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E E E NesseE materialE vocêE vaiE encontrarE diversasE
propostasE deE redação;E queE estiveramE presentesE
nasEprovasEdoEExamenNacionalndonEnsinonMédion
bENEMv;E entreE osE anosE deE AõzõE eE Aõzó;E cujosE
temasE sãoE pesquisadosE peloE Instituton Brasileiron
denGeografianenEstatísticanbIBGEvfE

EEEEEDeEacordoEcomEoEmaterialEpublicadoEpeloEME/E
“RedaçãoE noE ENEME –E AõzófE /artilhaE doE parí
ticipante”;E umaE dasE estratégiasE argumentativasE aE
seremEusadasEnaEelaboraçãoEdaE redaçãoEéEoEusoE
deE recursosE comowE exemplosYE dadosE estatísticosYE
pesquisasYEfatosEcomprováveisYEcitaçõesEouEdepoií
mentosE deE pessoasE especializadasE noE assunto;E
entreE outrosfE Jssim;E éE muitoE importanteE utilizarE
informaçõesEconfiáveisEeEvalidadasEemEseuEtextofE

E E E OE I8GEE produzE diversasE informaçõesE sobreE
nossoEterritórioEeEpopulaçãofEJlgunsEdosEtemasEdasE
propostasE deE redaçãoE doE ENEM;E sobreE osE quaisE
vocêEpodeEencontrarEdadosEproduzidosEpeloEI8GE;E
sãowEtrabalho;Eemprego;EacessoEàEinternet;Eestatísí

ticasEdeEgênero;EdadosEsobreEcorEouEraçaEeEsobreEasE
pessoasE comE deficiênciafE JproveiteE esseE materialE
paraE estudarfE JoE finalE dasE propostasE deE redaçãoE
vocêEencontraEinfográficosEeElinksEdeEsitesEdoEI8GEE
emEqueEpoderáEseEaprofundarEnosEtemasEsugeridosf

E E E E E JlémE doE portalE www.ibge.gov.br;E osE linksE aE
seguirE podemE serE umE grandeE auxílioE nosE estudosE
doE EnsinoE Médio;E especialmenteE nasE áreasE deE
GeografiaEeEdeEatualidadesw
● IBGEeducan JovensE íE siteE voltadoE aoE públicoE
jovem;E emE queE vocêE podeE consultarE dadosE doE
I8GEEdeEmaneiraEfácilEeEdescomplicadafE
● Playlistn IBGEn ExplicaE íE websérieE divulgadaE noE
/analE doE I8GEE noE YouTube;E queE trazE deE formaE
lúdicaE aE explicaçãoE deE pesquisasE realizadasE eE
conceitosEutilizadosEpeloEI8GEf

E E E E EQuandoEseE trataEdeE informaçõesEconfiáveis;EoE
I8GEE éE aE referênciaE oficialE deE dadosE emE nossoE
paísfE SeE prepareE paraE oE ENEME eE seE atualizeE
estudandoEnossasEinformaçõesf
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O que é trabalho escravo
Escravidão2contemporânea2é2o2trabalho2degradante2que2envolve2cerceamento2da2liberdade

propriedadeã deã umaã pessoaã sobreã aã outraFã acabandoã comã aã possibilidadeã deã possuirã
legalmenteã umã escravoã noã BrasilOã Noã entantoFã persistiramã situaçõesã queã mantêmã oã
trabalhadorãsemãpossibilidadeãdeãseãdesligarãdeãseusãpatrõesOãHáãfazendeirosãqueFãparaã
realizarã derrubadasã deã matasã nativasã paraã formaçãoã deã pastosFã produzirã carvãoã paraã aã
indústriaã siderúrgicaFã prepararãoã soloãparaãplantioãdeã sementesFã entreãoutrasã atividadesã
agropecuáriasFã contratamã mãoã deã obraã utilizandoã osã contratadoresã deã empreitadaFã
osã chamadosã “gatos”Oã Elesã aliciamã osã trabalhadoresFã servindoã deã fachadaã paraã queã osã
fazendeirosãnãoãsejamãresponsabilizadosãpeloãcrimeO

liberdadeOãEsteãsegundoãfatorãnemãsempreãéãvisívelFãumaãvezãqueãnãoãmaisãseãutilizamã
correntesãparaãprenderãoãhomemãàãterraFãmasãsimãameaçasãfísicasFãterrorãpsicológicoãouã
mesmoãasãgrandesãdistânciasãqueãseparamãaãpropriedadeãdaãcidadeãmaisãpróximaO

