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O que é trabalho escravo
Escravidão2contemporânea2é2o2trabalho2degradante2que2envolve2cerceamento2da2liberdade
AãassinaturaãdaãLeiãÁureaFãemã)Áãdeãmaioãdeã)???Fãrepresentouãoãfimãdoãdireitoãde
propriedadeã deã umaã pessoaã sobreã aã outraFã acabandoã comã aã possibilidadeã deã possuirã
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osã chamadosã “gatos”Oã Elesã aliciamã osã trabalhadoresFã servindoã deã fachadaã paraã queã osã
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Trabalhoãescravoãseãconfiguraãpeloãtrabalhoãdegradanteãaliadoãaoãcerceamentoãda
liberdadeOãEsteãsegundoãfatorãnemãsempreãéãvisívelFãumaãvezãqueãnãoãmaisãseãutilizamã
correntesãparaãprenderãoãhomemãàãterraFãmasãsimãameaçasãfísicasFãterrorãpsicológicoãouã
mesmoãasãgrandesãdistânciasãqueãseparamãaãpropriedadeãdaãcidadeãmaisãpróximaO
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O futuro do trabalho
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EãasãtransformaçõesãestãoãacontecendoOãAãcriseãdespedaçouãcompanhiasãgigantesãtidasãatéãentãoãcomoãmodelosãdeãadministraçãoOãEmã
vezãdeãgrandesãconglomeradosFãoãfuturoãseráãpovoadoãdeãempresasãmenoresãreunidasãemãtornoãdeãprojetosãemãcomumOãOsãpróximosã
anosãtambémãvãoãconsolidarãmudançasãqueãvêmãacontecendoãháãalgumãtempo:ãaãbuscaãpelaãqualidadeãdeãvidaFãaãpreocupaçãoãcomã
oãmeioãambienteFãeãaãvontadeãdeãnosãrealizarmosãcomoãpessoasãtambémãemãnossosãtrabalhosOã“Falamosãtantoãemãdesperdícioãdeã
recursosãnaturaisãeãenergiaFãmasãeãquantoãaoãdesperdícioãdeãtalentos?“FãdizãoãfilósofoãeãensaístaãsuíçoãAlainãdeãBottonãemãseuãnovo
livro The2Pleasures2and2Sorrows2of2Works àOsãprazeresãeãasãdoresãdoãtrabalhoFãaindaãinéditoãnoãBrasilóO
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Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE
ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS

Dados sobre empregados do setor privado
e trabalhadores domésticos de 16 anos
ou mais de idade (Brasil, 2015)
Grupamentos da
atividade principal

AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

AGRÍCOLA
CONSTRUÇÃO

7,1%
7,9%

INDÚSTRIA

16,1%

41,4%

FLEXIBILIDADE
DE HORÁRIO

SERVIÇOS

48,1%

85,2%

PROCESSO DE
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

62,7%

BENEFÍCIOS
SOCIAIS COMPLEMENTARES

20,8%
COMÉRCIO E
REPARAÇÃO

Percentual que possuía
algum débito* com
seu empregador
TOTAL

Direitos que possuíam
no trabalho

2,9%

49,0%

Avaliação do nível do salário
e das complementações/
gratificações salariais

INDIFERENTE

2,7%

MUITO
SATISFEITO

7,9%

CONTRATADOS DE
FORMA DIRETA
CONTRATADOS
DE FORMA
INTERMEDIÁRIA

INSATISFEITO

2,5%

11,5%
4,3%

* Débito financeiro que impedia a
saída do trabalho

20,4%
POUCO
SATISFEITO

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015.
Aspectos das Relações de Trabalho e Sindicalização.
Elaboração: IBGEeduca

SATISFEITO

57,4%

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE
ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS

Dados sobre trabalhadores ocupados* de
16 anos ou mais de idade (Brasil, 2016)
Rendimento médio
mensal no trabalho
principal em trabalhos
formais e informais**

R$ 2.021

TOTAL
TRABALHOS
FORMAIS***

R$ 2.441

TRABALHOS
INFORMAIS

R$ 1.169

Rendimento médio por hora no trabalho principal,
de acordo com o nível de instrução**
Sem instrução e Ensino Fundamental incompleto

