumentos, ou seja, construí-los com base em conceitos, evidências, dados e expe-
rimentos científicos e análise dos fatos. Ao mesmo tempo, sugere-se que os estudantes reconheçam também que os argumentos não podem 
ser imutáveis e absolutos, mas aprofundados e, eventualmente, transformados no confronto com outros argumentos e pontos de vista. 

4. Lembrem-se: a defesa de um argumento deve ser respeitosa, assim como a crítica dele.
É importante problematizar a visão negativa da palavra crítica, associada a algo ruim, que desmerece os interlocutores. A crítica, na 
verdade, é uma tentativa de entender os princípios e os fins dos argumentos expostos, selecioná-los, compará-los e agregar novas pers-
pectivas. Ela impede que um argumento seja dogmatizado. 

Página 140

  O universo dos valores éticos
Objetiva-se com este tópico refl etir sobre autonomia, liberdade e privacidade 

e sobre o modo como esses valores se relacionam entre si e com novos recursos 
tecnológicos. O texto reporta-se à imagem de uma nuvem e a três fotografi as. A 
nuvem contém palavras que envolvem sentimentos, valores e atitudes. Cada palavra 
e seu signifi cado compõem os valores que inspiram algumas das habilidades da 
BNCC desenvolvidas neste capítulo. As três atividades fotografi as mostram fontes 
de alimentação de big data: um pedágio, uma compra com cartão e uma atividade 
em uma rede social. As três ocorrem em diversos locais e as informações que 
produzem são direcionadas para uma nuvem onde são armazenados, processados 
e analisados os dados, que, por fi m, orientam diversas ações, como o consumo. 
Quais complexidades e valores há na nuvem e nas fotografi as? Elas utilizam lógicas 
de análise, recorrência e processamento de dados. O que diferencia a nuvem das 
fotografi as, além da escala, são os propósitos. Formar uma nuvem de palavras 
como a proposta nesta seção requer autorrefl exão baseada em valores éticos. Um 
bom exemplo disso são as ideias fi losófi cas contidas no texto. 

Immanuel Kant (1724-1804) refl etia que autonomia é a capacidade de agir sem 
a guia de outrem. Uma emancipação precisa ser um ato autoconsciente, refl etido 
à luz da razão. Mas, segundo ele, a maioria dos seres humanos prefere viver em estado infantil mesmo depois 
que a natureza os libertou desse estado, pois é cômodo, fácil e não exige esforço. As pessoas preferem ceder sua 
capacidade de pensar por si próprias a instituições ou a outros seres. Na época do fi lósofo, isso acontecia com um 
líder espiritual, um médico ou livros. Na atualidade, livros e médicos foram substituídos por gadgets e por sites, 
que guiam a vontade das pessoas sem que elas sejam conscientes disso. O conforto prometido pelas tecnologias 
atuais difi culta a autonomia, porque busca controlar a capacidade dos seres humanos de pensar por eles mesmos. 
O fi lósofo Herbert Marcuse (1898-1979), em outro contexto e em uma época diferente, também fez um alerta sobre 
a possibilidade de as facilidades da indústria e seus parâmetros globais de atuação (particularmente, no campo do 
entretenimento) imporem uma homogeneização dos gostos, do pensamento único, e tornarem os humanos seres 
unidimensionalizados, tolhidos de suas liberdades de escolha e entorpecidos, sem capacidade de autorrefl exão. 

Voltando ao texto, os dois conceitos estudados neste tópico abordam o que seria a liberdade. Embora diferentes 
em sua efetivação, eles necessitam que o agente de um ato seja autoconsciente, causa de suas escolhas. Isso seria 
possível diante dos problemas tecnológicos atuais? Para Kant, a saída da menoridade é um processo não acabado, 
ainda por se fazer, em contínuo desenvolvimento. Liberdade e autonomia não são estáticas; emancipar-se seria 
refl etir eticamente se o mundo de facilidades e confortos advindo das tecnologias exige a anulação do ser humano 
como ser consciente de si, de seus atos e ações, assim como a perda de sua singularidade.

Página 142

 PONTO DE VISTA
Objetiva-se nesta seção promover uma atividade prática para refl etir sobre valores éticos e possíveis desdobramentos 

deles na vida individual e coletiva dos estudantes. Desse modo, além de redigir um pequeno texto com as refl exões 
deles sobre os próprios valores, os estudantes podem gerar uma imagem para esse texto.

A habilidade EM13CHS101 será desenvolvida pela análise de como se deve defi nir o que são valores éticos, 
seus desdobramentos e implicações atuais, por meio de um texto que apresenta comparações entre os valores 
alocados em big data e diversas perspectivas fi losófi cas sobre autonomia, liberdade e privacidade. A habilidade 
EM13CHS501 será trabalhada pela apropriação e pela refl exão dos estudantes sobre o que são valores éticos nas 
vivências e práticas cotidianas, com base em uma redação e em um debate que visam problematizar e singularizar 
noções como autonomia, liberdade e privacidade. 

  O universo dos valores éticos
No início deste capítulo, dissemos que as novas 

tecnologias têm impacto considerável e, muitas ve-
zes decisivo, sobre nossa vida. Assim, é preciso refletir 
com cuidado sobre os valores que cultivamos e de 
que modo eles são afetados pelas comodidades tecno-
lógicas. Entre esses valores, alguns são fundamentais: 
liberdade, autonomia e privacidade. Essas palavras são 
bastante conhecidas, mas em que sentido elas se tor-
nam valores? Valem alguma coisa, no sentido econô-
mico? Na verdade, quando falamos de um valor não 
estamos pensando apenas em algo material. Você cer-
tamente já teve alguma coisa material, revestida de um 
valor econômico, mas que, do ponto de vista pessoal, 
não era tão importante quanto o valor afetivo.

Ao falarmos de valor, estamos nos referindo às di-
versas dimensões de uma coisa, material ou não, le-
vando em conta sua importância para nós. Tais valores 
podem ser pessoais, mas muitos deles são comparti-
lhados por todos, sobretudo quando se trata de va-
lores morais. Estes estão diretamente relacionados às 
nossas relações sociais e exercem um papel importan-
tíssimo, pois estabelecem certos parâmetros que nos 
permitem agir desta ou daquela maneira; por exemplo, 
o respeito ao outro e a justiça. Assim, nossas escolhas 
são muitas vezes pautadas por valores. Quando deci-
dimos agir de certo modo, levamos em conta as impli-
cações de nossas ações para aqueles que nos cercam, 
sejam pessoas mais próximas ou a sociedade. Quantas 

vezes, por exemplo, deixamos de fazer alguma coisa 
porque ela pode prejudicar alguém? Sem dúvida você 
já passou por situações assim.

De acordo com o filósofo Nicola Abbagnano (1901-
1990), os estoicos introduziram o termo valor no campo 
da ética, apontando seu significado como “os objetos de 
escolha moral”. Por outro lado, o valor também está re-
lacionado a determinados anseios ou desejos: é comum 
ouvirmos falar em “qualidade de vida”, o que envolve o 
desejo de uma existência marcada pelo bem-estar, pela 
felicidade, pelo acesso a tudo aquilo que é fundamental 
para viver bem. Como afirma Hugh Lacey: 

O papel dos valores como critérios de escolha e 
padrões de comportamento é derivado desse senti-
do nuclear. Valores são pessoais. O componente de 
desejo da sustentação de valores aponta para seu 
caráter pessoal, de que os valores de uma pessoa 
estão ligados a seus desejos mais fundamentais, e 
seus sentimentos mais profundos.

 LACEY, Hugh. Valores e atividade científica 1.  
São Paulo: Editora 34, 2008. p. 54.

Desse modo, devemos entender o termo valor 
como algo pessoal, intimamente relacionado aos nos-
sos desejos e sentimentos, embora, muitas vezes, ele 
possa ser compartilhado. Assim, nosso desejo ou sen-
timento pode, não raro, ser também o desejo ou o sen-
timento de um amigo ou uma amiga.

 �  Universo de valores: nossas escolhas e ações são direcionadas por nossos desejos, mas também pelos 
valores que cultivamos. Essa nuvem de palavras foi criada pelos autores com base nas habilidades da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), elaborada pelo Ministério da Educação. São Paulo, 2020.
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Roteiro de trabalho

1. Em primeiro lugar, redija um pequeno texto, com 15 a 20 linhas, descreven-
do quatro valores que você considera fundamentais. Justifi que sua escolha.
Antes da atividade, pode-se problematizar junto aos estudantes a palavra valor. Como defi-
ni-la? Há valores universais? Há valores importantes para uma sociedade ou um grupo, mas 
não para outros? Como definir a importância de um valor? Refletir com a turma, por exemplo, 
se os pais valorizam os estudos dos filhos, se namorar é um valor maior do que estudar ou se 
seria possível conciliar ambos, se amizade é um valor maior para os estudantes. É interessante 
instigar o debate sobre valores como autonomia, liberdade e privacidade. 

2. Em seguida, com a orientação do professor, compartilhe seu texto, tro-
cando-o com o de um colega.
Antes desta etapa, seria recomendado debater o respeito ao pensamento do outro como um 
valor ético. Pode-se divergir, mas não agir de forma a desmerecer as ideias dos outros.

3. Após o compartilhamento, a turma toda deverá elaborar uma lista de 
valores que contemple todos aqueles que, coletivamente, vocês conside-
raram importantes.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS501)

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade.
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Pode-se pedir uma leitura de cada texto ou, se isso demandar muito tempo, cada estudante poderia ler um trecho do seu texto e escolher 
uma palavra para integrar a lista da turma. 

4. Por fi m, também em conjunto, elaborem uma nuvem de valores. Essa atividade pode ser feita em uma 
cartolina ou com auxílio de algum aplicativo ou plataforma digital.
Se o professor considerar recomendável, pode-se elaborar uma comparação respeitando as escalas dos processos de coleta de dados, 
análise e destinação da atividade, com as questões sobre big data já estudadas. Vale reforçar que ambos os processos envolvem pro-
cessamento de dados, mas que, no caso da atividade escolar, há escolhas conscientes, debates, comparações e fins que estão além do 
consumo, na reflexão sobre o que é consumir e sobre o que é ética.

  A coleta de dados e suas implicações
Objetiva-se com esta seção refl etir sobre os impactos da coleta de dados que 

alimentam e integram o big data. Há cinco fontes de coleta inseridas diretamente 
no cotidiano que estão arraigadas e naturalizadas como parte da realidade 
humana. Como desnaturalizar e ressaltar os interesses políticos e econômicos que 
favorecem transnacionais ou governos no uso dos smartphones ou dos aplicativos 
usados diariamente por bilhões de usuários, assim como de outras fontes? Elas 
intermediam as relações humanas em diversos âmbitos, na mesma proporção 
em que fornecem material para mapear e processar hábitos, costumes, gostos 
e tendências dos usuários. Depois, tentam interferir nas escolhas de quem as 
usa em diversas dimensões. Essas intenções não são claras. Elas tendem a ser 
escamoteadas e reduzidas a uma lógica de regulação algorítmica, cujos benefícios 
são sobrevalorizados. Os serviços naturalizados como úteis e importantes são 
apresentados como neutros e sua neutralidade serve ao usuário/consumidor. Assim, 
para uma parcela da sociedade, as cinco dimensões de coleta de dados para 
fomentar os mecanismos tecnológicos envolvidos no big data são naturalizadas 
como ferramentas úteis para tornar o cotidiano mais efi ciente. Essas ideias 
resumem as refl exões de dois especialistas, Soshana Zuboff e Evgeny Morozov, e 
são críticas complementares da atual sociedade tecnológica – enquanto Zuboff 

refl ete sobre as implicações contratuais e econômicas da extração de dados, Morozov comenta a implicação política 
e a governabilidade. Ambos tratam das situações decorrentes da substituição da economia e política tradicionais pela 
economia e política do big data. Por isso, a imagem, nesta seção, representa dados sendo extraídos por algumas 
empresas como o novo petróleo. Dados são fontes de riqueza, pois se convertem em lucratividade, poder econômico, 
fortalecimento ou enfraquecimento de relações de trabalho, movimentam mercados consumidores, bolsas de 
valores e, além de infl uenciar tendências e consumos, podem interferir em processos políticos de alguns países, nas 
democracias tanto em âmbito coletivo como individual. Assim, qual seria o valor ético de seus propósitos? Existe uma 
relação ética entre essa lógica de coleta de dados e as fontes que a originam, ou seja, os usuários? Se sim, qual?

Sugere-se, antes da leitura, observar a imagem das empresas que atuam no ramo da internet como plataformas 
petrolíferas e explorar as seguintes questões: Quais delas estão próximas do cotidiano dos estudantes? Por que a 
coleta de dados seria tão valiosa quanto o petróleo? 

PONTO DE VISTA
Todos nós temos valores que nos ajudam a tomar decisões e a pensar nas nossas ações, bem como nas de 

outras pessoas. Acompanhe o Roteiro de trabalho, que propõe uma atividade relacionada a valores e decisões. 

 Roteiro de trabalho

1. Em primeiro lugar, redija um pequeno texto, com 15 a 20 linhas, descrevendo quatro valores que você 
considera fundamentais. Justifique sua escolha.

2. Em seguida, com a orientação do professor, compartilhe seu texto, trocando-o com o de um colega.

3. Após o compartilhamento, a turma toda deverá elaborar uma lista de valores que contemple todos aqueles 
que, coletivamente, vocês consideraram importantes.

4. Por fim, também em conjunto, elaborem uma nuvem de valores. Essa atividade pode ser feita em uma 
cartolina ou com auxílio de algum aplicativo ou plataforma digital.
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  A coleta de dados e suas implicações
Para a professora de Economia Shoshana Zuboff, o big data 

possui cinco fontes diferentes de coleta de dados: a primeira 
seriam os dados obtidos por meio de operações econômicas me-
diadas por computador; a segunda seriam os dados obtidos pe-
los bilhões de sensores presentes em objetos, corpos e lugares, 
chamados de internet das coisas, mas também os aplicativos que 
monitoram a saúde, por exemplo; a terceira fonte são os bancos 
de dados de empresas e governos; a quarta são as câmeras de 
vídeo privadas e de vigilância pública, que vão de smartphones a 
satélites; e, por fim, a quinta fonte seriam os dados que produzi-
mos ao utilizar inúmeros aplicativos, redes sociais e plataformas 
da internet. 