Disponívelxeméxhttpé::wwwzreporterbrasilzorgzbrzxAcessoxeméx/0xsetz0/w/x,fragmentojz

O futuro do trabalho

será2uma2mulher

FelizmenteFãnuncaãhouveãtantasãferramentasãdisponíveisãparaãmudarãoãmodoãcomoãtrabalhamosãeFãconsequentementeFãcomoãvivemosOã
EãasãtransformaçõesãestãoãacontecendoOãAãcriseãdespedaçouãcompanhiasãgigantesãtidasãatéãentãoãcomoãmodelosãdeãadministraçãoOãEmã
vezãdeãgrandesãconglomeradosFãoãfuturoãseráãpovoadoãdeãempresasãmenoresãreunidasãemãtornoãdeãprojetosãemãcomumOãOsãpróximosã
anosãtambémãvãoãconsolidarãmudançasãqueãvêmãacontecendoãháãalgumãtempo:ãaãbuscaãpelaãqualidadeãdeãvidaFãaãpreocupaçãoãcomã
oãmeioãambienteFãeãaãvontadeãdeãnosãrealizarmosãcomoãpessoasãtambémãemãnossosãtrabalhosOã“Falamosãtantoãemãdesperdícioãdeã

livro àOsãprazeresãeãasãdoresãdoãtrabalhoFãaindaãinéditoãnoãBrasilóO

Disponívelxeméxhttpé::revistagalileuzglobozcomzxAcessoxeméx/0xsetzx0/w/x,fragmentojz
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AãassinaturaãdaãLeiãÁureaFãemã)Áãdeãmaioãdeã)???Fãrepresentouãoãfimãdoãdireitoãde

Trabalhoãescravoãseãconfiguraãpeloãtrabalhoãdegradanteãaliadoãaoãcerceamentoãda

Esqueça2os2escritórios,2os2salários2fixos2e2a2aposentadoria.2Em22020,2você2trabalhará2em2casa,2seu2chefe2terá2menos2de2302anos2e

recursosãnaturaisãeãenergiaFãmasãeãquantoãaoãdesperdícioãdeãtalentos?“FãdizãoãfilósofoãeãensaístaãsuíçoãAlainãdeãBottonãemãseuãnovo
The2Pleasures2and2Sorrows2of2Works
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SATIS- 
FEITO 
57,4% 20,4% 

INSATISFEITO 
 11,5% 

7,9% 
INDIFERENTE 

2,7%
MUITO 

           SATISFEITO

POUCO 
SATISFEITO

49,0% 

41,4% 

62,7% 

AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO 

FLEXIBILIDADE 
DE HORÁRIO 

PROCESSO DE 
CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 

BENEFÍCIOS 
SOCIAIS COM- 
PLEMENTARES

85,2% 

Dados sobre empregados do setor privado 
e trabalhadores domésticos de 16 anos 

ou mais de idade (Brasil, 2015)

SERVIÇOS 
48,1% 

20,8% 

INDÚSTRIA 
16,1% 

7,9% 
7,1% CONSTRUÇÃO 

AGRÍCOLA 

COMÉRCIO E 
REPARAÇÃO

Grupamentos da  
atividade principal

Avaliação do nível do salário 
e das complementações/ 

gratificações salariais 

Percentual que possuía 
algum débito* com 

seu empregador 

2,9% 

2,5% 

4,3% 

TOTAL 

CONTRATADOS DE 
FORMA DIRETA

CONTRATADOS 
DE FORMA 

INTERMEDIÁRIA 

Direitos que possuíam 
no trabalho 

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

Elaboração: IBGEeduca

* Débito financeiro que impedia a
saída do trabalho 

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE

ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS



Porcentagem dos trabalhadores em trabalhos 
formais*** e informais 

59% em trabalhos formais 2012 

2016 61,2% em trabalhos formais 

41% em informais 

38,8% em informais 

TOTAL 

TRABALHOS 
FORMAIS*** 

TRABALHOS 
INFORMAIS 

R$ 2.021 

R$ 1.169 

R$ 2.441 

Rendimento médio 
mensal no trabalho 

principal em trabalhos 
formais e informais**

Rendimento médio por hora no trabalho principal, 
de acordo com o nível de instrução** 