R$ 7,70
R$ 8,80

Ensino Fundamental completo e Médio incompleto

R$ 11,30

Ensino Médio completo e Superior incompleto

R$ 33,10

Ensino Superior completo ou mais

Porcentagem dos trabalhadores em trabalhos
formais*** e informais
2012

59% em trabalhos formais

41% em informais

2016

61,2% em trabalhos formais

38,8% em informais

* Pessoas que estavam trabalhando na semana de referência da pesquisa
** Excluídas as pessoas sem declaração de rendimento ou que declararam rendimento nulo
*** Inclui empregados e trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada, militares,
funcionários públicos estatutários, trabalhadores por conta própria e empregadores que contribuíram
para a previdência social

Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2017.
Elaboração: IBGEeduca

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE
ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS

Demografia das empresas (Brasil, 2010 a 2015)
Quantidade de empresas
(em milhões)
4,77
4,53 4,54

4,60

Pessoal ocupado
assalariado nas
empresas (em milhões)
35,0

33,9

4,56 4,55

32,7

35,2
33,6

30,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demografia das empresas, por faixas de
pessoal ocupado assalariado (Brasil, 2015)
Quantidade de pessoas
ocupadas assalariadas

Porcentagem
do total
de empresas
Pessoal
ocupado
total
Pessoal
ocupado
assalariado

0*

1a9

45,6%

7,1%

18,5%

22,8%

10 ou mais

43,9%

10,5%

70,1%

81,5%

* empresas que não tinham pessoal ocupado assalariado, mas apenas sócios e proprietários
Fonte: IBGE, Demografia das Empresas, 2010-2015.
Elaboração: IBGEeduca
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Confira mais dados sobre trabalho, emprego e as empresas brasileiras nos resultados de pesquisas do IBGE:
PesquisaBNacionalBporBAmostraBdeBDomicíliosBContínuaBMPNADBContínuaR:Bhttp:11bit0ly1IBGE_PNAD2C
PNADBContínuaBmensal:Bhttp:11bit0ly1IBGE_PNAD2Cm
PNADBContínuaBtrimestral:Bhttp:11bit0ly1IBGE_PNAD2Ct
SínteseBdeBIndicadoresBSociais:Bhttp:11bit0ly1IBGE_SIS
DemografiaBdasBEmpresas:Bhttp:11bit0ly1IBGE_DemEmp
EstatísticasBdoBCadastroBCentralBdeBEmpresasBMCEMPRER:Bhttp:11bit0ly1IBGE_CEMPRE
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Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE
ENEM 2011 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS

Quantidade de domicílios com Internet, por tipo de
equipamento utilizado para o acesso (Brasil, de 2005 a 2015)
40

MILHÕES DE DOMICÍLIOS

35
30

8,6*

11,8*

2014

2015

3,6*

25
20
15
10
5
0

**
2005

2006

2007

2008

2009

POR MEIO DE
MICROCOMPUTADOR

2010

2011

2012

2013

SOMENTE POR MEIO DE
OUTROS EQUIPAMENTOS

* O número de domicílios com acesso à internet por meio outros equipamentos só foi pesquisado pela PNAD a partir de 2013
** Em 2010 não foi realizada a PNAD, pois houve o Censo Demográfico

Domicílios com e sem Internet,
e tipo de equipamento utilizado
para o acesso (Brasil, 2016)
MILHÕES DE
DOMICÍLIOS
ACESSO SOMENTE
POR MEIO DE OUTROS
EQUIPAMENTOS
ACESSO POR
MEIO DE
MICROCOMPUTADOR
SEM ACESSO
À INTERNET

PORCENTAGEM

TELEFONE MÓVEL CELULAR

97,2%
MICROCOMPUTADOR

18,94

29,13

Porcentagem de domicílios, dentre os
que têm Internet, por tipo de equipamento
utilizado para o acesso (Brasil, 2016)

