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Introdução: As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a
existência de graves violações de direitos e tem como consequência a exclusão social,
econômica, política e cultural que promovem a pobreza, as desigualdades, as
discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências contra a
pessoa humana. 
A situação demonstra um instável quadro social e a necessidade de buscar alternativas
além do emprego é premente.
A relação de emprego é engessada e as novas tecnologias requerem vínculos que vao
além da relação de emprego.
 Objetivo: Diante deste cenário atual de desemprego e instabilidade econômica,
busca-se através das reflexões contidas neste trabalho, formas alternativas de buscar
diminuir o nível de desemprego, ampliando a oferta de trabalho na indústria 4.0 e,
consequentemente, diminuir a violência gerada através do desemprego.  Metodologia:
A metodologia adotada será a revisão bibliográfica, fundamentada sobre ensaios
científicos, artigos, doutrina, jurisprudência e na doutrina jurídica pertinente à matéria.
Resultados: Em função de se tratar de um assunto recente, ainda não é disponível o
recolhimento de muitos dados empíricos sobre o tema. Porém, com base nos preceitos
teóricos sobre a matéria, as amostras serviram de base para cosntatar que é possível
adeaquar os preceitos educacionais do Ministério da Educação para uma realidade
através da qual o vínculo empregatício celestista encontra obstáculos a ser verificado
em todas as formas de trabalho.
A consequência desta sistemática é o desemprego e todas as mazelas causadas pela
ausência de fonte de renda.
A Campanha da Fraternidade de 2018 tem como o objetivo geral “Construir a
fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da
Palavra de Deus, como caminho de superação da violência”.
Um dos objetivos específicos é “Valorizar a família e a escola como espaços de
convivência fraterna, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão”,
verificamos que uma educação voltada para criar oportunidades de trabalho irá, como
resultado, produzir várias atividades remuneradas que não, necessariamente, se
enquadrariam no emprego.
O resultado disso seria mais pessoas trabalhando, fazendo atividades que lhes
proporcione riqueza sem, necessariamente, estarem empregadas.
 Conclusão: A violência deve ser combatida com preparação e instrução. 
Contra a violência causada pelo desemprego, devemos educar os alunos para estarem
preparados para as mudanças tecnológicas e sociais do Século XXI. 
Para alcançar este objetivo, a educação ministrada nas escolas devem estar observar as
transformações do mundo.
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