R$ 7,70 

R$ 11,30 

Sem instrução e Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental completo e Médio incompleto 

Ensino Médio completo e Superior incompleto 

R$ 8,80 

R$ 33,10 Ensino Superior completo ou mais 

Dados sobre trabalhadores ocupados* de 
16 anos ou mais de idade (Brasil, 2016)

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

* 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 

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE

ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS



7,4% 69,2% 23,4% 

10,2% 

Porcentagem 
do total 
de empresas 

45,9% 43,9% 

0* 1 a 9 10 ou mais 
Quantidade de pessoas 
ocupadas assalariadas 

Demografia das empresas (Brasil, 2010 a 2016) 

4,53 

4,54 

4,60 

4,77 

4,56 
4,48 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 

30,8 

32,7 33,9 

35,0 

35,2 33,6 

Quantidade de empresas 
(em milhões) 

Pessoal ocupado assalariado 
nas empresas (em milhões) 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Fonte: IBGE, Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2016. 
Elaboração: IBGEeduca 

Demografia das empresas, por faixas de 
pessoal ocupado assalariado (Brasil, 2016) 

Pessoal 
ocupado 
assalariado 

80,9% 19,1% 

* empresas que não tinham pessoal ocupado assalariado, mas apenas sócios e proprietários

Pessoal 
ocupado 
total 

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE 

ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS 

2015 

4,55 

2015 

32,0 



Confira mais dados sobre trabalho, emprego e as empresas brasileiras nos resultados de pesquisas do IBGE:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): http://bit.ly/IBGE_PNAD-C

PNAD Contínua mensal: http://bit.ly/IBGE_PNAD-Cm

PNAD Contínua trimestral: http://bit.ly/IBGE_PNAD-Ct

Síntese de Indicadores Sociais: http://bit.ly/IBGE_SIS

Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo: http://bit.ly/IBGE_DemEmp16

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE): http://bit.ly/IBGE_CEMPRE

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE

ENEM 2010 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS
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COM 
INTERNET 

69,3%

SEM 
INTERNET 

30,7%

ACESSO SOMENTE 
POR MEIO DE OUTROS 

EQUIPAMENTOS

ACESSO POR 
MEIO DE 

MICROCOMPUTADOR

Domicílios com e sem Internet,  
e tipo de equipamento utilizado 

para o acesso (Brasil, 2016)

Porcentagem de domicílios, dentre os 
que têm Internet, por tipo de equipamento 

utilizado para o acesso (Brasil, 2016)

17,8%

11,7%

57,8%

97,2%

1,3%

TELEFONE MÓVEL CELULAR 

MICROCOMPUTADOR 

TABLET

TELEVISÃO 

OUTROS EQUIPAMENTOS 

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

3,6*

2013

8,6*

2014201220112009200820072005

18,94

29,13

2010

**
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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

SOMENTE POR MEIO DE 
OUTROS EQUIPAMENTOS

POR MEIO DE 
MICROCOMPUTADOR

** Em 2010 não foi realizada a PNAD, pois houve o Censo Demográfico

* O número de domicílios  com acesso à internet por meio outros equipamentos só foi pesquisado pela PNAD a partir de 2013

11,8*

2015

40

2006

MILHÕES DE 
DOMICÍLIOS PORCENTAGEM

21,25
SEM ACESSO 

À INTERNET 

Temas de Redações do ENEM (de 2010 a 2017) que são pesquisados pelo IBGE

ENEM 2011 - INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS



TemasOdeORedaçõesOdoOENEMO(deO2010OaO2017)OqueOsãoOpesquisadosOpeloOIBGE

ENEMO2011O-OINFORMAÇÕESOEOREFERÊNCIAS



UtilizaçãoFdaF InternetFnosFdomicíliosF
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
ocorrendoõãaoãalcançarãNfõ(:GãOsãpercentuaisãeramãmuitoã
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
●ãoãserviçoãdeãacessoãàã Internetãnãoãestavaãdisponívelãnaã
áreaãdoãdomicílioã-(õS:qôãeã
●ãoãequipamentoãeletrônicoãnecessárioãparaãacessarãaã
Internetãeraãcaroã-;õN:qG

ÊquipamentosFdeFacessoFàFInternet

EmãêgSvõãdosãmaisãdeãC(ãmilhõesãdeãdomicíliosãcomãacessoã
àã Internetõãemã)fõê:ãoãtelefoneãmóvelãcelularãeraãutilizadoã
paraã esteã fimGã Emã seguidaõã substancialmenteã abaixoõã masã
passandoãdaãmetadeãdosãdomicíliosãemãqueãhaviaãacessoãàã
Internetõãestavaãoãmicrocomputadorã-Nfõ(:qG