COM
INTERNET
69,3%

57,8%
TABLET

17,8%
TELEVISÃO

21,25

SEM
INTERNET
30,7%

11,7%
OUTROS EQUIPAMENTOS

1,3%

Fontes: IBGE, Suplementos Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone
Móvel Celular para Uso Pessoal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) 2015 e da PNAD Contínua 2016.
Elaboração: IBGEeduca Imagens: IBGEeduca e Freepik
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UtilizaçãoF daF InternetF nosF domicíliosF
brasileiros
Emã êgSCõã maisã daã metadeã dosã domicíliosã brasileirosã
passaramã aã terã acessoã àã Internetõã saindoã deã C(õg:õã emã
êgS;õã paraã NCõ):Gã Emã êgSNõã aã expansãoã continuouã
ocorrendoõã aoã alcançarã Nfõ(:Gã Osã percentuaisã eramã muitoã
distintosõã considerandoã aã situaçãoã doã domicílioDã v;õ):ã naã
áreaãurbanaãeãêSõê:ãnaãáreaãruralGã
Emã êgSvõã constatouPseã queã aã Internetã eraã utilizadaã emã
v)õ;:ã dosã v)õ;ã milhõesã deã domicíliosã particularesã
permanentesã doã Paísõã estandoã disseminadaã naã maioriaã
dosã domicíliosã emã todasã asã Grandesã RegiõesDã naã
Sudesteõã fvõf:ã dasã residênciasã aã possuíamôã naã CentroP
Oesteõã fCõf:ôã naã Sulõã fSõ;:ôã naã Norteõã vêõC:ôã eã naã
NordesteõãNvõv:G
Emboraã oã acessoã àã Internetã tenhaã sidoã ampliadoã tantoã naã
áreaã urbanaã quantoã naã ruralõã mantevePseã umaã grandeã
distinçãoã noã percentualã deã acordoã comã aã situaçãoã doã
domicílioDã fNõg:ã dosã domicíliosã emã áreaã urbanaã tinhamã
acessoã àã Internetõã enquantoã naã áreaã ruralã elaã estavaã preP
senteãemã;;õv:ãdasãresidênciasGã

PrincipalFmotivoFdaFnãoFutilizaçãoFdaFInternetF
noFdomicílioF
Nosã cercaã deã êSõêã milhõesã deã domicíliosã doã Paísã emã queã
nãoã haviaã utilizaçãoã daã Internetã emã êgSvõã osã motivosã queã
maisãseãdestacaramãparaãnãoãusáPlaãforamDã
●ãfaltaãdeãinteresseãemãacessarãaãInternetã-;Cõ(:qôã
●ãoãserviçoãdeãacessoãàãInternetãeraãcaroã-ê)õv:qôãeã
●ãnenhumãmoradorãsabiaãusarãaãInternetã-êgõf:qGã
DentreãosãmenosãcitadosõãdestacamPseDã
●ã oã serviçoã deã acessoã àã Internetã nãoã estavaã disponívelã naã
áreaãdoãdomicílioã-(õS:qôãeã
●ãoãequipamentoãeletrônicoãnecessárioãparaãacessarãaã
Internetãeraãcaroã-;õN:qG

ÊquipamentosFdeFacessoFàFInternet
EmãêgSvõãdosãmaisãdeãC(ãmilhõesãdeãdomicíliosãcomãacessoã
àã Internetõãemã )fõê:ãoã telefoneã móvelã celularãeraã utilizadoã
paraã esteã ﬁmGã Emã seguidaõã substancialmenteã abaixoõã masã
passandoãdaãmetadeãdosãdomicíliosãemãqueãhaviaãacessoãàã
Internetõãestavaãoãmicrocomputadorã-Nfõ(:qG

OãtabletãfoiãusadoãparaãesseãﬁmãemãSfõ(:ãdosãdomicíliosã
emãqueãhaviaãacessoãàãInternetõãeãaãtelevisãoõãemãSSõf:Gã
Equipamentoã diversoã foiã utilizadoã paraã acessarã aã Internetã
emã vêgã milã domicíliosõã oã queã representouã somenteã Sõ;:ã
dasãresidênciasãemãqueãhouveãutilizaçãoãdessaãredeGã
Emã;(õv:ãnosãdomicíliosãemãqueãhaviaãacessoãàãInternetõã
oã telefoneã móvelã celularã eraã utilizadoã paraã esteã fimGã Emã
somenteã êõ;:ã dosã domicíliosã comã Internetõã oã microcomP
putadorãeraãoãúnicoãmeioãparaãacessáPlaG

