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Analise o seguinte:

João é filho de Maria e Carlos. Tem 
habilidade para música como o pai. Não 
gosta de Matemática. Andou se 
envolvendo com uns amigos barra pesada 
(a mãe diz que o pai passou por isso na 
juventude). Moram num bairro bem pobre 
e o pai está desempregado há três meses.

Como você explicaria o jeito de ser do João?



Qual dessas afirmações você já 
usou? Com qual afirmação você 

concorda?

 Pau que nasce torto, morre torto.

 Filho de peixe, peixinho é. 

 Diga-me com quem andas e dir-te-ei 
quem és.

 O ambiente faz a pessoa

 Sempre há o que fazer quando se trata do 
ser humano

 Aprendemos até morrer



O ser humano não nasce pronto e nem é 
determinado pelo meio

O ser humano se produz pelo trabalho.

Trabalho é a relação do ser humano com 
outro ser humano e com a natureza. 
Nesse processo muda o outro, a natureza 
e é modificado.



Acreditar que o ser humano não nasce 
pronto e que nunca está acabado....

Muda tudo!!!!



ALIENAÇÃO

O QUE CONTRIBUI 
PARA SERMOS 
ALIENADOS?



TRABALHO E ALIENAÇÃO

- NÃO ENTENDEMOS NOSSO TRABALHO

- NÃO ENTENDEMOS AS RELAÇÕES QUE 
ESTABELECEMOS (DE EXPLORAÇÃO)

- NÃO FICAMOS COM O FRUTO DO NOSSO 
TRABALHO)

MAS SOMOS GRATOS POR SERMOS 
EXPLORADOS!!!

(VER HISTÓRIA PATRÃO EMPREGADO)



Desigualdade 
social



QUE CLASSES 
SOCIAIS TEMOS 

NA SOCIEDADE E 
DE QUAL 

FAZEMOS PARTE?



Há várias classificações:

- Pelo trabalho:

a) Classe dominante e dominada

b) Classe dominante, incluída, assistida e excluída

c) De quem vende a força de trabalho e de quem 
se apropria do resultado desse trabalho

d) Alta, Média média, média, baixa e miserável

- Outras:

a) etnias, gênero (opção sexual), geográfica.....
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DADOS QUE 

CARACTERIZAM A 

REALIDADE 

BRASILEIRA



MUITAS VEZES A MUDANÇA NA SOCIEDADE É SÓ DE 

APARÊNCIA.....



SUGESTÕES DE 

FILMES



Germinal

Germinal" refere-se ao processo de gestação e 

maturação de movimentos grevistas e de uma atitude 

mais ofensiva por parte dos trabalhadores das minas 

de carvão do século XIX na França em relação à 

exploração de seus patrões; nesse período alguns 

países passavam a integrar o seleto conjunto de 

nações industrializadas ao lado da pioneira Inglaterra, 

entre os quais a França, palco das ações descritas no 

romance e representadas no filme.



Daens: um grito de justiça

O filme é passado na virada do século, no norte da 
Bélgica, em plena Revolução Industrial. A história é 

desenvolvida em torno da vida dos trabalhadores de uma 
fábrica de tecidos, na cidade de Aalst. Naquele momento 
as pessoas estavam condenadas a um estado de miséria 

absoluta. A imagem da exploração de crianças e 
mulheres nas fábricas é o ponto alto da trama. A vida da 

sociedade local passa a ter uma nova direção com a 
chegada de Daens, um padre revolucionário que se muda 
para a cidade que se muda para a cidade e vai morar na 

casa de seu irmão jornalista. 



Tempos Modernos

Com Charles Chaplin. Relata a experiência que 

viveram os trabalhadores quando da produção 

em massa. O filme faz uma crítica ao modo de 

produção capitalista que torna o homem um 

adendo da máquina. 
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Gattaca

Retrata as relações de produção da sociedade 

quando a exclusão dos trabalhadores não mais 

se dará pela diferença de qualificação, mas pela 

qualidade do mapa genético. As pessoas 

nascerão pré-destinadas para determinadas 

funções. Mas há

como enganar o sistema.



 Filme: Ilha das flores

 Filme disponível para assistir no sítio 

www.portacurtas.com.br

 O filme contribui para refletirmos sobre a sociedade 

capitalista e a desumanização do ser humano no 

processo de consolidação do capitalismo.

 Um tomate é plantado, colhido, transportado e 

vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no 

lixo. Acaba? Não. ILHA DAS FLORES segue-o até 

seu verdadeiro final, entre animais, lixo, mulheres e 

crianças. E então fica clara a diferença que existe 

entre tomates, porcos e seres humanos



O carteiro e o poeta

 Por razões políticas o poeta Pablo Neruda 

(Philippe Noiret) se exila em uma ilha na 

Itália. Lá um desempregado (Massimo Troisi) 

quase analfabeto é contratado como carteiro 

extra, encarregado de cuidar da 

correspondência do poeta, e gradativamente 

entre os dois se forma uma sólida amizade.



Tu sabes,

conheces melhor do que eu

a velha história.

Na primeira noite eles se aproximam

e roubam uma flor

do nosso jardim.

E não dizemos nada.

Na Segunda noite, já não se escondem:

pisam as flores,

matam nosso cão,

e não dizemos nada.

Até que um dia,

o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,

rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,

arranca-nos a voz da garganta.

E já não podemos dizer nada.

(Eduardo Alves da Costa)