Todos esses dados são extraídos e analisados e fornecem 
informações valiosas para as empresas sobre comportamentos, 
gostos e tendências das pessoas, permitindo prever ações e mo-
dificar atitudes. Você já notou que diversos aparelhos que utili-
zamos contêm no nome a palavra smart? Essa palavra inglesa 
significa “inteligente”. Desse modo, se pensarmos nesses apare-
lhos e em seu uso, o que ocorre atualmente é uma “inteligentifi-
cação” da vida cotidiana, já que muitas das atividades diárias são 
intermediadas por dispositivos que coletam dados e, com base 
neles, interferem em nossas escolhas e ações. 

Como descreve Evgeny Morozov (ver boxe na página 145), 
existem os dados primários, que são, por exemplo, os contidos 
em uma geladeira smart ou nas séries a que você assistiu na 
plataforma de vídeo. Há também os metadados, que são os re-
gistros da frequência com que se abre a geladeira ou da rapi-
dez com que você consome determinado produto. Com esses 
dados, uma geladeira smart é capaz de monitorar o consumo 
de alimentos, avisar ao usuário que certo produto está termi-
nando ou, ainda, sugerir receitas de refeições levando em conta 
os alimentos disponíveis na geladeira. Desse modo, esse tipo de 
geladeira é capaz de regular nossa vida. É nesse cenário que o 

big data passa a interferir na liberdade de escolha, e é por isso também que ele se tornou uma grande fonte de 
riqueza para as empresas que controlam os aplicativos instalados nesses aparelhos.

Quem é Soshana Zuboff 
Shoshana Zuboff, nascida em 

1951, é professora de Administração 
de Negócios na Harvard Business 
School. Filósofa pela Universidade 
de Chicago, com doutorado em  
Psicologia em Harvard, foi uma das 
primeiras professoras titulares da 
Harvard Business School.

 �  Zubboff debate suas ideias após 
palestra em Berlim, na Alemanha, 2019.
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 PARE e PENSE

1. Explique com suas palavras o que é valor ético.

No campo da investigação filosófica, são preocupações e questionamentos críticos sobre os meios 
e fins de determinadas ações humanas, sob a perspectiva de investigar o que são o bem e o mal, 
o justo e o injusto, o bom e o mau, como definir o que é um valor, entre diversas outras problemá-
ticas. Valores éticos são aqueles fundamentados em atos conscientes, reflexivos, que valorizem e 
questionem o que é a autonomia, a liberdade e a privacidade humanas, entre outras preocupações. 
Por outro lado, também são valores que questionam ou se contrapõem a práticas autoritárias e 
alienantes ou que priorizem valores econômicos em detrimento de valores que respeitem a vida e 
os direitos humanos. 

2. De que modo a coleta de dados se relaciona com a defi nição de liber-
dade?

A coleta de dados nos exemplos estudados é feita sem prévio consentimento e conhecimento dos 
cidadãos, sem apresentar os fins a que se destinam e ainda fazem sugestões e direcionamentos no 
comportamento das pessoas. Nesse sentido, seria prudente refletir: Que tipo de liberdade ainda te-
mos? Os dados são coletados com a finalidade de controlar ou prever relações de consumo ou com propósitos políticos; eles não são partilhados 
de forma igualitária, são conjugados em relações assimétricas que por vezes se caracterizam como forma de manipulação.  

  A regulação algorítmica 
O sensor de uma torneira ou de uma descarga no banheiro de um shopping

é um exemplo de um algortimo tecnológico que regula nossa vida em sua versão 
mais simples. Supondo que, se nós mesmos fôssemos dar a descarga, iríamos ou 
esquecer de fazê-lo e sujar o banheiro ou despejar mais água do que o necessário, 
cria-se um mecanismo – baseado em um sensor de presença – que aciona uma 
quantidade de água pré-programada assim que o usuário sai da frente do mictório. 
A mesma coisa acontece quando você vai usar uma torneira que não possui 
regulador manual, mas um sensor de presença da mão. Esses são exemplos bem 
simples de sistema de regulação algorítmico, que atuam na modifi cação e na 
determinação de seus comportamentos.

E se essas regulações se tornarem cada vez maiores e amplas a afetar o sistema 
de saúde ou de transporte ou começarem a tomar decisões políticas?
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LER TEXTO JORNALÍSTICO
O primeiro dos três momentos do texto pretende desmistificar a ideia de 

algoritmo como um ente mau, capaz de manipular a sociedade e ser cooptado 
por transnacionais cruéis, pois o algoritmo em si não tem poder de autorrefl exão, 
não executa ordens sozinho. Sua função descritiva é simples: visa à execução 
de procedimentos que podem gerar ações no mundo físico. Metaforicamente, 
pode ser comparado a uma receita culinária, ou seja, usam-se instruções para 
atingir determinados resultados. O algoritmo é cego, sem paixões, apenas executa 
operações que ele mesmo não programa. 

Em um segundo momento, o texto aborda o matemático Alan Turing, o primeiro 
a unir algoritmos e computadores. No plano histórico, algoritmos foram usados 
para tentar decodifi car mensagens de guerra e relacionadas a questões geopolíticas 
e econômicas, que acarretaram a morte de milhares de seres humanos. Turing, 
em face da discriminação que sofreu por conta de sua orientação sexual, acabou 
por se suicidar. Seria possível, então, pensar na junção de computador e algoritmo 
apenas como procedimento técnico e negar os contextos sociais?

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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Vejamos outros exemplos: uma companhia de seguro de au-
tomóveis sugere que você instale um aplicativo que, ao identificar 
suas práticas cordiais e adequadas no trânsito, lhe oferece um 
desconto no valor do seguro. No entanto, esse mesmo aplicativo 
pode produzir uma situação contrária, pois, caso você tenha um 
comportamento de risco, seu seguro pode sofrer aumento de 
preço; ou aplicativos de saúde que monitoram batimentos car-
díacos, atividades físicas e alimentação, que poderiam, talvez, 
elevar o valor do plano de saúde se os hábitos registrados revela-
rem comportamentos de risco, sedentarismo ou má alimentação. 
Dessa forma, cada vez mais a análise de dados vem interferindo 
em nosso modo de vida, regulando nossas ações e trazendo con-
sequências culturais, políticas e econômicas importantes. 

  A regulação algorítmica 
Você já parou para pensar em como as empresas analisam os dados recolhidos todos os dias de milhões de 

usuários de determinado serviço ou plataforma na internet? Em como essas empresas conseguem diferenciar o 
gosto dos usuários para oferecer diferentes produtos? Será que existem centenas ou milhares de funcionários para 
identificar cada perfil, ou essa análise é feita por computadores? Para que possamos entender a influência do big 
data, precisamos entender o que é regulação algorítmica.

Muitas pessoas elogiam a eficiência de determinados aplicativos, vista como resultado do espantoso progresso 
da ciência e da tecnologia. Como são gratuitos e nos permitem economizar tempo e dinheiro, por exemplo, com a 
movimentação urbana ou a entrega de comida, é comum depositarmos confiança integral nesses aplicativos, sem 
levarmos em conta as implicações relativas à enorme capacidade que eles têm de gerenciar a vida alheia, não raro 
com mais eficiência até que o poder público.

Quando os dados obtidos e analisados por aplicativos transmitem mais segurança que as ações do poder públi-
co, a própria democracia pode ser afetada, já que um aplicativo não nos auxilia apenas a resolver diversos proble-
mas cotidianos; ele pode também influenciar ou direcionar decisões, quer privadas, quer públicas.

Evgeny Morozov chama esse processo de regulação algorítmica: uma espécie de aceitação por parte dos usuá-
rios sobre o fato de, se boa parte dos dados são capturados, analisados e manipulados, solucionando problemas 
do dia a dia, não precisarmos nos desgastar com discussões públicas e com a elaboração de leis; basta deixar que 
eles organizem tudo. Mas você sabe o que é algoritmo? Vamos descobrir.

�  Dados são o novo petróleo: as informações coletadas por meio da internet e de aplicativos têm papel estratégico na economia 
e nas atividades de diversas empresas. Capa da edição de maio de 2017 da revista inglesa The Economist.

PARE e PENSE

1. Explique com suas palavras o que é 
valor ético.

2. De que modo a coleta de dados 
se relaciona com a defi nição de 
liberdade?
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Vejamos outros exemplos: uma companhia de seguro de au-
tomóveis sugere que você instale um aplicativo que, ao identificar 
suas práticas cordiais e adequadas no trânsito, lhe oferece um 
desconto no valor do seguro. No entanto, esse mesmo aplicativo 
pode produzir uma situação contrária, pois, caso você tenha um 
comportamento de risco, seu seguro pode sofrer aumento de 
preço; ou aplicativos de saúde que monitoram batimentos car-
díacos, atividades físicas e alimentação, que poderiam, talvez, 
elevar o valor do plano de saúde se os hábitos registrados revela-
rem comportamentos de risco, sedentarismo ou má alimentação. 
Dessa forma, cada vez mais a análise de dados vem interferindo 
em nosso modo de vida, regulando nossas ações e trazendo con-
sequências culturais, políticas e econômicas importantes. 

  A regulação algorítmica 
Você já parou para pensar em como as empresas analisam os dados recolhidos todos os dias de milhões de 

usuários de determinado serviço ou plataforma na internet? Em como essas empresas conseguem diferenciar o 
gosto dos usuários para oferecer diferentes produtos? Será que existem centenas ou milhares de funcionários para 
identificar cada perfil, ou essa análise é feita por computadores? Para que possamos entender a influência do big 
data, precisamos entender o que é regulação algorítmica.

Muitas pessoas elogiam a eficiência de determinados aplicativos, vista como resultado do espantoso progresso 
da ciência e da tecnologia. Como são gratuitos e nos permitem economizar tempo e dinheiro, por exemplo, com a 
movimentação urbana ou a entrega de comida, é comum depositarmos confiança integral nesses aplicativos, sem 
levarmos em conta as implicações relativas à enorme capacidade que eles têm de gerenciar a vida alheia, não raro 
com mais eficiência até que o poder público.

Quando os dados obtidos e analisados por aplicativos transmitem mais segurança que as ações do poder públi-
co, a própria democracia pode ser afetada, já que um aplicativo não nos auxilia apenas a resolver diversos proble-
mas cotidianos; ele pode também influenciar ou direcionar decisões, quer privadas, quer públicas.

Evgeny Morozov chama esse processo de regulação algorítmica: uma espécie de aceitação por parte dos usuá-
rios sobre o fato de, se boa parte dos dados são capturados, analisados e manipulados, solucionando problemas 
do dia a dia, não precisarmos nos desgastar com discussões públicas e com a elaboração de leis; basta deixar que 
eles organizem tudo. Mas você sabe o que é algoritmo? Vamos descobrir.

�  Dados são o novo petróleo: as informações coletadas por meio da internet e de aplicativos têm papel estratégico na economia 
e nas atividades de diversas empresas. Capa da edição de maio de 2017 da revista inglesa The Economist.
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Por fi m, o terceiro momento diz respeito às questões étnico-políticas do uso dos 
algoritmos junto com a inteligência artifi cial e o big data. Essa junção impulsionou 
tecnologias que visam prever pleitos eleitorais, mapear gostos, aperfeiçoar a internet 
das coisas, entre outros elementos. Embora as emoções e a criatividade ainda 
não sejam passíveis de serem reproduzidas por algoritmos, estes têm produzido 
grandes alterações e consequências no mundo do trabalho, uma vez que as novas 
ofertas de emprego não evitam o desemprego gerado pela tecnologia. Elas têm 
provocado a precarização do trabalho, o que torna mais agudos problemas sociais 
que perduram há séculos nas sociedades. 

Esses três momentos do texto mostram as ambiguidades do pensamento sobre 
o algoritmo e propõem desafi os para repensá-lo na atualidade. 

A habilidade EM13CHS103 será mobilizada com base na refl exão sobre o 
conceito de algoritmo, seus fi ns e relevância para o desenvolvimento tecnológico. 
Por meio de um artigo de jornal, serão analisadas diversas perspectivas de seu uso 
e desenvolvimento no campo científi co, além de seus desdobramentos no âmbito 
social e histórico. A habilidade EM13CHS504 está presente na análise do modo 

como uma tecnologia levanta questões éticas. Assim, as questões propostas no Roteiro de trabalho ajudarão os 
estudantes a refl etir sobre os fi ns aos quais se destinam os algoritmos e os valores a eles atrelados.

 Roteiro de trabalho

1. Explique com suas palavras o que é algoritmo.
Espera-se que os estudantes relacionem o algoritmo à capacidade de resolver um problema específico por meio de uma equação mate-
mática. A definição mais formal seria: algoritmo é um conjunto de instruções não ambíguas sobre etapas que precisam ser percorridas 
para que sejam atingidos determinados fins em uma tarefa; ou ainda se trata de uma sequência bem determinada de instruções para 
resolver um problema específico.

2. Com base nos exemplos de algoritmos apresentados no texto, cite mais dois, justifi cando por que são 
algoritmos.
Os estudantes podem citar: como fazer um bolo com base em uma receita, como trocar lâmpadas ou mesmo aprender os passos de uma 
dança. As descrições de suas etapas, com início, meio e fim, são instruções que visam a um fim, como algoritmos. 

3. Tendo em mente o conceito de algoritmo, formule uma hipótese para explicar como as empresas provedoras 
de fi lmes e séries utilizam algoritmos para oferecer seu catálogo de maneira diferenciada.
Elas criam algoritmos que medem o tempo em que o cliente assiste a uma série ou um filme. Se for série, quantos episódios por dia ou com 
que frequência semanal. Um segundo algoritmo reflete a faixa etária do cliente, os hábitos, a georreferência, a quantidade de pessoas na 
família. Em seguida, um terceiro reflete o gênero assistido: terror, comédia, romance, etc. Depois de coletadas e processadas todas essas 
informações e formulados os perfis, um último algoritmo sugere quais séries ou filmes seriam mais apropriados a determinados perfis de 
clientes e os oferece a eles.  

4. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos do uso de algoritmos? Para responder a essa 
pergunta, refl ita antes sobre como eles facilitam nossa vida, mas também sobre como interferem em nossas 
escolhas e as infl uenciam.
Há algoritmos usados para recrutar pessoas em entrevistas de empregos; tentar prever crimes e encontrar estatisticamente criminosos; 
decidir quem recebe empréstimo ou não; escolher possíveis pares em sites de relacionamento; conceder descontos em alguns serviços, 
como plano de saúde; influenciar a escolha de um candidato político; entender como deverão ser as séries e filmes produzidos por deter-
minados estúdios ou canais de televisão. É importante debater esses usos de algoritmos com 
base no ponto de vista de o que é valor ético. 
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  Novas relações no trabalho
Objetiva-se com esta seção refl etir sobre as novas relações de trabalho que têm 

como base a regulação algorítmica. Algumas empresas conectam o consumidor ao 
prestador de serviços e fazem a intermediação mediante a cobrança de uma taxa. 
Segundo o empresariado, esta seria uma relação de parceria, e não de empregado 
e empregador. O trabalhador que fornece sua mão de obra é considerado, nesse 
modelo, um parceiro da empresa numa espécie de trabalho “colaborativo”. 
O colaborador é um autônomo, empreendedor de si mesmo, sob lemas que 
promovem a ideia de liberdade econômica, baseada na premissa de ganhar quanto 
quiser e de trabalhar a hora que quiser. Mas como está constituída tal parceria? 

LER TEXTO JORNALÍSTICO
Leia o texto abaixo para saber mais sobre algoritmos e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.

Na verdade, o que [...] é exatamente um algoritmo?
Sergio C. Fanjul

Algoritmo é a palavra tecnológica da moda: os algoritmos fazem isto e aquilo, conhecem nossas paixões mais 
íntimas, vão tomar nossos trabalhos, se dispõem a destruir a sociedade e o mundo... Na linguagem cotidiana se faz 
referência a eles como se fossem gênios do mal, demiurgos travessos ou a coluna vertebral de megacorporações inescru-
pulosas. Na verdade, um algoritmo é algo mais simples, é um mecanismo cego e sem vontade, mas que, como veremos, 
está mudando o mundo de forma definitiva e merece a máxima atenção para que o assunto não nos escape das mãos.

O que é um algoritmo? É apenas uma série de instruções simples que são realizadas para resolver um problema. 
A regra de multiplicação que aprendemos na escola e que permite obter o produto de dois números de vários dígitos, 
com papel e lápis, é um algoritmo simples. Mas podemos dar uma definição um pouco mais rigorosa:

“Conjunto de regras que, aplicadas sistematicamente a alguns dados de entrada apropriados, resolvem um problema 
em um número finito de passos elementares”, como enuncia o professor da Faculdade de Informática da Universidade 
Complutense, Ricardo Peña Marí, autor do livro De Euclides a Java, la Historia de los Algoritmos y de los Lenguajes de 
Programación. “É importante notar que o algoritmo tem de ser finito e executa instruções de forma sistemática, ou seja, 
ele é cego diante do que está fazendo, e os passos com os que opera são elementares”, comenta o professor.

Assim, um algoritmo poderia ser uma receita de cozinha ou as instruções para fabricar um avião de papel a partir 
de uma folha. Os algoritmos têm uma entrada (input) e uma saída (output), entre ambas estão as instruções: a entrada 
poderia ser a carne moída, o tomate, as folhas de massa e a saída seria a lasanha perfeitamente gratinada. “Mas 
nessas tarefas muitas vezes existe a influência da habilidade das pessoas que cozinham: não é a mesma coisa uma 
receita preparada por um grande chef, que pode inclusive melhorá-la, do que por um principiante”, matiza Miguel 
Toro, professor do Departamento de Linguagens e Sistemas Computacionais da Universidade de Sevilha. Na verdade, 
os algoritmos reúnem operações tão simples que podem ser realizadas com sucesso por qualquer um. Inclusive por 
máquinas. Aqui está o cerne da questão.

Algoritmos + computadores = revolução
Porque, embora os algoritmos existam pelo menos desde o tempo dos babilônios, com a chegada dos compu-

tadores eles ganharam muito mais destaque. A união de máquinas e algoritmos é o que está mudando o mundo. O 
matemático britânico Alan Turing, famoso por ter decifrado a máquina Enigma de mensagens cifradas dos nazistas e 
por ter se suicidado mordendo uma maçã envenenada depois de ter sofrido uma dura perseguição por causa de sua 
homossexualidade, foi um dos primeiros a relacionar algoritmo e computadores. Na verdade, foi um dos primeiros a 
imaginar um computador como o conhecemos. Inclusive chegou a pensar que as máquinas poderiam pensar e até 
escrever poemas de amor. [...]

Meus problemas com os algoritmos
Apesar da longevidade dos algoritmos e da maturidade dos computadores, a palavra algoritmo entrou na moda 

nos últimos anos. A que se deve? “Os computadores podem calcular muito mais rápido do que um cérebro humano; 
desde o surgimento da Internet há um salto e estamos chegando a coisas que pareciam impossíveis”, diz Miguel Toro. 
Por exemplo, em disciplinas em plena ebulição, como o big data e a inteligência artificial.

“Os algoritmos são usados para prever resultados eleitorais, conhecer os nossos gostos e o mundo do trabalho 
está se algoritmizando: as diferentes tarefas se tornam algoritmos e o trabalho está sendo automatizado”, explica o 
professor. As únicas tarefas não algoritmizáveis, no momento, são aquelas relacionadas à criatividade e às emoções 
humanas, essa é a nossa vantagem. Embora se costume argumentar com frequência que a Revolução Tecnológica 
criará novos empregos, Toro acredita que nunca serão tantos quanto os empregos destruídos e que se concentram em 
pessoas e países com preparação suficiente.

FANJUL, Sergio C. Na verdade, o que [...] é exatamente um algoritmo? El País, 30 mar. 2018. 
 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/30/tecnologia/1522424604_741609.html. Acesso em: 9 jul. 2020

 Roteiro de trabalho
1. Explique com suas palavras o que é algoritmo.
2. Com base nos exemplos de algoritmos apresentados no texto, cite mais dois, justificando por que são 

algoritmos. 

3. Tendo em mente o conceito de algoritmo, formule uma hipótese para explicar como as empresas provedo-
ras de filmes e séries utilizam algoritmos para oferecer seu catálogo de maneira diferenciada. 

4. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos do uso de algoritmos? Para responder a essa 
pergunta, reflita antes sobre como eles facilitam nossa vida, mas também sobre como interferem em nossas 
escolhas e as influenciam.
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Agora que sabemos melhor o que é algoritmo, vamos retomar 
a conversa. Morozov imagina um cenário no qual os algoritmos 
de aplicativos usados diariamente serão ferramentas de criação 
de políticas públicas, leis e regulações – para ele, a regulação 
algorítmica poderá substituir a política e a democracia. Nesse ce-
nário, estaríamos abrindo mão de decidir o próprio destino em 
prol de um algoritmo cibernético, cuja consequência seria o sur-
gimento de dois problemas: o primeiro é a possibilidade de o 
controle de dados ser utilizado por governos autoritários para 
vigiar e punir a população; o segundo é que, mesmo em Estados 
democráticos, é preciso criar mecanismos para garantir a trans-
parência e a auditoria dos dados por parte da sociedade, uma 
vez que eles se encontram armazenados em instituições privadas.

  Novas relações no trabalho
Uma das consequências das novas ferramentas tecnológicas e  

da regulação algorítmica pode ser notada também na  mudança das 
relações de trabalho, em virtude do crescimento de trabalhadores 
autônomos – aqueles que não possuem vínculo empregatício nem 
direitos trabalhistas. Isso vem ocorrendo porque dezenas de empre-
sas criaram aplicativos de serviços e se colocam como mediadoras 
(e não empregadoras) entre prestadores de serviço e clientes. Desse 
modo, podemos dizer que há uma precarização das relações de trabalho, pois a empresa responsável pelo apli-
cativo não se responsabiliza pelas condições de atuação dos profissionais; ela apenas oferece um algoritmo e uma 
tecnologia que conecta as pessoas.

Assim, se você quiser comprar comida ou precisar se deslocar, poderá utilizar os serviços de um aplicativo de 
entregas ou de locomoção. As empresas responsáveis por esses aplicativos conectam seus usuários com empresas 
que vendem produtos ou serviços, com entregadores ou, ainda, com pessoas que utilizam o próprio carro para o 
transporte de passageiros. O aplicativo cobra do cliente e remunera o prestador de serviço com um percentual da 
transação, mas não se responsabiliza nem pelo serviço prestado, nem pela qualidade do alimento ou da mercado-
ria, tampouco pelo contrato de trabalho que deveria definir a atividade do prestador, por exemplo, os motoboys 
que entregam lanches, pizzas, compras de mercado e outros produtos. 

São os clientes que avaliam o serviço 
prestado, utilizando um padrão de avalia-
ção do próprio aplicativo e responsabili-
zando apenas o prestador de serviço por 
eventuais problemas. 

No caso da entrega de comida, a si-
tuação é bastante delicada e tem impac-
to significativo na precarização das con-
dições de trabalho. Como os motoristas 
ou motociclistas são vistos pelas plata-
formas digitais como parceiros cadas-
trados, estas alegam não ter nenhuma 
responsabilidade nem obrigações tra-
balhistas, como normas de segurança, 
planos de saúde, limite de horas de tra-
balho, férias. Assim, podemos dizer que, 
nesse contexto, as relações de trabalho 
se tornam mais precárias, ao mesmo 
tempo que se tem a ideia de estímulo 
ao empreendedorismo, à flexibilidade 
de horário e ao retorno financeiro.

A precarização das relações de tra-
balho e, portanto, das condições de vida 
daqueles que, por opção ou necessidade, 
tornam-se parceiros dessas plataformas é uma das consequências que as tecnologias de big data causam no âm-
bito social, uma vez que o sistema de reputação e a tecnologia do aplicativo são considerados mais eficientes do 
que leis e regulamentações governamentais. Então, as tecnologias que usam o big data não apenas interferem na 
privacidade e na liberdade, como também geram consequências nas relações humanas e de trabalho.

 �  Por trás da praticidade e da rapidez de uma entrega solicitada pelo celular, 
raramente refletimos sobre as condições de trabalho dos entregadores. Nesta foto, 
vemos um entregador que atravessou ruas alagadas para entregar um pedido de 
comida. Belo Horizonte (MG), 2020.

Alexandre Mota
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Quem é Eugeny Morozov
Nascido em 1984, Evgeny Morozov 

é estudioso das consequências sociais 
e políticas do avanço das tecnologias, 
contrapondo-se criticamente ao oti-
mismo em torno dessas ferramentas. É 
também escritor e colabora com vários 
jornais e revistas.

 � Morozov participa de um painel de discussão 
sobre filosofia e política em Berlim, Alemanha, 
2014.
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Há uma relação igualitária entre a empresa intermediária e o trabalhador “autônomo”? Este, que presta os serviços 
contratados, submete-se a diversas responsabilidades que precisam ser cumpridas e recebe uma porcentagem do 
valor pago pelo trabalho contratado. As empresas fornecedoras da tecnologia do aplicativo que intermedia o serviço 
submetem esses trabalhadores a diversas regras unilaterais de conduta e desenvolvimento das  atividades; caso tais 
regras não sejam seguidas, os prestadores são desconectados do aplicativo. Deve-se considerar ainda o sistema 
de rating interno das empresas baseado em avaliações quantifi cadas por números de estrelas que o prestador de 
serviço recebe do cliente. A escala é de uma a cinco estrelas para aqueles com uma avaliação inferior a um número 
determinado de estrelas, o algoritmo sugere uma quantidade menor de clientes. Um nível de excelência inferiorizado 
pode implicar a interrupção da relação de “parceria”. Há ainda empresas que baseiam seus serviços na lógica de 
metas ou concorrência interna entre os prestadores de serviços, processo chamado de gamifi cação, em que se criam 
expectativas, rankings e competições. Os vencedores aumentam a lucratividade da empresa e recebem um prêmio 
ou bônus. Os “perdedores” esperam vencer a próxima competição. Ou seja, a suposta liberdade defendida pelas 
empresas se apoia em condicionantes que não são decididas de forma paritária. Essas empresas ainda se eximem 
de responsabilidades em relação a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, férias, décimo terceiro salário, 
fi m de semana remunerado; não oferecem nem se preocupam com as condições de segurança e a qualidade dos 
serviços de quem os exerce. É comum que os “parceiros” dessa relação de trabalho precarizada tenham uma rotina 
de horas excessivas e extenuantes de trabalho, sem refeições, sem plano de saúde, sem equipamento de segurança 
ou proteção social, caso se acidentem. Assim, a relação entre empregado e empregador, mediada por algoritmos, 
é assimétrica e de desamparo, pois o trabalhador precarizado em suas atividades laborais só pode contar consigo 
mesmo.

Sugere-se que o professor compare a imagem do motoboy atravessando a enchente com sua mochila para fazer 
uma entrega com a imagem anterior das empresas transnacionais como plataformas de petróleo e tente estabelecer 
com os estudantes as relações entre lucro e condições de trabalho. 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O objetivo desta seção é refl etir sobre a “algoritmização” da existência humana. 

Black Mirror é uma série britânica lançada em 2011. Seus episódios abordam o 
comportamento humano e suas interações com a tecnologia. O espelho negro ao 
qual se refere o título são as telas dos computadores, televisões, smartphones ou 
tablets, ou seja, a série coloca as tecnologias atuais no espelho, mas para refl etirmos 
sobre seu lado escuro. Na abertura da série, o espelho preto está quebrado, 
e, segundo o conhecimento popular, espelho quebrado dá azar. Com isso, na 
série é construída uma leitura de que as interações com as tecnologias refl etem 
comportamentos humanos passíveis de críticas, atos irrefl etidos, desejos e valores 
tanto individuais quanto coletivos guiados por alienações, vazios de sentimentos e 
que beiram a barbárie. Esse espelho social e individual não distorce a face humana 
ante as tecnologias futuras, mas alerta sobre sua proximidade com os dias atuais. 
Seria possível um mundo como o que aparece na série? Ou esse mundo existe e a 
série só dimensiona com mais precisão essa existência? Nas imagens de abertura 
deste capítulo, há jovens em um museu e deputados no Congresso, cujas atenções 
estão direcionadas para as telas dos seus smartphones. Em uma das cenas do episódio sugerido, cuja imagem aparece 
nesta seção, todos usam celulares, e o corpo, ao que parece, se submete ao aparelho e às suas tecnologias. Com 
isso, o celular está em todos os espaços: de lazer, políticos ou de fomento à arte. 