OãtabletãfoiãusadoãparaãesseãfimãemãSfõ(:ãdosãdomicíliosã
emãqueãhaviaãacessoãàãInternetõãeãaãtelevisãoõãemãSSõf:Gã
Equipamentoã diversoã foiã utilizadoãparaã 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
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dosãdomicíliosãemãqueãhaviaãutilizaçãoãdaãInternetõãenquantoã
aãconexãoãsomenteãporãbandaãlargaãmóvelõãemãêvõf:G

Valeã ressaltarã queã emã quaseã metadeã -C)õS:qã dosã domiP
cíliosãemãqueãhaviaãacessoãàãInternetãeramãutilizadosãamP
bosãosãtiposãdeãconexãoãporãbandaãlargaã-fixaãeãmóvelqG

UtilizaçãoFdaFInternetFpelasFpessoasF
deFW8FanosFouFmaisFdeFidadeF

NaãpopulaçãoãdeãcercaãdeãSf)õCãmilhõesãdeãpessoasãdeãSgã
anosãouãmaisãdeãidadeãdoãPaísõãvCõf:ãutilizaramãaãInternetã
emãêgSvGãOsãmenoresãpercentuaisã foramãobservadosãnasã
RegiõesãNordesteã-Nêõ;:qãeãNorteã-NCõ;:qG

DentreãasãfinalidadesãdoãacessoãàãInternetãinvestigadasõãaã
queã maisã seã destacouã foiã aã deã enviarã ouã receberã
mensagensã deã textoõã vozã ouã imagensã porã aplicativosã
diferentesãdeãe-mailõã indicadaãporã)Cõê:ãdasãpessoasãdeã
SgãanosãouãmaisãdeãidadeãqueãutilizaramãaãInternetGã

Assistirãaãvídeosõã inclusiveãprogramasõãsériesãeãfilmesõã foiã
apontadaã porã fvõC:ã dessasã pessoasõã vindoã logoã emã
seguidaãconversarãporãchamadasãdeãvozãouãvídeoã-f;õ;:qã
eõãporãúltimoõãenviarãouãreceberãe-mailã-v)õ;:qGã
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UsoFdeFálcoolFeFacidentes

FeíacordoícomíaíOMS0íoíconsumoíabusivoídeíbebidasí
alcoólicasíéíconsideradoíumífatorídeíriscoídasíprincipaisí
Foençasí àrônicasí Nãoí Transmissíveisí -FàNTh0í bemí
comoídosíacidentesíeíviolências1

jíanáliseídesteíindicadorípossibilitouíavaliaríoípadrãoídeí
usoídeíálcoolínaípopulaçãoíadulta0ípermitindoí 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
variandoídeíBE0EAínaíRegiãoíNorteíeí2E0%AínaíRegiãoí
Sul1íjoíanalisaríesteíhábitoíporísexo0íentreíosíhomens0í
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 esteípercentualí foií deí4z0RA0íenquantoídentreíosí
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
análiseíporísexoíevidenciaíaí iniciaçãoídesteíhábitoímaisí
precocementeí entreí osí homens0í comí idadeí médiaí deí
B605í anos0í enquantoí así mulheresí têmí suaí iniciaçãoí emí
médiaíaosí2z0xíanos1

jíconduçãoídeíveículoímotorizadoíapósíoíconsumoídeí
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

Sudesteíaí250xAínaíRegiãoíàentroqOeste1íàonsiderandoíoí
totalídaípopulaçãoíbrasileiraíadulta0íaíproporçãoífoiídeí%0%A1

/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 foiímaisíprevalenteíentreíosícondutoresídeí2Ríaí45í
anosídeí idadeí -2502Ah1íjímenoríproporçãoí foií observadaí
entreíosíidososídeíxzíanosíouímaisídeíidade0íBx0BA1

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
deíálcoolínosíúltimosí4zídiasíanterioresíàípesquisaí foiídeí
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 relacionadoíàí idade0íumaívezíque0ínaípopulaçãoídeí
xzí anosí ouí mais0í B%02Aí costumavamí ingerirí bebidaí
alcoólica0í eí esteí grupoí etárioí compõeí parteí significativaí
dasípessoasíforaídaíforça1