TipoFdeFconexãoFàFInternetFnoFdomicílioF
NosãdomicíliosãemãqueãhaviaãutilizaçãoãdaãInternetõãaãquaseã
totalidadeãusavaãconexãoãporãbandaãlargaã-))õf:qãemãêgSvõã
enquantoã oã usoã daã discadaã foiã irrelevanteã -gõv:qGã Essaã
situaçãoãfoiãsemelhanteãemãtodasãasãGrandesãRegiõesGã
Noãqueãconcerneãaoãtipoãdeãbandaãlargaãusadaãparaãacessarã
aã Internetã nessesã domicíliosõã constatouPseã queã emã ffõ;:ã
haviaãoãusoãdaãbandaãlargaãmóvelã-;GãouãCGqõãsuperandoãoã
daã bandaã largaã ﬁxaã -fSõC:qGã ObservouPseõã aindaõã queã aã
conexãoãsomenteãporãbandaãlargaãﬁxaãeraãusadaãemãêSõê:ã
dosãdomicíliosãemãqueãhaviaãutilizaçãoãdaãInternetõãenquantoã
aãconexãoãsomenteãporãbandaãlargaãmóvelõãemãêvõf:G
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UtilizaçãoFdaFInternetFpelasFpessoasF
deFW8FanosFouFmaisFdeFidadeF
NaãpopulaçãoãdeãcercaãdeãSf)õCãmilhõesãdeãpessoasãdeãSgã
anosãouãmaisãdeãidadeãdoãPaísõãvCõf:ãutilizaramãaãInternetã
emãêgSvGã Osãmenoresãpercentuaisãforamã observadosãnasã
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diferentesã deã e-mailõã indicadaã porã )Cõê:ã dasã pessoasã deã
SgãanosãouãmaisãdeãidadeãqueãutilizaramãaãInternetGã
Assistirã aã vídeosõã inclusiveã programasõã sériesã eã ﬁlmesõã foiã
apontadaã porã fvõC:ã dessasã pessoasõã vindoã logoã emã
seguidaãconversarãporãchamadasãdeãvozãouãvídeoã-f;õ;:qã
eõãporãúltimoõãenviarãouãreceberãe-mailã-v)õ;:qGã
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UsoFdeFálcoolFeFacidentes

Sudesteíaí250xAínaíRegiãoíàentroqOeste1íàonsiderandoíoí
totalídaípopulaçãoíbrasileiraíadulta0íaíproporçãoífoiídeí%0%A1

Feí acordoí comí aí OMS0í oí consumoí abusivoí deí bebidasí
alcoólicasíéíconsideradoíumífatorídeíriscoídasíprincipaisí
Foençasí àrônicasí Nãoí Transmissíveisí -FàNTh0í bemí
comoídosíacidentesíeíviolências1

/ntreí así pessoasí queí dirigiamí carroí ouí motocicleta0í oí
consumoí deí bebidaí alcoólicaí seguidoí deí direçãoí
automotivaífoiímaioríentreíhomensí-260%Ahídoíqueíentreíasí
mulheresí -BB05Ah1í Noí queí seí refereí àí faixaí deí idade0í oí
hábitoí foiímaisíprevalenteíentreí osícondutoresídeí2Rí aí45í
anosí deí idadeí -2502Ah1í jí menorí proporçãoí foií observadaí
entreíosíidososídeíxzíanosíouímaisídeíidade0íBx0BA1

jíanáliseídesteíindicadorípossibilitouíavaliaríoípadrãoídeí
usoí deí álcoolínaípopulaçãoí adulta0í permitindoí identificarí
característicasí sociodemográficasí associadasí eí tenq
dênciasídeíconsumo0ícomíênfaseínoíconsumoídeíálcoolí
habitualí -ingestãoí deí bebidaí alcoólicaí nosí últimosí 4zí
dias0í independenteí daí dosehí eí consumoí deí álcoolí abuq
sivoí -ingestãoí deí cincoí ouí maisí dosesí paraí homensí eí
quatroí ouí maisí dosesí paraí mulheres0í emí umaí únicaí
ocasião0ínosíúltimosí4zídiash1
Oí percentualí daí populaçãoí comí BEí anosí ouí maisí deí
idadeí queí costumavaí consumirí bebidaí alcoólicaí umaí
vezí ouí maisí porí semana0í noí Prasil0í foií deí 2%0zA0í
variandoí deí BE0EAí naí Regiãoí Norteí eí 2E0%Aí naí Regiãoí
Sul1í joí analisarí esteí hábitoí porí sexo0í entreí osí homens0í
aí proporçãoí foií deí 4x04Aí enquanto0í entreí así mulheresí
foií deí B40zA1í /ntreí adultosí comí maiorí nívelí deí esq
colaridade0í especialmenteí osí comí nívelí superiorí comq
pleto0í esteí percentualí foií deí 4z0RA0í enquantoí dentreí osí
adultosí semí instruçãoí eí comí oí fundamentalí incompletoí
foiídeíB50zA1
jí idadeí médiaí deí iniciaçãoí doí consumoí deí bebidaí
alcoólicaínoíPrasilífoiíaosíBE06íanos0ívariandoídeíBE040ínoí
Nordeste0íaíB50z0ínoíSudeste0ínãoíregistrandoívariaçõesí
significativasí entreí así –randesí Regiões1í /ntretanto0í aí
análiseíporísexoíevidenciaíaíiniciaçãoídesteíhábitoímaisí
precocementeí entreí osí homens0í comí idadeí médiaí deí
B605í anos0í enquantoí así mulheresí têmí suaí iniciaçãoí emí
médiaíaosí2z0xíanos1
jí conduçãoí deí veículoí motorizadoí apósí oí consumoí deí
bebidasí alcoólicasí éí fatorí deí riscoí paraí ocorrênciaí deí
acidentesí deí trânsito0í comoí prevêí aí Leií nºí BB16zR0í deí
B5í deí junhoí deí 2zzE1í jí fimí deí acompanharí aí influênq
ciaí nacionalí destaí lei0í aí PNSí estimouí aí proporçãoí deí
indivíduosí queí conduziramí veículoí motorizado0í carroí
ouí motocicleta0í apósí oí consumoí deí bebidaí alcoólicaí
independenteí daí quantidadeí deí bebidaí consumidaí eí
daí periodicidadeí destaí prática1í /steí percentual0í paraí
oí Prasil0í foií deí 2%04Aí variandoí deí 2z0EAí naí Região