Queda livre, episódio sugerido na seção, retrata a história da jovem Lacie Pound. Sua existência é guiada para 
melhorar seus índices em um aplicativo social que cria um score com base em notas e avaliações. Ela é um ser 
humano, mas, nesse mundo virtual, sua tipifi cação é uma nota 4.2 e, para obter empréstimos com descontos e 
comprar uma casa, é preciso ser 4.5. Para atingir essa meta, ela recorre a um coach, utiliza subterfúgios e aceita ser 
madrinha de casamento de uma antiga conhecida que sempre a humilhava na escola. Nesse ínterim, precisa fi ngir ser 
outra pessoa, sufocar ou reprimir seus sentimentos, tornar-se inautêntica, pois agradar signifi ca receber aprovações 
em forma de cliques ou likes. Em sua epopeia para tornar-se 4.5, ela encontra uma mulher que é desqualifi cada 
nesse sistema de pontuação, mas que se sente livre, assim como o irmão da protagonista. Percebe-se no decorrer 
da história que Lacie foi convidada para o casamento não por laços de amizade, e sim pela monetização dos seus 
pontos na escala da rede social. Assim, esse espelho negro levanta a questão da “algoritimização” da vida, das 
relações humanas e da economia: é aceitável que as pessoas se anulem enquanto seres autênticos, visto que no 
mundo encenado elas são aceitas pelo que aparentam, e não pelo que são? Nesse contexto, não se pode mais nem 
reclamar de um café, uma vez que a aprovação do outro para obter notas melhores é um valor mais relevante do 
que se expressar com honestidade.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
A série britânica Black Mirror aborda vários aspectos da sociedade 

atual, mas ambientados em um cenário de ficção científica. Em um dos 
episódios, chamado “Nosedive” [“Queda Livre”], o mundo é todo monito-
rado por um sistema de pontuação de performances das pessoas nas suas 
mais variadas ações. Todas as relações são intermediadas pelo celular e por 
um sistema de pontuação de estrelinhas que 
qualifica a pessoa, o serviço ou o produto com 
o qual se interage. A personagem principal se vê 
presa a esse sistema inteligente e flexível, e do 
qual nós mesmos desejamos participar, pois não 
se trata de um sistema à base de confinamento 
e disciplina. Porém, ao prever a quantificação da 
reputação das pessoas, ele apresenta uma série 
de consequências, muitas delas bastante ques-
tionáveis.

LER TEXTO JORNALÍSTICO
Reproduzimos a seguir um trecho de uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada pela revista 

Exame. Na sequência, apresentamos um resumo de outra reportagem, esta do jornal eletrônico Nexo. Faça a leitu-
ra cuidadosa desses dois textos e, em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Texto 1

Prefeitura de SP faz acordo com iFood e Loggi para segurança de entregador

Para prefeitura, aumento de 18% no número de mortes envolvendo motociclistas é influenciado pelo uso de aplica-
tivos de entrega como trabalho

A Prefeitura de São Paulo fechou nesta quinta-feira, 18 [de julho de 2019], um termo de cooperação com duas 
empresas de entrega (delivery) por aplicativo, com foco em medidas de segurança voltadas para os motociclistas.

As reuniões com a Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT) aconteceram com as principais empresas do 
segmento, mas somente iFood e Loggi aceitaram assinar o termo de compromisso com a segurança no trânsito. A 
Rappi e a Uber Eats não aderiram ao acordo com a gestão municipal.

“A Prefeitura vem discutindo, desde o início do ano, uma forma de as empresas que trabalham com aplicativo 
continuarem crescendo, mas respeitando a vida, pois tivemos aumento no número de mortes de usuários de motos 
em São Paulo”, disse o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em 2018, o número de mortes envolvendo motociclistas aumentou 18% (360 no total). Técnicos da Prefeitura ava-
liaram que a alta está ligada ao crescimento dos aplicativos de entrega por motoboys, que dão prêmios em dinheiro 
para quem faz mais viagens.

Segundo a Prefeitura, a ação tem objetivo de melhorar a segurança e reduzir o número de acidentes no trânsito 
envolvendo motociclistas. As duas empresas assinaram acordo com a Prefeitura para que não haja mais bonificação 
por número de entregas.

[...]

PREFEITURA de SP faz acordo com iFood e Loggi para segurança de entregador. In: Revista Exame, 18 jul. 2019. Disponível em:
https://exame.com/negocios/prefeitura-de-sp-faz-acordo-com-ifood-e-loggi-para-seguranca-de-entregador/. 

Acesso em: 9 jul. 2020. 

Texto 2

Em uma reportagem do jornalista Camilo Rocha, publicada em 6 de fevereiro de 2020 pelo jornal Nexo, encontra-
mos uma análise sobre o eventual vínculo empregatício entre a plataforma Uber e os motoristas que prestam serviço 
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Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS403)

Caracterizar e analisar os impactos 
das transformações tecnológicas nas 
relações sociais e de trabalho próprias 
da contemporaneidade, promovendo 
ações voltadas à superação das desi-
gualdades sociais, da opressão e da 
violação dos Direitos Humanos.

Habilidade (EM13CHS502)

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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No decorrer da trama, a nota de Lacie vai caindo e ela é desconvidada para o casamento. A jovem invade a 
cerimônia de matrimônio da sua amiga, na qual, contudo, se torna uma estranha, uma indesejada, uma nota 1 
no meio dos 4.5. Matematicamente, Lacie está no espaço geográfi co e social errado, seu valor não é humano, é 
algorítmico. A grande ironia desse episódio é que, no espaço de confi namento disciplinar, a personagem passa a 
se sentir livre das imposições da sociedade de controle (como pensada por Deleuze). Agora, ela pode expressar 
sua raiva, projetar suas frustrações, ser o que reprimia. Por fi m, quais valores éticos precisariam ser relevados ao se 
utilizar os aplicativos de redes sociais baseados em algoritmos? Autonomia, privacidade e liberdade seriam, assim, 
incontroláveis pelos cálculos algoritmos?

Sugere-se, antes de ler o texto da seção ou de assistir ao episódio, refl etir se o aumento da popularidade nas 
redes sociais não é avaliado pelos próprios estudantes como um indício de status social desejável. 

LER TEXTO JORNALÍSTICO
Objetiva-se com a seção debater a qualidade do trabalho empreendido pelos 

motoristas de aplicativo, tanto os que fazem entregas como os que transportam 
passageiros. O atual aumento no índice de acidentes e mortes de motoboys é 
atribuído ao crescimento dos aplicativos de entregas. As empresas que fazem a 
intermediação do serviço, donas da plataforma dos aplicativos, trabalham com 
políticas de incentivos baseadas em algoritmos nas quais se criam sistemas de 
pontuação e metas que geram bonifi cações e prêmios aos que produzem mais. 
Isso, aliado a baixos rendimentos, obriga os trabalhadores a exercerem seus ofícios 
durante longas jornadas de trabalho e em condições precarizadas. O poder público, 
no âmbito municipal, ao tentar resolver o problema, não interfere em questões 
estruturais do trabalho precarizado nem nas relações assimétricas entre empregador 
e empregado. No âmbito legal, existem duas perspectivas: uma, a das empresas 
de aplicativos, reforça a ideia de que elas não são responsáveis pelas mortes ou 
acidentes nem pelas condições de trabalho dos entregadores; a outra reconhece 
a corresponsabilidade e o vínculo empregatício entre entregador/motorista e 
as empresas de aplicativos. O aumento nos índices de mortes e acidentes e o 
reconhecimento ou não dos vínculos trabalhistas envolvem discussões sobre os 
valores éticos relacionados ao trabalho humano. Trabalha-se para que fi nalidade? 
Seja qual for a resposta, ela está alicerçada em valores que respeitam a dignidade 
humana?

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida pela análise de como os 
poderes públicos lidam com as estatísticas que apontam o aumento de mortes 
de motoboys. Com base em duas reportagens, os estudantes refl etirão sobre 
as diferentes perspectivas para solucionar essa questão, que envolvem diversos 
agentes: empregados, empregadores e o poder público na esfera municipal 
e jurídica. A habilidade EM13CHS403 será mobilizada ao avaliar os impactos 
do uso de lógicas de regulação algorítmica nas relações trabalhistas. Com isso, 
pretende-se refl etir sobre o modo como essas novas ferramentas tecnológicas 
contribuem para a formação do trabalho precarizado. A habilidade EM13CHS502
será aprofundada pelo estudo de como o trabalho no cotidiano está priorizando 
valores econômicos em detrimento do respeito à vida e à dignidade humana. Serão 
analisadas estatísticas sobre o aumento da morte dos motoboys para entender 
esse processo. 
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 Roteiro de trabalho

1. Qual é o custo da suposta liberdade de empreender em um contexto no qual 
essa liberdade parece ignorar por completo os vínculos de trabalho entre 
as plataformas de serviços e aqueles que trabalham por intermédio delas?
Todos os custos relativos ao exercício da atividade são exclusivamente dos prestadores de 
serviços: manutenção ou aluguel do seu meio de transporte, compra de pacotes de dados 
da internet, alimentação, vestuário, equipamentos de segurança, assim como os riscos, 
como o perigo de morte ou de acidente.

por intermédio desse aplicativo. Segundo a matéria, há dois entendimentos jurídicos: um deles sustenta que o vínculo 
empregatício não existe, pois não há relação de subordinação do profissional que realiza o serviço intermediado pela 
Uber: o motorista pode se desconectar do aplicativo e, assim, não receber nenhuma solicitação de serviço; o outro 
entendimento é de que essa relação caracteriza vínculo empregatício, pois a Uber não apenas sugere o preço do 
serviço, como também o percentual a ser recebido pela plataforma. Segundo essa visão, haveria quatro elementos 
que permitiriam caracterizar o trabalho dos motoristas como vínculo empregatício: habitualidade, onerosidade, pes-
soalidade e subordinação.

Artigo na íntegra disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/06/ 
As-decis%C3%B5es-judiciais-sobre-Uber-e-motoristas-dentro-e-fora-do-Brasil. Acesso em: 9 de jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o custo da suposta liberdade de empreender em um contexto no qual essa liberdade parece ignorar 
por completo os vínculos de trabalho entre as plataformas de serviços e aqueles que trabalham por inter-
médio delas?

2. Como você avalia a proposta da prefeitura de São Paulo para preservar a vida e a segurança dos motoboys 
que fazem entrega de comida?

3. Reflita sobre a situação dos entregadores de comida antes de responder à seguinte questão: Os valores 
econômicos devem ficar subordinados aos valores éticos? Justifique sua resposta.

  A POLÍTICA E O BIG DATA 
Nas histórias recentes brasileira e também mundial, os impactos do big 

data não atingem apenas escolhas de consumo e entretenimento, mas têm 
impacto muito mais sério na vida política. Você talvez tenha conhecimento, 
por meio de jornais, revistas ou internet, do uso de dados na construção de 
perfis aos quais são direcionadas informações, nem sempre verdadeiras, mas 
que influenciaram de modo considerável a escolha feita por eleitores em di-
versas partes do mundo. Se, como dizem, a propaganda é a alma do negócio, 
precisamos pensar se as escolhas políticas podem, igualmente, ser tratadas 
como um negócio. Antes de tudo, porém, temos de compreender o que se 
deve entender por política.

Quando pensamos em política, raramente levamos em conta a origem 
dessa palavra. Você sabia que o termo política tem origem na língua grega? 
Ele está relacionado à noção de politéia, que significa vida da cidade (uma 
derivação da palavra pólis, que é o espaço marcado pela ordem de poderes ou 
pela Constituição). Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), um dos maiores filósofos 
da Antiguidade, afirma o seguinte em seu livro Política:

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e que toda comunidade é constituída em função de um 
certo bem – pois é para obter o que aparece como um bem que todos os homens realizam sempre suas ações: daí 
resulta claramente que, se todas as comunidades visam um determinado bem, a que é a mais excelente de todas e 
que engloba todas outras visa mais do que elas a um bem que é o mais excelente de todos. Essa comunidade é a que 
chamamos de cidade (pólis), é a comunidade política. 

ARISTÓTELES. Política, I, 1, 1253 a 1-6. Apud CHAUÍ, Marilena [et al]. Primeira filosofia: lições introdutórias.  
São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 244.

Nesse trecho, Aristóteles revela, portanto, que a relação entre política e cidade baseia-se na busca pelo 
que é melhor para todos. É desse modo que devemos compreender a ideia de bem, proposta pelo filósofo 
grego. Ao pensarmos no bem maior, aquele que envolve todos nós, devemos ser capazes de ponderar sobre 
nossas ações e tomar decisões que levem em conta esse sentido de vida em sociedade. Sem isso, não é pos-
sível entender a importante relação entre os cidadãos e a cidade em que vivem.

Até aqui, a concepção de política mostrou-nos que ela está fortemente ligada à cidade, de tal forma que 
determina a dependência das pessoas para com o lugar onde vivem, uma dependência com a qual elas não 
podem romper. No entanto, essa ligação não é marcada por harmonia, mas sim por forças diversas e antagô-
nicas, que não constituem uma unidade. Dessa maneira, ao pensarmos na vida política, é inevitável levar em 
consideração as ideias de poder e força.
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 �  Escultura de mármore de 
Aristóteles, atualmente no 
Museu Nacional Romano.
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2. Como você avalia a proposta da prefeitura de São Paulo para preservar a vida e a segurança dos motoboys
que fazem entrega de comida?
É interessante refletir se isso não seria apenas um paliativo, pois não mudaria a estrutura das condições de trabalho deles, embora fosse 
regular um dos artifícios usados para manter a competitividade entre os motoboys. As plataformas que intermediam a relação entre 
usuário e serviços de entregas usam gamificação e rating como uma espécie de estímulo para que os trabalhadores estendam sua jornada 
para alcançar metas, que, em razão de certos algoritmos, se tornam inalcançáveis. Porém, como os entregadores desconhecem esses me-
canismos, se sentem estimulados a trabalhar em rotinas extenuantes de trabalho excessivo e precarizado. Outro aspecto importante diz 
respeito à retirada da bonificação ou do prêmio, isso levaria as empresas a incorporar esses valores ao que é pago aos entregadores? Por 
fim, pode-se perguntar: em que medida a intervenção dos poderes públicos visa a uma melhora real na qualidade de vida dos motoboys?