Referênciasú

PesquisavNacionalvdevSaúdev2013í8í:P–/0íàoordenaçãoí
deíTrabalhoíeíRendimentoí–íRioídeíJaneiro9í:P–/0í2zB%1í
Fisponívelíem9íftpúêêftpribgergovrbrêPNSê.:/bê
pns.:/brpdf

PNSv2013:v12,4%vdasvpessoasvquevsofreramvacidentevdev

trabalhovtiveramvsequelasí8í:P–/0íàoordenaçãoídeí
àomunicaçãoíSocialí–íRioídeíJaneiro9íí:P–/0í2zBx1í
Fisponívelíem9íhttpúêêagenciadenoticiasribgergovrbrê
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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

Fontes:LConselhoLNacionalLdeLJustiçaxLDepartamentoLPenitenciárioLNacionalLeLSecretariaLdeLPolíticasLparaLasLMulheres

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

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

237 mil

1.577
prisõesLpreventivasLdecretadas

9.715
prisõesLemLf agrante

33,4%
deLprocessosLjulgados

Sete deL cadaL dez vítimasL queL
telefonaramL paraL oL LigueL ã8GL af rmaramL
terL sidoL agredidasL pelosL companheiros

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

De acordo com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasi-
leiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau 
de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investi-
gadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou pos-
suir deficiência mental / intelectual.

Ao perguntar à população sobre essa questão, o IBGE pro-
curou captar a percepção sobre a dificuldade em ouvir, en-
xergar e caminhar ou subir escadas, mesmo contando com 
facilitadores como aparelhos auditivos, lentes de contato e 
bengalas. Seguindo orientações internacionais, considera-se 
“pessoa com deficiência” os indivíduos que responderem ter 
pelo menos muita dificuldade em uma ou mais questões.

A pesquisa buscou também identificar deficiência intelectual 
e mental através da compreensão sobre a dificuldade em 
realizar atividades habituais. Não foram consideradas neste 
quesito as perturbações, doenças ou transtornos mentais 
como autismo, neurose, esquizofrenia e psicose.

Considerando somente os que possuem grande ou total 
dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus 
(ou seja, pessoas com deficiência nessas habilidades), 
além dos que declararam ter deficiência mental ou inte-
lectual, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com de-
ficiência, o que corresponde a 6,7% da população.

Como pode ser visto no gráfico acima, em 2010, a deficiên-
cia visual estava presente em 3,4% da população brasileira; 
a deficiência motora em 2,3%; deficiência auditiva em 1,1%; 
e a deficiência mental/intelectual em 1,4%.

Ao considerarmos também as pessoas com alguma dificul-
dade nas habilidades pesquisadas, vemos que 18,8% da 
população apresentou dificuldade para enxergar; 7,0% ti-
nha dificuldade em se movimentar; e 5,1% possuía dificul-
dade para ouvir.

Fonte: IBGEeduca Jovens - Conheça o Brasil - Pessoas com deficiência: http://goo.gl/Vywhsa
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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
considerava8que8a8sua8 imagem8corporal8era8 importante8ou8
muito8importanteâ8

Cnalisandoàse8 por8 sexo68 percebeàse8 que8 era8 maior8 a8
parcela8de8estudantes8do8sexo8 feminino8 .Dé6ãFA8do8que8à8
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

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

Vmbora8çD6êF8dos8escolares68em8ãzçá68 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
o8próprio8 corpo8é8percebido8pelos8adolescentes68 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
nhamento8médicoâ

Bullying0por0conta0da0aparência

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

FonteR0Pesquisa0Nacional0de0Saúde0do0Escolar0hPeNSE/0MJvz0I0páginas0YJy0Yv0e0Yz0a0YTR0httpRGGbitBlyGPeNSEIvz

Gonfira8também8outras8referências8do8IIGV8relativas8ao8temah

IBGEeduca0Jovens0I0Matérias0especiais0I0A0saúde0dos0adolescentesR0httpRGGbitBlyGJovPeNSEIvz

Página0da0PeNSE0no0portal0do0IBGER0httpRGGbitBlyGMInueMz

Veja8ainda8a8matéria8especial8sobre8estatísticas8em8relação8às8mulheres68no8IIGVeduca8Jovensh

Indicadores0sociais0das0mulheres0no0BrasilR0httpRGGgooBglGFVtYwi
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