jsí populaçõesí ocupadaí eí desocupadaí nãoí registraramí
comportamentoí diferenciadoí emí relaçãoí aoí hábitoí deí
consumirí bebidaí alcoólica1í /ntreí así pessoasí ocupadas0í
440BAí consumiaí bebidaí alcoólicaí umaí vezí ouí maisí porí
mêsí-250Eímilhõeshíeí4z0zAíconsumiamíumaívezíouímaisí
porí semanaí -260zí milhõesh1í /ntreí osí desocupados0í estesí
percentuaisí eram0í respectivamente0í 4404Aí -B06milhãohí eí
4z0EAí-B0Rímilhãoh1í
/ntretanto0íaíproporçãoídeípessoasícomíconsumoíabusivoí
deí álcoolí nosí últimosí 4zí diasí anterioresí àí pesquisaí foií deí
B60xAí paraí así ocupadasí -BR0Eí milhõeshí eí 2z0RAí paraí así
desocupadasí -B0zí milhãoh1í Ioií consideradoí consumoí
abusivoí deí álcoolí aí ingestãoí deí cincoí ouí maisí dosesí deí
qualquerí bebidaí alcoólicaí paraí homensí eí quatroí ouí maisí
dosesíparaímulheresíemíumaíúnicaíocasião1
jí populaçãoí foraí daí forçaí deí trabalhoí apresentouí
proporçõesímenoresídeíconsumoídeíálcool1í/sseífatoípodeí
estarí relacionadoí àí idade0í umaí vezí que0í naí populaçãoí deí
xzí anosí ouí mais0í B%02Aí costumavamí ingerirí bebidaí
alcoólica0í eí esteí grupoí etárioí compõeí parteí significativaí
dasípessoasíforaídaíforça1
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TEXTOXIV

O IMPACTO EMXNÚMEROS
Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados
apenas nos juizados e varas especializados

332.216

processosL queL envolvemL aL LeiL
MariaLdaLPenhaLchegaramxLentreLsetembroLdeLfGG6LeL
marçoLdeLfGããxLaosL52 juizadosLeLvarasLespecializadosL
emL ViolênciaL DomésticaL eL FamiliarL contraL aL MulherL
existentesLnoLPaísOLOLqueLresultouLem:

33,4%

deLprocessosLjulgados

9.715

prisõesLemLf agrante

1.577

prisõesLpreventivasLdecretadas

237 mil

relatosL deL violênciaL foramL feitosL
aoL LigueL ã8GxL serviçoL telefônicoL daL
SecretariaL deL PolíticasL paraL asL Mulheres

58 mulheresLeL2.777

homensL enquadradosL naL
LeiL MariaL daL PenhaL estavamL
presosL noL PaísL emL dezembroL
deLfGãGOLCearáxLRioLdeLJaneiroL
eL RioL GrandeL doL SulL nãoL
constamL desseL levantamentoL
feitoL peloL DepartamentoL
PenitenciárioLNacional