3. Refl ita sobre a situação dos entregadores de comida antes de responder à seguinte questão: Os valores 
econômicos devem fi car subordinados aos valores éticos? Justifi que sua resposta.
É importante analisar com os estudantes os valores éticos que poderiam nortear o debate, como o respeito à vida, um trabalho digno 
que permita o sustento individual e da família, proteção em caso de acidentes, uma rotina em que as refeições sejam feitas, o direito à 
livre manifestação sem perseguições. Esses valores são respeitados quando pensamos na rotina dos trabalhadores que fazem entregas?

  A POLÍTICA E O BIG DATA
Objetiva-se com esse texto analisar como o big data também interfere nas 

correlações de poder e nas forças políticas. Para tal, recorre-se, antes, à noção 
aristotélica de política, que está ligada a questões éticas de escolha dos cidadãos da 
pólis, onde as decisões se voltam ao bem maior, isto é, os valores comuns capazes 
de benefi ciar os interesses da cidade. Esse objetivo, no entanto, não era simples, pois 
as disputas pelo poder político envolviam diversos interesses. As noções de poder 
e de força não estão necessariamente associadas à violência, mas sim à capacidade 
de mobilização e de reivindicação de determinados grupos. A praça pública era o 
local central onde as decisões eram tomadas na concepção clássica de democracia. 
Atualmente, outros fatores se fazem presentes. Com o advento do big data e da 
regulação algorítmica, empresas privadas deixaram de investir apenas em aplicativos 
com fi ns mercadológicos e começaram a vendê-los aos governos como políticas 
públicas. O que seria um bem público tornou-se uma empreitada rentável para 
determinadas empresas privadas. Para entender a inserção dessa lógica privada no 
público, Deleuze utiliza o conceito de sociedade de controle, na qual o controle é 
exercido de forma difusa, invisível, está em diversos lugares e, aparentemente, em 
lugar algum. Ele existe, mas sua existência transmite a ideia de que seus serviços são 
em prol dos usuários, benéfi cos para eles. Contudo, quanto mais estes utilizam os 

recursos tecnológicos, mais se potencializam os mecanismos de controle. Controle é a palavra que Deleuze escolhe para 
substituir a disciplina, em uma espécie de diálogo com as sociedades disciplinares de Michel Foucault. Controle vem da 
ciência cibernética e é relativo aos dados que são gerados pelas máquinas e que elas usam para se autorregular. Desse 
modo, a política do big data é aquela que governa a partir da análise de dados. Exemplos como o registro de uso de 
cartões de crédito, as informações postadas em redes sociais, a duração do acesso a certos serviços de streaming e o 
registro de localização pelo GPS demonstram como esse mecanismo de assujeitamento atua sem se impor visivelmente, 
sem a consciência e a anuência do usuário. O controle é intencional e estrategicamente não perceptível, silencioso. Seu 
sistema também se retroalimenta com os novos dados recolhidos e seu poder de atuação se torna fl exível, modular. 
Assim, os espaços disciplinares antigos são substituídos por espaços abertos, de fl uxos intermináveis de pessoas, sem 
necessidade de confi namento em locais fechados, que tinham como premissa criar subjetivações e tornar os corpos 
dóceis, pacifi cados. As democracias contemporâneas enfrentam essa lógica da sociedade de controle. Como serão as 
decisões coletivas se elas podem ser infl uenciadas por regulações algorítmicas? Por que é lucrativo infl uenciar decisões 
coletivas? A quem isso interessa? Como podem ser construídas novas relações de força e poder sem a infl uência direta 
de dados processados e analisados para o uso de determinados grupos por meios indiretos? A sociedade de controle cria 
uma nova força política baseada em regulação algorítmica e exige outros olhares para compreendê-la.
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1. Como a regulação algorítmica funciona e interfere em nossa vida?
Seguindo o pensamento de Deleuze, seu funcionamento estaria a serviço do controle da sociedade, com mecanismos sutis que impedem que 
sua atuação seja percebida; logo, seríamos governados sem perceber. Morozov aponta que os dados gerados cotidianamente nos diversos 
recursos e aparelhos usados pelas pessoas são utilizados e processados a fim de mapear e direcionar padrões de consumo sem que a relação 
seja explicitada por todos os envolvidos nesse processo. Além disso, esse processo vai se aperfeiçoando cada vez mais, ao ponto de se retroa-
limentar pelo uso de inteligência artificial. As sugestões construídas por essa lógica aparecem como espontâneas e com o objetivo de atender 
necessidades dos consumidores sem que haja outros interesses.

por intermédio desse aplicativo. Segundo a matéria, há dois entendimentos jurídicos: um deles sustenta que o vínculo 
empregatício não existe, pois não há relação de subordinação do profissional que realiza o serviço intermediado pela 
Uber: o motorista pode se desconectar do aplicativo e, assim, não receber nenhuma solicitação de serviço; o outro 
entendimento é de que essa relação caracteriza vínculo empregatício, pois a Uber não apenas sugere o preço do 
serviço, como também o percentual a ser recebido pela plataforma. Segundo essa visão, haveria quatro elementos 
que permitiriam caracterizar o trabalho dos motoristas como vínculo empregatício: habitualidade, onerosidade, pes-
soalidade e subordinação.

Artigo na íntegra disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/06/ 
As-decis%C3%B5es-judiciais-sobre-Uber-e-motoristas-dentro-e-fora-do-Brasil. Acesso em: 9 de jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o custo da suposta liberdade de empreender em um contexto no qual essa liberdade parece ignorar 
por completo os vínculos de trabalho entre as plataformas de serviços e aqueles que trabalham por inter-
médio delas?

2. Como você avalia a proposta da prefeitura de São Paulo para preservar a vida e a segurança dos motoboys 
que fazem entrega de comida?

3. Reflita sobre a situação dos entregadores de comida antes de responder à seguinte questão: Os valores 
econômicos devem ficar subordinados aos valores éticos? Justifique sua resposta.

  A POLÍTICA E O BIG DATA 
Nas histórias recentes brasileira e também mundial, os impactos do big 

data não atingem apenas escolhas de consumo e entretenimento, mas têm 
impacto muito mais sério na vida política. Você talvez tenha conhecimento, 
por meio de jornais, revistas ou internet, do uso de dados na construção de 
perfis aos quais são direcionadas informações, nem sempre verdadeiras, mas 
que influenciaram de modo considerável a escolha feita por eleitores em di-
versas partes do mundo. Se, como dizem, a propaganda é a alma do negócio, 
precisamos pensar se as escolhas políticas podem, igualmente, ser tratadas 
como um negócio. Antes de tudo, porém, temos de compreender o que se 
deve entender por política.

Quando pensamos em política, raramente levamos em conta a origem 
dessa palavra. Você sabia que o termo política tem origem na língua grega? 
Ele está relacionado à noção de politéia, que significa vida da cidade (uma 
derivação da palavra pólis, que é o espaço marcado pela ordem de poderes ou 
pela Constituição). Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), um dos maiores filósofos 
da Antiguidade, afirma o seguinte em seu livro Política:

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e que toda comunidade é constituída em função de um 
certo bem – pois é para obter o que aparece como um bem que todos os homens realizam sempre suas ações: daí 
resulta claramente que, se todas as comunidades visam um determinado bem, a que é a mais excelente de todas e 
que engloba todas outras visa mais do que elas a um bem que é o mais excelente de todos. Essa comunidade é a que 
chamamos de cidade (pólis), é a comunidade política. 

ARISTÓTELES. Política, I, 1, 1253 a 1-6. Apud CHAUÍ, Marilena [et al]. Primeira filosofia: lições introdutórias.  
São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 244.

Nesse trecho, Aristóteles revela, portanto, que a relação entre política e cidade baseia-se na busca pelo 
que é melhor para todos. É desse modo que devemos compreender a ideia de bem, proposta pelo filósofo 
grego. Ao pensarmos no bem maior, aquele que envolve todos nós, devemos ser capazes de ponderar sobre 
nossas ações e tomar decisões que levem em conta esse sentido de vida em sociedade. Sem isso, não é pos-
sível entender a importante relação entre os cidadãos e a cidade em que vivem.

Até aqui, a concepção de política mostrou-nos que ela está fortemente ligada à cidade, de tal forma que 
determina a dependência das pessoas para com o lugar onde vivem, uma dependência com a qual elas não 
podem romper. No entanto, essa ligação não é marcada por harmonia, mas sim por forças diversas e antagô-
nicas, que não constituem uma unidade. Dessa maneira, ao pensarmos na vida política, é inevitável levar em 
consideração as ideias de poder e força.
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 �  Escultura de mármore de 
Aristóteles, atualmente no 
Museu Nacional Romano.
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2. Com base no que foi discutido até aqui, por que é preciso ler os termos de serviço de um aplicativo 
quando o instalamos em nossos dispositivos eletrônicos?
Os termos podem aparecer de forma truncada, ou quem os aceita sem ler pode não perceber que, entre as cláusulas, existem termos de con-
cessão e uso dos dados do usuário ou que definem que as informações colhidas pelo aplicativo podem ser destinadas a outros fins que não os 
do próprio aplicativo. Como visto no capítulo, algumas empresas usam as informações coletadas para promover o consumo ou criar regulação 
algorítmica para fins de manipulação ou de controle. 
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  Privacidade invadida
A que se destina um governo? Quais são seus propósitos? Para Aristóteles, no 

texto apresentado no capítulo, a cidade deve ser administrada por aqueles que 
visam ao seu bem e ao bem dos cidadãos. Organizar politicamente os espaços 
públicos de participação política desta forma exigiria o diálogo, o debate, a 
construção conjunta e transparente de ações políticas. O conhecimento e o 
consentimento da sociedade seriam um norteador do que fosse decidido, mas 
na atualidade essas questões ganham outros contornos. E se o bem da sociedade 
fosse investigar de forma irrestrita seus cidadãos a fi m de evitar possíveis ações 
terroristas, sem que isso fosse explicitado para o conjunto da sociedade? E se os 
propósitos alegados não coincidissem com as práticas a que se referem? Ou seja, 
alega-se que se monitoram ou invadem as privacidades em nome de um bem 
maior, porém o que se percebe é que o propósito é o controle dos cidadãos. O 
governo estadunidense, por meio de sua agência de inteligência e tecnologia de 
ponta baseada em big data, fazia o monitoramento de mensagens trocadas na 
internet sem que a sociedade soubesse. Edward Snowden, que trabalhava nessa 

agência, denunciou esse uso revelando que o governo estava de fato invadindo a privacidade de seus cidadãos com 
propósitos investigativos. Além disso, monitoravam-se líderes de diversos países, inclusive aliados, como a chanceler 
alemã Angela Merkel e a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. 

A questão envolve a regulação logarítmica para uso privado e a manipulação de determinados setores empresariais 
para angariar lucro e moldar o consumo. Essa tecnologia, contudo, se mostra interessante para regimes autocráticos 
e ditaduras, que com elas podem exercer seus poderes de forma a manipular, prender, chantagear oponentes ou 
inimigos, o que não se limita a regimes de exceção, pois são novas lógicas de governabilidade para questões antigas 
de tentativas de oprimir e atacar direitos democráticos. A história de Snowden levanta um questionamento: os 
representantes do poder agem com neutralidade? Há interesses econômicos envolvidos? Os valores democráticos 
são defendidos? Em tese, caberia aos governos na atualidade proteger o direito à privacidade e à liberdade, de 
acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quando eles mesmos atentam contra aquilo que 
deveriam defender, a quem se deve recorrer? 
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 Big data e as eleições
Outra dimensão da refl exão ética sobre o uso de big data está na migração 

dessa lógica para o campo político, não enquanto instrumento para fortalecer 
valores democráticos, mas, ao contrário, para manipular as intenções de voto. 
Como visto no decorrer do capítulo, certas empresas obtêm dados de seus usuários 
sem que eles percebam, e esses dados são mapeados e usados para infl uenciar 
suas escolhas. Isso gera lucratividade e tem desdobramentos éticos: é correto 
infl uenciar as escolhas sem que as pessoas saibam que estão sendo infl uenciadas? 
Esse tipo de lógica para fomentar o lucro de certas empresas foi aplicado no campo 
político, também com a intenção de mudar o comportamento dos eleitores. No 
documentário Privacidade hackeada (2019) e no livro Manipulados (2019), esses 
mecanismos são explicitados. Uma empresa de consultoria, a Cambridge Analytica, 
investiu nesse ramo, obteve dados de milhões de estadunidenses, realizou o 
processamento e a análise e, então, defi niu os perfi s aos quais direcionaria as 
propagandas do candidato que a contratou. Isso foi feito em diversas eleições ao 
redor do mundo. As mensagens eram baseadas em fake news contra adversários 
ou eram redigidas em tom alarmante, persecutório, xenofóbico, dependendo dos 
hábitos e dos dados de cada indivíduo mapeado. Assim, enviavam-se ao eleitor “notícias” que nunca o desagradavam, 
de forma a aliciá-lo. Esses dados foram obtidos sem o conhecimento da maioria dos usuários. Há jogos da internet, 

  Privacidade invadida
Se as tecnologias atuais querem substituir as leis e regulações por aplicativos, 

seus impactos não estão apenas na dimensão do nosso comportamento e da re-
lação com as leis; eles também interferem na privacidade. Um dos casos mais evi-
dentes da invasão desse direito foi denunciado por Edward Snowden (1983-), um 
técnico de sistemas de segurança que prestava serviços à Agência de Inteligência esta-
dunidense. Assim, ele sabia que o governo vasculhava e analisava todos os dados troca-
dos nas principais plataformas da internet, em busca de pistas para evitar novos ataques 
terroristas. Incomodado com a invasão de privacidade das pessoas, resolveu denunciar 
todo o sistema. Hoje em dia, ele é um exilado político que vive em alguma localidade da 
Rússia, pois, para o governo estadunidense, Snowden é considerado um traidor por ter 
divulgado informações de segurança nacional.

Com a ameaça do terrorismo após os atentados de 11 de setembro nos Estados 
Unidos, o governo, por meio da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em 
inglês), passou a vasculhar e-mails e mensagens trocadas nas redes sociais entre ci-
dadãos estadunidenses, em busca de possíveis conexões com terroristas e eventuais 
planos de atentado. Por intermédio desse sistema, os agentes da NSA teriam acesso 
direto a servidores de nove grandes empresas atuantes na área de internet. De acordo 
com Snowden, em trecho de uma entrevista ao jornal britânico The Guardian:

“O público precisa decidir se esses programas e políticas são certos ou erra-
dos” [...].

Ele [Snowden] disse que estava disposto a “aceitar qualquer risco” ao revelar 
os segredos e precisou deixar também a namorada com a qual morava. “Eu estou 
disposto a me sacrificar porque eu não posso, em sã consciência, deixar que o 
governo dos Estados Unidos destrua a privacidade, a liberdade de Internet e os 
direitos básicos de pessoas em todo o mundo, tudo em nome de um maciço ser-
viço secreto de vigilância que eles estão desenvolvendo”. 

ENTENDA o caso de Edward Snowden, que revelou espionagem dos EUA. G1, 2 jul. 2013.  
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden 

-que-revelou-espionagem-dos-eua.html. Acesso em: 3 fev. 2020.

Novamente, temos a questão da consciência do processo e da tomada de deci-
são por parte da população sobre se está de acordo ou não com o procedimento 
que a tecnologia desenvolveu. Esta pergunta precisa ser feita toda vez que lemos 
os termos de serviço de um aplicativo do qual fazemos download: Tenho ciência de 
que parte da minha privacidade vai se tornar dados a serem analisados, manipula-
dos ou vendidos por empresas e governos?

 �  Snowden em diferentes 
telas de computador. 
Depois de pedir asilo 
político na Rússia, ele 
participou de vários 
debates internacionais 
sobre privacidade e uso 
de dados para fins de 
política de proteção do 
Estado. Estrasburgo, 
França, 15 de março  
de 2019.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12, afirma: 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 
intromissões ou ataques toda pessoa tem direito à proteção da lei. 

Esse é um direito fundamental, ao qual devemos estar sempre atentos, uma vez 
que o uso de dispositivos conectados à internet exige cuidado e atenção. A denúncia 
de Snowden colocou em evidência um problema central no mundo atual, diretamente 
relacionado a esse direito. Um exemplo dessa nova realidade encontra-se no Freedom
Act (Lei da Liberdade), que restringiu o poder da NSA de obter dados de modo massivo 
a apenas uma pessoa, empresa ou entidade. 

  Big data e as eleições
A interferência política por meio de ferramentas tecnológicas de análise de dados 

tornou-se um assunto polêmico e conhecido em virtude das eleições para a presidência 
dos Estados Unidos em 2016. Nessa eleição, uma empresa britânica de marketing po-
lítico, a Cambridge Analytica, vendeu um serviço de divulgação e propaganda política, 
como é comum nos pleitos eleitorais em vários países do mundo. Porém, a inovação foi a 
utilização de dados obtidos na internet, especialmente nas redes sociais, para influenciar 
eleitores, conduzindo-os a simpatizar com determinada tendência política. Com uma 
sofisticada categorização com base em perfis psicológicos, a Cambridge Analytica pôde 
concentrar seus esforços e enviar propaganda política direcionada a cada perfil. 

Existem inúmeras empresas que desenvolvem jogos, questionários e aplicativos de 
transformação de imagens nos quais um usuário acredita estar apenas passando o tem-
po, mas na verdade está entregando seus dados de graça a empresas que os vendem a 
outras que atuam no segmento de propagandas. 

O diferencial da Cambridge Analytica é que ela utilizou esses dados não para ven-
der um par de sapatos ou um sorvete, e sim para direcionar a escolha política e o voto 
dos eleitores. Uma ex-funcionária, Brittany Kaiser (1986-), denunciou o esquema:

Ela estava no mercado havia menos de um ano, mas o mundo de-
veria prestar a atenção nela, disse Nix [ver foto ao lado]. A Cambridge 
Analytica estava prestes a começar uma revolução.

A revolução a que Nix se referia tinha a ver com o big data e a 
análise de dados.

Na era digital, os dados eram “o novo petróleo” [...]. Os bancos de 
dados monstruosos da empresa continham de 2 mil a 5 mil pontos de 
dados individuais (ou seja, informações pessoais) de todos os indivíduos 
com idade superior a 18 anos nos Estados Unidos [...].

Mas simplesmente ter big data não era a solução, disse ele. Ain-
da mais importante era saber o que fazer com aquilo. Isso envolvia 
formas mais científicas e precisas de dividir as pessoas em cate-
gorias: “democrata”, “ambientalista”, “otimista”, “ativista” e assim 
por diante. E, durante anos, o SCL Group, empresa-mãe da Cam-
bridge Analytica, vinha identificando e classificando pessoas com 
base no mais sofisticado método de psicologia comportamental. [...]

KAISER, Brittany. Manipulados: como a Cambridge Analytica e o Facebook 
invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em 

xeque. Tradução de Robert Clapp e Bruno Fiuza. 
Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020. p. 20.

�  Alexander Nix, fundador da Cambridge Analytica, 
em uma das apresentações do serviço de marketing 
dirigido de sua empresa. Podemos observar a divisão 
do público-alvo em perfis (gráficos em formato de 
pizza) e sua distribuição no mapa. A técnica consistia 
em captar esses perfis por meio de dados e direcionar 
a eles propagandas políticas mais adequadas. Nova 
York, Estados Unidos, 2016.

Bryan Bedder/
Getty Images for Concordia Summit

PARE e PENSE

1. O monitoramento de atividades na internet deve ser feito pelo Estado, 
a fi m de garantir a segurança pública? Por quê?

2. Como você defenderia o equilíbrio entre segurança pública e preservação 
da privacidade dos cidadãos?
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redes sociais ou aplicativos oferecidos gratuitamente cujos termos de utilização dão direito a essas empresas de usar 
os dados dos usuários e de seus amigos. O controle não se mostra imponente nem impõe barreiras disciplinares; 
ele pode surgir a partir de um clique, do qual cidadãos se tornam números e políticos, consumidores de dados da 
privacidade alheia. A imagem de Alexander Nix, da Cambridge Analytica, discursando sobre tabelas, infográfi cos e 
números traduzíveis em macroescala, nesta seção, além de reafi rmar a ideia de alta expertise, prova como é possível 
mapear o desejo político de milhares de pessoas e torná-lo um produto, que dará lucro e resultados a quem o 
comprar. O documentário fomenta a seguinte questão: seria ético infl uenciar o resultado de uma eleição usando 
engenharia avançada de dados obtidos sem revelar seus propósitos? 

O professor Evgeny Morozov acredita que a regulação algorítmica poderia fazer com que os cidadãos passassem 
a confi ar tanto nas sugestões “neutras” e nas facilidades dos aplicativos, que deixariam de tomar decisões sobre 
diversas questões e entregariam esse direito aos aplicativos, inclusive para eles organizarem os espaços públicos e 
os espaços políticos. 

 PARE e PENSE

1. O monitoramento de atividades na internet deve ser feito pelo Estado, 
a fi m de garantir a segurança pública? Por quê?
Como visto no caso de Snowden, o problema é quando, com fins escusos e antidemocráticos, o pró-
prio Estado infringe a lei e comete crimes em nome de um monitoramento que supostamente traria 
benefícios à sociedade, à segurança pública e à democracia. 

2. Como você defenderia o equilíbrio entre segurança pública e preserva-
ção da privacidade dos cidadãos?
Para que haja equilíbrio entre segurança pública e preservação da privacidade, seria necessário que 
os mecanismos de segurança pública se submetessem a órgãos de justiça e que estes autorizassem 
ações investigativas e de monitoramento embasadas em razões fundamentadas. Além disso, esses 
fundamentos devem ser garantidos e alicerçados em leis que defendam princípios democráticos, 
como o mencionado Artigo 12 dos Direitos Humanos, por exemplo, evitando ações de exceção 
aplicadas de forma unilateral por agentes públicos. 
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PESQUISA
A seção tem por objetivo refl etir sobre o que seriam fake news e quais são seus impactos numa sociedade que 

consome notícias de forma rápida e sem questionamentos. Trata-se de notícias que formalmente são construídas para 
aparentar os rigores ou procedimentos jornalísticos ou científi cos, mas que, em termos de conteúdo, são falsas. Visam 
orientar o desejo de quem as consome, traduzir ou manipular anseios e favorecer 
grupos que pretendem alcançar ou manter o poder. O conceito de fake news
também dialoga com a questão da pós-verdade, em que notícias e informações 
têm efeitos não pela sua veracidade, e sim por seu apelo, pela mobilização das 
emoções de indivíduos e grupos. O mais relevante não são os fatos, mas se 
aquilo que está sendo “informado” condiz com as crenças de quem receberá 
tal informação. Com isso, fomentam-se ódio, xenofobia e preconceitos. As fake 
news intentam produzir um efeito de verdade, ou seja, fazem com que as pessoas 
acreditem em informações sem pesquisar ou verifi car sua qualidade e veracidade. 
Elas são construídas para manipular as pessoas que as recebem e aliená-las do 
direito a informações que sejam construídas sob critérios rigorosos de verifi cação 
e alicerçadas em valores democráticos. 

A habilidade EM13CHS101 será desenvolvida pela análise conceitual sobre o 
que são fake news e seus mecanismos de construção. Para isso, os estudantes 
farão uma pesquisa em sites que descontroem as notícias falsas com base em 
critérios rigorosos de produção de conhecimento do campo jornalístico e científi co. 
A habilidade EM13CHS504 será mobilizada por pesquisas e debates sobre as 
tecnologias envolvidas para disseminar e combater as fake news, a fi m de analisar 
e compreender os desdobramentos éticos e políticos de tecnologias como as 
baseadas em big data para o desenvolvimento de valores democráticos. 

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12, afirma: 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 
intromissões ou ataques toda pessoa tem direito à proteção da lei. 

Esse é um direito fundamental, ao qual devemos estar sempre atentos, uma vez 
que o uso de dispositivos conectados à internet exige cuidado e atenção. A denúncia 
de Snowden colocou em evidência um problema central no mundo atual, diretamente 
relacionado a esse direito. Um exemplo dessa nova realidade encontra-se no Freedom
Act (Lei da Liberdade), que restringiu o poder da NSA de obter dados de modo massivo 
a apenas uma pessoa, empresa ou entidade. 

  Big data e as eleições
A interferência política por meio de ferramentas tecnológicas de análise de dados 

tornou-se um assunto polêmico e conhecido em virtude das eleições para a presidência 
dos Estados Unidos em 2016. Nessa eleição, uma empresa britânica de marketing po-
lítico, a Cambridge Analytica, vendeu um serviço de divulgação e propaganda política, 
como é comum nos pleitos eleitorais em vários países do mundo. Porém, a inovação foi a 
utilização de dados obtidos na internet, especialmente nas redes sociais, para influenciar 
eleitores, conduzindo-os a simpatizar com determinada tendência política. Com uma 
sofisticada categorização com base em perfis psicológicos, a Cambridge Analytica pôde 
concentrar seus esforços e enviar propaganda política direcionada a cada perfil. 

Existem inúmeras empresas que desenvolvem jogos, questionários e aplicativos de 
transformação de imagens nos quais um usuário acredita estar apenas passando o tem-
po, mas na verdade está entregando seus dados de graça a empresas que os vendem a 
outras que atuam no segmento de propagandas. 

O diferencial da Cambridge Analytica é que ela utilizou esses dados não para ven-
der um par de sapatos ou um sorvete, e sim para direcionar a escolha política e o voto 
dos eleitores. Uma ex-funcionária, Brittany Kaiser (1986-), denunciou o esquema:

Ela estava no mercado havia menos de um ano, mas o mundo de-
veria prestar a atenção nela, disse Nix [ver foto ao lado]. A Cambridge 
Analytica estava prestes a começar uma revolução.

A revolução a que Nix se referia tinha a ver com o big data e a 
análise de dados.

Na era digital, os dados eram “o novo petróleo” [...]. Os bancos de 
dados monstruosos da empresa continham de 2 mil a 5 mil pontos de 
dados individuais (ou seja, informações pessoais) de todos os indivíduos 
com idade superior a 18 anos nos Estados Unidos [...].

Mas simplesmente ter big data não era a solução, disse ele. Ain-
da mais importante era saber o que fazer com aquilo. Isso envolvia 
formas mais científicas e precisas de dividir as pessoas em cate-
gorias: “democrata”, “ambientalista”, “otimista”, “ativista” e assim 
por diante. E, durante anos, o SCL Group, empresa-mãe da Cam-
bridge Analytica, vinha identificando e classificando pessoas com 
base no mais sofisticado método de psicologia comportamental. [...]

KAISER, Brittany. Manipulados: como a Cambridge Analytica e o Facebook 
invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em 

xeque. Tradução de Robert Clapp e Bruno Fiuza. 
Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020. p. 20.

�  Alexander Nix, fundador da Cambridge Analytica, 
em uma das apresentações do serviço de marketing 
dirigido de sua empresa. Podemos observar a divisão 
do público-alvo em perfis (gráficos em formato de 
pizza) e sua distribuição no mapa. A técnica consistia 
em captar esses perfis por meio de dados e direcionar 
a eles propagandas políticas mais adequadas. Nova 
York, Estados Unidos, 2016.

Bryan Bedder/
Getty Images for Concordia Summit

PARE e PENSE

1. O monitoramento de atividades na internet deve ser feito pelo Estado, 
a fi m de garantir a segurança pública? Por quê?

2. Como você defenderia o equilíbrio entre segurança pública e preservação 
da privacidade dos cidadãos?
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Página 153

 Roteiro de trabalho 
1. Reúna-se em grupo para elaborar uma lista de temas ou notícias que possam ser pesquisados. A ideia é que 

cada grupo fique responsável por um tema ou tipo de notícia.
Nesse caso, seria interessante estimular os estudantes a pesquisar as notícias que recebem nos aplicativos de mensagens ou nas redes 
sociais e, com base nelas, problematizar as notícias falsas e a necessidade de buscar fontes de informação com credibilidade.

2. Vocês devem, então, procurar duas versões da notícia ou tema escolhido: uma verdadeira e outra falsa.
Uma possibilidade é que o trabalho seja feito com imagens e as legendas que as acompanham. É importante analisar o apelo emocional, 
suas intencionalidades e as estratégias utilizadas para manipular as informações.

3. Com base nessas duas versões, descrevam os motivos que demonstram a veracidade da notícia ou do tema 
escolhidos e os argumentos que os tornam falsos. Para isso, vocês podem recorrer a sites que verificam notícias 
falsas, como o da agência Lupa, disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ (acesso em: 13 jun. 2020).
Esses sites trazem diversos princípios de como analisar a veracidade ou a falsidade de uma informação. Os grupos poderiam debatê-los 
antes de elaborar suas análises e usá-los para a construção do trabalho por categorias, como, por exemplo, “exagerado”, “subestimado”, 
“contraditório”, explicando o que significa cada uma delas. 