Sete deL cadaL dez vítimasL queL
telefonaramL paraL oL LigueL ã8GL af rmaramL
terL sidoL agredidasL pelosL companheiros
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Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE
ENEM 2017 (1a aplicação) - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS

Pessoas com deficiência no Brasil (2010)
Porcentagem da população
com pelo menos uma das
deficiências investigadas

Porcentagem da população, por tipo
de deficiência*
18,8%

23,9%
Visual

7,0%

5,1%

1,4%

Motora

Auditiva

Mental /
intelectual

* A mesma pessoa pode apresentar
mais de um tipo de deficiência

Percentual de pessoas
com pelo menos uma
das deficiências
investigadas, segundo
os grupos de idade

Distribuição da população de 15 anos ou
mais de idade, por existência ou não
de deficiência e nível de instrução
0,4%
6,7%

24,9%
7,5%
0 a 14
anos de
idade

15 a 64
anos de
idade

65 anos
ou mais
de idade

Superior
completo

17,7%
14,2%

67,7%

Não determinado

61,1%

0,7%
10,4%

Médio completo
e Superior
incompleto

29,7%

Fundamental
completo e
Médio incompleto

21,0%

Sem instrução
e Fundamental
incompleto

Com pelo menos
uma das deficiências
investigadas

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Elaboração: IBGEeduca
Imagens: Flaticon (Hadrien e Dot on paper)

38,2%

Sem nenhuma
das deficiências
investigadas
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Pessoasácomádeficiência
OsêresultadosêdoêCensoêDemográficoê(à-àêapontaramêéSRxê
milhõesê deê pessoasê queê declararamê terê peloê menosê umaê
dasê deficiênciasê investigadasRê correspondendoê aê ()RLçê daê
populaçãoêbrasileiraíê
Dessasê pessoasRê quaseê )PRSê milhõesê seê encontravamê emê
áreasêurbanasêeêpoucoêmaisêdeêzêmilhõesRêemêáreasêruraisí
Aê Regiãoê Nordesteê concentraê osê municípiosê comê osê
maioresê percentuaisê daê populaçãoê comê peloê menosê umaê
dasêdeficiênciasêinvestigadasí
Emêrelaçãoêàêproporçãoêdeêpessoasêcomêpeloêmenosêumaê
dasêdeficiênciasêinvestigadasêsegundoêosêgruposêdeêidadeRê
constatouNseê queê zRSçê dasê criançasê deê àê aê -éê anosê deê
idadeê apresentaramê peloê menosê umê tipoê deê deficiênciaíê Aê
prevalênciaê deê peloê menosê umaê dasê deficiênciasê
investigadasê foiê maiorê .(éRLç8ê naê populaçãoê deê -Sê aê xéê
anosê deê idadeê eê atingiuê maisê daê metadeê daê populaçãoê deê
xSêanosêouêmaisêdeêidadeê.xzRzç8íê
Oêpercentualêdaêpopulaçãoêfemininaêcomêpeloêmenosêumaê
dasêdeficiênciasêinvestigadasêfoiêdeê(xRSçRêcorrespondendoê
aê cercaê deê (SRPê milhõesê deê mulheresíê Esseê percentualê éê
superiorêaoêdaêpopulaçãoêmasculinaêcomêpeloêmenosêumaê
deficiênciaRêqueêfoiêdeê(-R(çRêchegandoêaêemêtornoêdeê-LRPê
milhõesêdeêhomensíê
Emê relaçãoê àê corê ouê raçaRê oê maiorê percentualê deê pessoasê
comê peloê menosê umaê dasê deficiênciasê investigadasê seê
encontravaênaêpopulaçãoêqueêseêdeclarouêpretaê.quaseê)RLê
milhõesê deê pessoas8ê ouê amarelaê .pertoê deê Szàê milê
pessoas8Rêambasêcomê(zR-çRêenquantoêoêmenorêpercentualê
foiê daê populaçãoê indígenaRê comê (àR-çRê correspondendoê aê
poucoêmaisêdeê-xSêmilêpessoasíê

Olfabetização
SegundoêosêresultadosêdoêCensoêDemográficoê(à-àRêaêtaxaê
deêalfabetizaçãoêdasêpessoasêdeê-Sêanosêouêmaisêdeêidadeê
foiêdeêLàRxçRêsendoêqueRêparaêaêpopulaçãoêdeê-Sêanosêouê
maisê comê peloê menosê umaê dasê deficiênciasê investigadasRê
essaêtaxaêseêreduzêparaêP-Rzçíê