4. Depois de realizada a pesquisa, chegou a hora de compartilhar os resultados com os outros grupos.
Este momento poderia ser aprofundado com perguntas sobre os impactos das notícias falsas sobre a sociedade como um todo e sobre 
a região onde os estudantes moram. Podem-se analisar as perspectivas de Aristóteles e de Hugh Lacey sobre o que seria ética. Outro 
elemento que poderia ser debatido é a pós-verdade e os elementos que a caracterizam.

5. Após a apresentação dos grupos, façam uma roda de conversa com a participação da turma toda e elaborem 
propostas de ações para combater a disseminação de notícias falsas na escola.
Poderia ser montado um painel para ser exposto no pátio da escola ou uma página em alguma rede social que fosse alimentada periodica-
mente com exemplos e contraexemplos de notícias falsas e seus impactos. Promover na escola um debate temático e convidar jornalistas, 
juristas ou pensadores que trabalham com esse assunto. 

 PONTO DE VISTA
Nesta seção, o objetivo é discutir duas fontes narrativas que tratam do uso 

de tecnologias de informação e suas implicações econômicas, políticas e éticas 
na contemporaneidade. A primeira é uma intervenção, “A revolução digital 
passou de esperança a grande ameaça”, do pesquisador Ricardo Abramovay. 
Seu objetivo é argumentar que a internet poderia ter sido privatizada, mas o 
laboratório que a inventou preferiu torná-la um bem público, com a finalidade 
de servir democraticamente a quem a utilizasse. Wikipedia ou softwares livres 
seriam a expressão desse desejo democrático. Porém, o título do artigo refere-se 
a algo que era para ser um meio de propiciar liberdade e a melhora dos sistemas 
democráticos, mas que tem sido usado para outras finalidades, como promover 
o aumento da concentração de renda, ameaçar direitos como a privacidade e 
atacar as democracias contemporâneas. O Texto 2, “Governo dos algoritmos”, 
do professor Sergio Amadeu da Silveira, reflete sobre a questão da sociedade de 
controle por meio do big data e da regulação algorítmica, ou seja, o modo como 
as tecnologias que utilizam esses recursos tentam transmitir a ideia de neutralidade 
aos usuários de determinados aplicativos; porém, não se pode esquecer de que eles 
são elaborados pela iniciativa privada e vendidos com fins que visam à lucratividade. 
Não há neutralidade. Há jogos de poder econômico envolvidos na relação e o 
que era para ser um bem público, com fins não lucrativos, é cooptado em prol 
do enriquecimento de grupos que detêm o poder econômico. O artigo aponta 
para o caso de um algoritmo feito para enganar uma agência reguladora do meio 
ambiente. O professor ainda cita o positivismo operado por um viés neoliberal que 

se impõe com essas tecnologias, ou seja, elas transmitem a antiga ideia de que a tecnologia é neutra, traz progresso 
para a sociedade como um todo e, visando apenas aos valores tecnológicos, promove o fim do atraso. O professor 
lembra que essas tecnologias precisam ser consideradas pelos princípios reflexivos críticos próprios da ética. Big data 
é um valor que se baseia em quê? Mercantilização da vida humana? Subalternização e precarização do trabalho? 
Autonomia e liberdade? Melhoria da cidadania? Quem regulamenta as empresas que pretendem utilizá-lo? Quem 
regulamenta e fiscaliza o Estado quando este utiliza o big data? Promovem-se valores democráticos? Essas seriam 
algumas das muitas questões lançadas para desconstruir a programada racionalidade técnica de invisibilidade e a 
suposta neutralidade de tecnologias baseadas em big data e em regulação algorítmica. 

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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A habilidade EM13CHS103 será mobilizada pelas refl exões de dois pesquisadores, 
um que aborda os propósitos iniciais da invenção da internet e outro que expõe seu 
desenvolvimento na atualidade. Ambos procuram desvendar os meios e os fi ns de sua 
utilização enquanto bem público e privado e a ideologia positivista que a perpassa. A 
habilidade EM13CHS504 será mobilizada ao se problematizar como construir uma 
sociedade justa e que respeite valores democráticos, apoiada em demandas que 
envolvem o uso de big data e sua regulamentação por mecanismos democráticos. 

Página 154

Roteiro de trabalho

1. No primeiro texto, Ricardo Abramovay afi rma que os inventores da internet 
desejavam que ela fosse um bem público. Por que esse aspecto deveria 
ser considerado positivo? Diante dos aspectos que foram desenvolvidos ao longo deste capítulo, em que 
sentido ainda podemos considerar a internet um bem público?
Essa atividade solicita que o estudante reflita sobre o sentido de bem público e, na medida do possível, utilize as informações anteriormente 
discutidas no capítulo, de tal modo que ele problematize a intenção inicial dos criadores da internet e o uso que se faz de fato dela hoje. 

2. Uma vez que há íntima relação entre algoritmos e armazenamento de dados, quais argumentos presentes 
no texto de Sergio Amadeu possibilitam a elaboração de críticas ao big data?
O estudante deve refletir sobre os conceitos e aspectos discutidos ao longo do capítulo, procurando mostrar que os argumentos de Sergio 
Amadeu permitem inferir que não há neutralidade no armazenamento de dados em gigantescos bancos e no uso deles. Pretende-se que 
o estudante reflita sobre a suposta neutralidade de invenções tecnológicas.

3. Relacione a ideia de bem público com o caso do teste de carros da Volkswagen, descrito no texto de Sergio Amadeu.
Espera-se que o estudante reflita sobre o fato de que os inventores do algoritmo que burlava o teste de carros da Volkswagen agiram 
pensando no bem privado e no lucro da empresa, e não na preservação do meio ambiente, que é um bem público.

Página 155

RELEITURA

O texto visa refl etir sobre os riscos de aceitar termos de contratos unilaterais propostos pelos aplicativos, 
pois eles podem, de maneira consciente e articulada, esconder em suas cláusulas objetivos de manipulação. A 
falta de transparência, a existência de lacunas e desvios de fi nalidades em suas linhas não são falhas estruturais 
nem se devem ao acaso. Elas visam à manipulação. O próprio artigo lembra de um ditado comum, segundo o 

qual não há almoço de graça, embora sejam esses os subterfúgios que alguns 
aplicativos usam para colher dados de seus usuários. Basta relembrar as discussões 
sobre a sociedade de controle, em que Deleuze refl ete sobre novas técnicas de 
manipulação e assujeitamento dos cidadãos e sobre como elas são invisíveis, 
impõem-se sem se contrapor de forma violenta, mas controlam o usuário, que 
fornece espontaneamente ou irrefl etidamente os subsídios por meio dos quais 
ele será controlado. As perspectivas éticas que foram estudadas no capítulo são 
subsídios para questionar essas práticas, cotidianas e naturalizadas na sociedade. A 
regulação algorítmica desses aplicativos oferece diversão inocente, o que alimenta 
bancos de dados de empresas privadas. Os dados são analisados e processados 
em silêncio, de maneira, invisível e supostamente neutra e sem o conhecimento 
de quem os fornece. Essa racionalidade tecnológica faz com que eleições sejam 
manipuladas, tendências de consumo sejam construídas artifi cialmente, privacidades 
sejam violadas, a concentração de capital seja uma norma, desigualdades sociais 
prevaleçam, a cidadania continue ameaçada pelos representantes do poder; e, por 
fi m, que uma clássica noção de alienação, do homem como ser apartado de si 
mesmo, ainda esteja presente nas novas tecnologias. Nesta atividade, a habilidade 
EM13CHS403 é desenvolvida pela análise conceitual da questão dos contratos 

e termos de serviços e da entrega de dados sem consciência clara por parte dos usuários de aplicativos, violando 
principalmente o direito à privacidade. Além disso, a habilidade EM13CHS504 é mobilizada na análise ética do 
impasse causado pelo dilema entre o conforto e a praticidade dos aplicativos disponíveis em contraposição à captura 
de dados e à invasão de privacidade.

ser considerado positivo? Diante dos aspectos que foram desenvolvidos ao longo deste capítulo, em que 

Texto 1

A revolução digital passou de esperança a grande ameaça
Ricardo Abramovay

A internet pode ser considerada o mais importante bem público já criado pela inteligência humana, talvez 
só comparado às cidades, com a diferença de que as cidades não foram uma invenção de ninguém. A internet, 
sim: foi inventada por pesquisadores em um laboratório, e quando ela se torna uma rede, esse laboratório teve 
a oportunidade de privatizá-la, como se fosse a linha telefônica. Mas os criadores da internet decidiram que ela 
seria um bem público. Algumas experiências pareciam muito promissoras nessa direção, como a Wikipedia e os 
softwares livres. 

ABRAMOVAY, Ricardo. A revolução digital passou de esperança a grande ameaça, 14 nov. 2017.
Disponível em: https://www.editoraelefante.com.br/a-revolucao-digital-passou-de-esperanca-a-grande-ameaca/.  

Acesso em: 10 jul. 2020.

Texto 2

Governo dos algoritmos
Sergio Amadeu da Silveira

Nem softwares, nem os algoritmos nele contidos são neutros. Eles geram efeitos e foram criados e desen-
volvidos para determinadas finalidades. Apesar de serem imateriais e invisíveis, os algoritmos têm um ponto de 
partida e uma finalidade original que pode ter sido alterada pelos seus usuários ou pelo próprio algoritmo, caso 
tenha embutido em seu código rotinas de autocorreção e aprendizagem. Algoritmos são invenções, e, como toda 
invenção, guarda as intenções dos seus criadores. Isso é muito importante, pois os algoritmos não são desenvolvi-
dos pelo setor público; em geral, nascem dentro de empresas e corporações que os vendem ao Estado. Para serem 
vendidos, são apresentados como maravilhas técnicas, como soluções que simplesmente fazem o que queremos, 
sem interferir em nossas práticas, em nossos gostos, em nossas opiniões e em nossa forma de classificar e ver. O 
algoritmo, como produto, para parecer mais eficaz deve parecer mais neutro, completamente adequado e subme-
tido aos interesses de seus compradores.

Primeira grande questão: os algoritmos são invisíveis, complexos e escritos em linguagem matemática. Por ser 
invisíveis, para muitos, os algoritmos não são percebidos, na prática é como se não existissem. O grande problema 
é que sua invisibilidade e virtualidade geram efeitos reais e de grande relevância. Vamos a um recente exemplo. Em 
setembro de 2015, a Agência de Proteção Ambiental (EPA), dos Estados Unidos, descobriu que o software instalado 
na central eletrônica dos carros da Volkswagen possuía um algoritmo que conseguia identificar quando o veículo es-
tivesse submetido à condição de teste, reduzindo naqueles momentos os poluentes emitidos pelo motor. A fraude só 
foi descoberta com o apoio de pesquisadores da Universidade de West Virginia. O Conselho de Emissões da Califórnia 
(CARB) e a EPA estimam que 482 mil veículos, fabricados entre 2009 e 2015 com motores diesel, violavam a legislação 
ambiental [...]. Algoritmos não são visíveis, nem perceptíveis, mas são contundentes na execução de sua finalidade.

A segunda grande questão advém da força do positivismo que já era grande na sociedade industrial e cresceu na 
sociedade informacional. O positivismo foi transformado em senso comum e articulado pelo neoliberalismo como um 
dos sustentáculos de sua racionalidade. Isso fortalece o marketing das corporações que fornecem tecnologias para o 
Estado como meros produtos cujo sentido e uso são definidos pelo comprador. A imaterialidade e invisibilidade dos 
softwares e algoritmos reforçam a prática discursiva de uma tecnicidade neutra de uma racionalidade naturalizada 
que implica o tratamento não político e não crítico dos códigos no setor público.

Um passo importante para recuperar a capacidade crítica diante dos algoritmos é tentar compreender sua dimen-
são pública e suas implicações políticas. [...]

SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Governo dos algoritmos. Revista de Políticas Públicas, v. 21, n. 1, p. 271-272, 2017.  
Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123. Acesso em: 3 fev. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. No primeiro texto, Ricardo Abramovay afirma que os inventores da internet desejavam que ela fosse um 
bem público. Por que esse aspecto deveria ser considerado positivo? Diante dos aspectos que foram desen-
volvidos ao longo deste capítulo, em que sentido ainda podemos considerar a internet um bem público?

2. Uma vez que há íntima relação entre algoritmos e armazenamento de dados, quais argumentos presentes 
no texto de Sergio Amadeu possibilitam a elaboração de críticas ao big data? 

3. Relacione a ideia de bem público com o caso do teste de carros da Volkswagen, descrito no texto de Sergio 
Amadeu.

154 CAPÍTULO 6

RELEITURA
Para finalizar o capítulo, vamos ler um artigo publicado no jornal Estado de Minas, em 2019, sobre os riscos da 

política de privacidade dos aplicativos. Após a leitura, reúna-se com os colegas para refletir sobre o assunto por 
meio das questões propostas no Roteiro de trabalho. 

FaceApp: os termos de privacidade que você  
aceitou escondem “risco absurdo”

Fred Bottrel

Quanto custou a brincadeira? Política de  
privacidade do app traz ao menos 
25 problemas, de acordo com especialistas

Em tempos de febres digitais, como o FaceApp, o aplicativo que 
transforma as pessoas em velhos, nunca é demais lembrar que não 
existe almoço grátis – e que o preço deste viral é contabilizado 
em dados privados, cedidos para a empresa criadora do app. Você 
provavelmente aceitou os termos sem ler; o Estado de Minas leu e 
traz aqui a análise especializada sobre o conteúdo. “Esses dados 
biométricos, quando captados de maneira tão obscura, representam um risco absurdo, porque são muito sensíveis e 
pessoais”, alerta Alexandre Atheniense, especialista em direito digital.

O documento com a política de privacidade do FaceApp tem, ao menos, 25 problemas, de acordo com especia-
listas consultados pela reportagem. Existem muitas lacunas, falta de transparência, ausência de informações claras e 
expressas quanto à finalidade de tratamento dos dados coletados. “Sobretudo por se tratar de dados sensíveis, caso 
ocorra um vazamento, o dano causado paras as pessoas será bem maior”, diz o especialista.

Uma das falhas mais graves é um tópico sobre a coleta dos dados. O item fere tanto o princípio da transparência 
como o da finalidade, já que não deixa claro de que forma são efetivamente utilizados os dados coletados, bem como 
quais são esses dados, para melhorar a experiência do usuário. Além do mais, a coleta de informações como visita de 
website em um primeiro momento não tem nenhuma relação com o serviço fornecido pelo aplicativo.

Na visão de Atheniense, a falta de consciência quanto ao tema pode ser comparada ao que se via no Brasil antes de 
1990: o brasileiro médio tinha pouco conhecimento sobre direitos na relação de consumo. Foi quando o Código do Consu-
midor resolveu isso. “Temos situação equivalente sobre o cidadão desconhecer totalmente o valor e o risco que representam 
contratos como esse, que lidam com dados sensíveis e ao mesmo tempo podem causar danos incomensuráveis”, explica.

“As pessoas não têm noção do risco que passam e como é valiosa essa informação que elas espontaneamente 
cedem a troco de uma foto diferente. Não se sabe como esses dados vão ser tratados e isso é uma coisa perigosa. 
Precisamos sempre fazer um trabalho de criar essa consciência”. A reportagem entrou em contato com a WireLabs, a 
empresa responsável pelo app, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

BOTTREL, Fred. FaceApp: os termos de privacidade que você aceitou escondem “risco absurdo”. Estado de Minas, 16 jul. 2019.  
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2019/07/16/interna_tecnologia,1070108/ 
faceapp-os-termos-de-privacidade-que-u2028voce-aceitou-escondem-ris.shtml. Acesso em: 4 fev. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Com base na leitura do artigo de Fred Bottrel, identifiquem as principais implicações da coleta de dados 

para a privacidade das pessoas. 

2. Você considera correto que as empresas de aplicativos possam utilizar os dados dos usuários que concor-
daram com os termos de privacidade propostos? Façam um debate sobre essa questão, organizando os 
diferentes argumentos e opiniões.

3. Agora, construam um esquema visual com as diferentes opiniões e argumentos. No esquema, utilizem 
apenas palavras-chave e sinais gráficos (como setas, círculos e linhas que indiquem a relação entre as pa-
lavras-chave).

4. Apresentem o esquema para a classe, sintetizando oralmente as opiniões do grupo. Lembrem-se de que, 
se houver diferentes opiniões, elas devem ser apresentadas mesmo assim. 

5. Finalizem com uma roda de conversa com toda a turma, retomando o que foi discutido ao longo do capí-
tulo e avaliando o que vocês aprenderam sobre controle e manipulação de dados no mundo atual. 
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Roteiro de trabalho

1. Com base na leitura do artigo de Fred Bottrel, identifi quem as principais implicações da coleta de dados 
para a privacidade das pessoas.
As empresas não esclarecem o destino dos dados coletados: existe um contrato que não tem transparência, há lacunas, as garantias de 
proteção ao uso da imagem também não são especificadas. Há cláusulas que remetem à coleta de dados que não apresentam relação 
direta com os objetivos do aplicativo, ou seja, pode haver interesses não declarados para a utilização de dados pessoais dos usuários que 
envolvem leitura biométrica, o que é uma invasão de privacidade. 

2. Você considera correto que as empresas de aplicativos possam utilizar os dados dos usuários que concor-
daram com os termos de privacidade propostos? Façam um debate sobre essa questão, organizando os 
diferentes argumentos e opiniões.
Seria recomendável considerar no debate termos como sociedade de controle, big data, regulação algorítmica e, por fim, resgatar os 
debates sobre ética realizados neste capítulo.

3. Agora, construam um esquema visual com as diferentes opiniões e argumentos. No esquema, utilizem apenas 
palavras-chave e sinais gráfi cos (como setas, círculos e linhas que indiquem a relação entre as palavras-chave).
Se possível, elaborar um relatório capaz de sintetizar as relações e os gráficos que auxiliariam na organização dos elementos utilizados 
no esquema. 

4. Apresentem o esquema para a classe, sintetizando oralmente as opiniões do grupo. Lembrem-se de que, 
se houver diferentes opiniões, elas devem ser apresentadas mesmo assim.
É importante ressaltar que as opiniões apresentadas visam ao fomento do debate, portanto, inicialmente, não seria o momento adequado 
de fazer defesa de nenhuma ideia. Haverá momentos propícios para essa etapa.

5. Finalizem com uma roda de conversa com toda a turma, retomando o que foi discutido ao longo do capítulo 
e avaliando o que vocês aprenderam sobre controle e manipulação de dados no mundo atual.
Traduzir esse debate em ações que possam orientar o combate a práticas de manipulação de dados e a construção de reflexões éticas 
ajudem a desnaturalizar a regulação algorítmica como algo sempre benéfico à sociedade. 
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Esta seção tem o objetivo de aprofundar ou sugerir usos dos materiais indicados 

em sala de aula, na íntegra ou em parte. Fica sempre a critério do professor a 
melhor maneira de aplicá-los, lembrando que existem diversas outras combinações 
além das aqui sugeridas. Para refl etir sobre as manipulações que uma eleição 
democrática pode sofrer com o uso de big data, o documentário Privacidade 
hackeada (2019) levanta questionamentos sobre cidadania e privacidade, limites 
entre privado e público e o que seria autonomia e liberdade, principalmente 
liberdade de escolha. O fi lme Snowden, herói ou traidor (2016) e o livro de Julian 
Assange, Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet (2013), são exemplos 
de histórias individuais que refl etem contextos sociais atuais de manipulação e 
tentativas de ferir direitos democráticos pelos governos ditos democráticos. Suas 
histórias instigam refl exões sobre o conceito fi losófi co deleuziano de sociedade 
de controle; conhecer essas histórias é uma tentativa de compreender os limites 
entre monitoramento e vigilância e os exercícios de poder diluídos e invisíveis, por 
isso, difíceis de serem percebidos. Poderia o conjunto da sociedade confrontar essa lógica ou caberia a tentativas 
isoladas, como a desses dois exilados? Ambos defendem que a sociedade tem o direito de conhecer as práticas de 
seus governos e que as informações de políticas governamentais não podem fi car restritas a pequenos grupos nem 
ser censuradas. A série Black Mirror, entre muitas possibilidades de leitura, propõe demonstrar o uso de tecnologia 
sem refl exão ética, seja pelos personagens, pela sociedade, pelo sistema que governa os cidadãos; seriam as distopias 
uma consequência da falta de refl exão sobre como uma sociedade pode usar a tecnologia com fi ns que garantam 
autonomia, a liberdade e a criticidade? Um contraponto ao universo distópico da série britânica seria o documentário 
A face humana do big data (2014), cuja narrativa apresenta o big data por meio dos benefícios que ele oferece aos 
seres humanos. Nesse documentário, aparecem diversos cientistas entusiastas do poder que essa ferramenta de 
análise de dados em grande escala pode oferecer para auxiliar no desenvolvimento e na harmonia da tecnologia 
e da democracia. A entrevistada Jennifer Pahlka enaltece os benefícios da regulação algorítmica para a cidade 
de Chicago, nos Estados Unidos. Neste caso, o sistema infl uencia os hábitos e costumes dos cidadãos, mas estes 
também modifi cam os algoritmos mútua e paritariamente, melhorando os serviços e a qualidade de vida. Porém, 
o pesquisador Evgeny Morozov, em seu livro Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política (2018), aponta 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
PRIVACIDADE Hackeada. Direção de Karim Amer e Jehane Noujaim. Estados 
Unidos, 2019. (139 min).
O documentário acompanha o processo de denúncia e os depoimentos de 
Brittany Kaiser, que revelou os mecanismos de manipulação de dados para 
convencimento de eleitores, mostrando até que ponto nossos dados podem 
ser usados para fins políticos.

A FACE Humana do big data. Direção de Sandy Smolan. Estados Unidos, 2014. (56 min).
O documentário trata dos diferentes usos de big data em diferentes cenários, que vão desde 
usos médicos para prevenção de doenças até usos políticos e invasão de privacidade. Bas-
tante elucidativo sobre o papel da análise de dados no cotidiano, este curta-metragem pode 
ser visto em: https://www.youtube.com/watch?v=l-SVN3txo_4&app=desktop. Acesso em: 
20 jul. 2020. 

SNOWDEN, herói ou traidor. Direção de Oliver Stone. França/Alemanha/Estados Unidos, 
2016. (134 min.) O filme traça o contexto e as motivações que levaram Edward Snowden a 
denunciar a vigilância dos cidadãos americanos sem o seu consentimento. 

MOROZOV, Evgeny. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: UBU, 
2018.
O livro discute aspectos sociais, culturais e principalmente políticos da grande ascensão da 
análise de dados em vários aspectos da vida humana, sobretudo na substituição da demo-
cracia entendida como debate autônomo e crítico da coisa pública.

BLACK Mirror. Criação de Annabel Jones e Charlie Brooker. Reino Unido, 2012-2016.
A série aborda diversos temas relacionados à tecnologia e seus impactos em um futuro pró-
ximo. Nesse contexto, cada episódio explora questões éticas e políticas. Ao todo, são cinco 
temporadas, que podem ser vistas na Netflix.

ASSANGE, Julian. Cypherpunks:  liberdade e o futuro da internet. São Paulo: Boitempo, 
2013.
Na obra, o autor defende a ideia de que devemos aprender a dominar as ferramentas tecno-
lógicas para compreender seu verdadeiro papel na sociedade atual. Assange é o criador do 
site WikiLeaks, no qual revelou documentos secretos do governo dos Estados Unidos.
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o contrário, ou seja, como um projeto de práticas antidemocráticas é implementado com a regulação algorítmica: 
dados de cidadãos em escala macro estão sendo monetizados e vendidos por empresas pautadas na racionalidade 
neoliberal, e não em princípios éticos. Apontar as divergências ou os pontos de tangenciamento entre as visões 
sobre as tecnologias baseadas em big data e os problemas éticos que giram em torno delas poderia dimensionar 
as difi culdades de refl etir sobre as particularidades desse problema atual para salientar que não há uma solução 
fechada, pronta, nem uma fórmula que possa ser aplicada a todos os indivíduos e a toda e qualquer sociedade.
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Referências bibliográficas complementares
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. ln: ALLIEZ, E. (org.). GilIes Deleuze: uma vida fi losófi ca. 
São Paulo: Editora 34, 2000.
Nesse artigo, o fi lósofo Michel Hardt explica as características do conceito de sociedade de controle, proposto 
por Gilles Deleuze, para refl etir sobre os avanços tecnológicos em nossa sociedade. Desse modo, o professor 
pode aprofundar os conhecimentos sobre esse conceito apresentado no capítulo.

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução: Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2010.
Pierre Levy é um grande entusiasta das novas tecnologias e nessa obra apresenta novos paradigmas do 
conhecimento baseados na lógica do hipertexto e da criação coletiva. Nesse sentido, o professor poderá 
refl etir sobre os potenciais da tecnologia para a inteligência humana e contrapô-los criticamente às refl exões 
de Deleuze, Morozov e Zuboff apresentadas no capítulo.

MediaLab UFRJ. Disponível em: http://medialabufrj.net/. Acesso em: 14 set. 2020.
Sediado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o laboratório desenvolve 
pesquisa sobre tecnologias, subjetividades e visibilidades. No site, o professor poderá acompanhar pesquisas, 
publicações e eventos que procuram refl etir criticamente sobre as tecnologias, com enfoque nas humanidades.

MORAES, João Antônio de. O paradigma da complexidade e a ética informacional. 2018. Tese (Doutorado 
em Filosofi a) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.
Nessa tese, o professor poderá reconhecer questões éticas ligadas à liberdade e à privacidade, entre outras 
questões morais levantadas pela inserção de novas tecnologias na vida cotidiana. O professor poderá refl etir 
sobre o que são ética informacional e fi losofi a da informação pela problematização dos novos valores resultantes 
das tecnologias à luz de refl exões fi losófi cas já consolidadas.

NÓS roubamos segredos: a história do Wikileaks. Direção de Alex Gibney. Estados Unidos, 2013.
Nesse documentário, o professor poderá conhecer o trabalho e as ideias por trás da criação do site Wikileaks, 
de Julian Assange, assim como as controvérsias geradas, sob a perspectiva de diversas autoridades.

Podcast Tecnopolítica. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCDy46jf2mcg8xySzrqV5pxw. 
Acesso em: 14 set. 2020.

Podcast do professor Sergio Amadeu, da Universidade Federal do ABC (UFABC), no qual os impactos das 
novas tecnologias são analisados com base nas suas relações com a sociedade, a política e a cultura. Busca-se 
fazer uma análise crítica dos dispositivos que se apresentam como neutros.

ENEM

1. O bit na galáxia de Gutenberg 

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade 
da “imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e difusão do saber...”. É ne-
cessário relativizar nossa postura frente às modernas tecnologias, principalmente à informática. Ela é um campo novidativo, 
sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive, na tradição oral e na capacidade natural 
de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz 
que deflagrou todo esse processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computador e os 
outros meios de comunicação, principalmente a escrita, uma visão da informática como um “desdobramento daquilo que a 
produção literária impressa e, anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.

NEITZEL, L. C. Disponível em: www.geocities.com. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do passa-
do, esse texto concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas tecnologias por

a. se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e informação.
b. cumprir função essencial na contemporaneidade por meio das impressões em papel.
c. realizar a transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades humanas.
d. oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do desenvolvimento social humano.
e. fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação.

2. Na semana passada, os alunos do colégio do meu �lho se mobilizaram, através do Twitter, para não comprarem na cantina 
da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes. Quase senhores das novas tecno-
logias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um 
movimento pací�co de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet

GOMES. A. A revolução silenciosa e o impacto na sociedade das redes sociais. Disponível em: www.hsm.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de redes 
sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos e, nesse sentido, o texto

a. aborda a discriminação que as redes sociais sofrem de outros meios de comunicação.
b. mostra que as reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet.
c. expõe a possibilidade de as redes sociais favorecerem comportamentos e manifestações violentos dos 

adolescentes que nela se relacionam.
d. trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas, que se unem em prol de 

causas próprias ou de mudanças sociais.
e. evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes, que, imaturos, não uti-

lizam a ferramenta como forma de mudança social.

3. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade de se obter um alto 
desenho do per�l de interesses do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o 
desejo consumista, foi o principal deles.

SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003 (adaptado). 

Do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias, indicado no texto, está associado à 

a. atuação dos consumidores como fiscalizadores da produção.
b. exigência de consumidores conscientes de seus direitos. 
c. relação direta entre fabricantes e consumidores.
d. individualização das mensagens publicitárias.
e. manutenção das preferências de consumo.
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