AêRegiãoêSudesteêapresentouêaêmaiorêtaxaêdeêalfabetizaçãoê
dasêpessoasêcomêpeloêmenosêumaêdeficiênciaê.PPR(ç8Rêeêaê
Regiãoê NordesteRê aê menorê .xLRzç8íê Paraê aê Regiãoê
NordesteRê observouNseê aindaê aê maiorê diferençaê entreê asê
taxasê deê alfabetizaçãoê daê populaçãoê totalê eê daquelaê comê
peloêmenosêumaêdeficiênciaí

Frequênciaáescolar
AêLeiênoê--í(zéRêdeêxêdeêfevereiroêdeê(ààxRêqueêestabeleceê
asêdiretrizesêeêbasesêdaêeducaçãoênacionalRêdispõeêsobreêaê
duraçãoê deê noveê anosê paraê oê ensinoê fundamentalRê comê
matrículaêobrigatóriaêaêpartirêdosêxêanosêdeêidadeíêPortantoRê
considerandoêoêgrupoêetárioêdeêxêaê-éêanosRêcalculouNseêaê
taxaêdeêescolarizaçãoê dasê criançasêcomê peloê menosêumaê
dasê deficiênciasêinvestigadasRêqueê foiêdeê LSR-çRêcercaê deê
doisê pontosê percentuaisê menorê doê queê aê taxaê deê
escolarizaçãoêdasêcriançasêdessaêmesmaêfaixaêetáriaêsemê
nenhumaêdessasêdeficiênciasRêqueêfoiêdeêLxRLçíê

Níveládeáinstrução
Osê resultadosê doê Censoê Demográficoê (à-àê mostraramê
diferençasêsignificativasêentreêoênívelêdeêinstruçãoêdasêpesN
soasêcomêpeloêmenosêumaêdasêdeficiênciasêinvestigadasêeêoê
daquelasêsemêalgumaêdessasêdeficiênciasíê
Enquantoêx-R-çêdaêpopulaçãoêdeê-Sêanosêouêmaisêdeêidadeê
comê deficiênciaê nãoê tinhaê instruçãoê ouê possuíaê apenasê oê
Fundamentalê incompletoRê esseê percentualê eraê deê )PR(çê
paraêasêpessoasêdeê-Sêanosêouêmaisêqueêdeclararamênãoêterê
nenhumaêdasêdeficiênciasêinvestigadasRêrepresentandoumaê
diferençaêdeê((RLêpontosêpercentuaisíê
Aê segundaê maiorê diferençaê emê pontosê percentuaisê foiê
observadaêparaêoêEnsinoêMédioêcompletoêeêoêSuperiorêinN
completoRêondeêoêpercentualêdeêpopulaçãoêdeê-Sêanosêouê
maisê comê deficiênciaê foiê deê -zRzçê contraê (LRzçê paraê asê
pessoasêsemêdeficiênciaíê
ObservouNseê aindaê queê aê menorê diferençaê estavaê noê EnN
sinoê Superiorê completoóê xRzçê paraê aê populaçãoê deê -Sê
anosê ouê maisê comê deficiênciaê eê -àRéçê paraê aê populaçãoê
semêdeficiênciaí
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Percepção0e0atitudes0de0adolescentes0
quanto0à0imagem0corporal
Pelos8 resultados8 da8 Pesquisa8 Nacional8 de8 Saúde8 do8
Vscolar8.PeNSVA8ãzçá68observaàse8que8no8Irasil8a8maioria8
.Dí6çFA8 dos8 alunos8 do8 õº8 ano8 do8 Vnsino8 Jundamental8
considerava8que8a8sua8imagem8corporal8era8importante8ou8
muito8importanteâ8
Cnalisandoàse8 por8 sexo68 percebeàse8 que8 era8 maior8 a8
parcela8 de8 estudantes8 do8 sexo8 feminino8 .Dé6ãFA8 do8 que8 à8
daqueles8 do8 sexo8 masculino8 .Dç6õFA68 que8 davam8
importância8 ou8 muita8 importância8 à8 própria8 imagem8
corporalâ8 C8 valorização8 exagerada8 da8 aparência8 física8
atinge8 sobretudo8 os8 adolescentes68 que8 lidam8 com8 a8
manifestação8de8mudanças8muito8rápidas8em8seus8corposâ

Vmbora8 çD6êF8 dos8 escolares68 em8 ãzçá68 tenham8 relatado8
ser8 gordos8 ou8 muito8 gordos68 quando8 indagados8 sobre8 o8
que8estavam8fazendo8em8relação8ao8peso68um8percentual8
maior68 ãá6éF68 manifestou8 o8 desejo8 de8 emagrecerâ8
Observaàse8 que68 entre8 as8 meninas68 ãç6DF8 reportou8 ser8
gorda8ou8muito8gorda68mas8quase8um8terço8delas8.êz6êFA8
respondeu8que8queria8perder8pesoâ8
C8 inadequação8 entre8 o8 ideal8 de8 um8 corpo8 magro68
amplamente8 aceito8 na8 sociedade68 e8 a8 forma8 pela8 qual8
o8 próprio8 corpo8 é8 percebido8 pelos8 adolescentes68 levaàos8
à8 realização8 de8 atitudes8 extremas8 e8 prejudiciais8 à8
saúde68 para8 perder8 ou8 manter8 o8 peso68 como8 a8 indução8
de8 vômito8 ou8 a8 ingestão8 de8 laxantes68 ou8 ainda8 a8 inà
gestão8 de8 medicamentos8 ou8 fórmulas68 sem8 acompaà
nhamento8 médicoâ

Bullying0por0conta0da0aparência
Clém8 disso68 7ã6zF8 dos8 adolescentes8 declararam8 estar8
satisfeitos8ou8muito8satisfeitos8com8o8próprio8corpoâ8:entre8
os8meninos68esse8percentual8era8de8776õF68enquanto8entre8
as8meninas8caiu8para8éé6éFâ8
C8disseminação8globalizada8de8padrões8de8beleza8por8meio8da8
mídia68 da8 publicidade8 e8 da8 moda8 afeta8 sobremaneira8 as8
mulheres68 e8 a8 internalização8 do8 corpo8 ideal8 leva68 sobretudo8
entre8as8mais8jovens68a8um8sentimento8de8insatisfação8corporalâ8
Portanto68 enquanto8 çç6éF8 dos8 adolescentes8 do8 sexo8
masculino8consideravamàse8insatisfeitos8com8o8seu8corpo68o8
dobro8.ãê6êFA8das8sexo8feminino8relataram8este8sentimentoâ
Cssim68a8insatisfação8corporal8era8mais8acentuada8entre8as8
meninas68 que8 eram8 mais8 propensas8 a8 se8 acharem8 mais8
gordas8que8os8meninosâ8Vntre8estes68é8menor8o8percentual8
dos8 que8 se8 julgam8 gordos68 e8 maior8 a8 proporção8 daqueles8
que8 desejam8 adquirir8 massa8 muscular68 em8 busca8 de8 um8
corpo8 forte8 e8 musculosoâ8 O8 percentual8 de8 meninos8 de8
queria8 ganhar8 pesoómassa8 muscular8 era8 de8 ç76ãF68 um8
pouco8superior8ao8das8meninasâ

Também8 chamado8 de8 vitimização68 o8 bullying8 já8 é8
considerado8 uma8 importante8 questão8 de8 saúde8 pública8
e8 exige8 estratégias8 intersetoriais8 de8 enfrentamentoâ8
:entre8 as8 consequências8 a8 médio8 e8 longo8 prazo8 podeà
se8 citar8 maior8 risco8 de8 desenvolver8 transtornos8 emoà
cionais8 como8 ansiedade68 depressão68 transtornos8 alimenà
tares68abuso8de8drogas8e8até8suicídioâ
Vm8 ãzçá68 questionados8 sobre8 a8 frequência8 com8 que8 os8
colegas8 da8 escola8 esculacharam68 zoaram68 mangaram68
intimidaram8 ou8 caçoaram8 tanto8 que8 o8 aluno8 ficou8
magoado68 incomodado68 aborrecido68 ofendido8 ou8 huà
milhado8 nos8 êz8 dias8 anteriores8 à8 pesquisa68 76íF8 dos8
escolares8 brasileiros8 afirmaram8 que8 na8 maior8 parte8 do8
tempo8 ou8 sempre8 se8 sentiram8 humilhados8 por8 proà
vocaçõesâ
:entre8 os8 que8 se8 sentiram8 humilhados8 pelas8 proà
vocações8 dos8 colegas68 responderam8 como8 principais8
motivos68 a8 aparência8 do8 corpo8 .çá6éFA8 e8 aparência8 do8
rosto8.çz6õFAâ
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