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ESTRATÉGIAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DO GÊNERO DO DISCURSO
INFOGRÁFICO
Espera-se que você, estudante, a partir do trabalho com o gênero do discurso:
infográfico, desenvolva sua competência leitora e de produção. Consequentemente, o
percurso de estudo percorrido possibilitará o aprofundamento do conhecimento acerca
das características e estrutura do gênero elencado.
A seguir apresentam-se algumas das principais estratégias utilizadas na
compreensão leitora de textos, segundo a organização de trabalhos das linguistas Angela
Kleiman e Roxane Rojo.
PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE LEITURA (COMPREENSÃO)
Ativação de conhecimentos de mundo.
Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos.
Checagem de hipóteses.
Localização e/ou cópia de informações.
Comparação de informações.

1

Carga horária total mensal a ser definida conforme matriz da escola. Com o acréscimo de uma hora
diária para o cumprimento do seu calendário letivo, a escola fará aproximadamente 76 horas no mês de
novembro.
2
Inserir a carga horária por componente (normalmente entre 8 e 10 horas para Língua Portuguesa e
Matemática e a metade para os demais componentes).
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Generalização (conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, problema, etc. após
análise de informações pertinentes).

Leia o recorte retirado de um plano de aula do Portal Nova Escola que conceitua o
gênero do discurso Infográfico:

INFORMAÇÕES SOBRE O GÊNERO DO DISCURSO INFOGRÁFICO
O Infográfico é um gênero que integra modalidades semióticas. Ele pode ser
constituído por textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações,
fotografias, fundos e tabelas. Este gênero representa uma mistura, de forma dinâmica, do
texto verbal com o não verbal, originando um universo visualmente chamativo. Circula,
principalmente no campo das práticas de estudo e pesquisa, com o objetivo de transmitir
informações amplas e precisas e promover a compreensão de processos, experiências e
fatos científicos.

EXEMPLO DE ROTEIRO DE LEITURA APLICADO AO GÊNERO DO
DISCURSO INFOGRÁFICO
Considerando as principais estratégias de leitura listadas anteriormente, elaborouse este roteiro abaixo para coleta de informações do infográfico que se apresenta
posterior a atividade. Destaca-se que para o preenchimento deste roteiro foi necessária
uma leitura atenta e dedicada, por requerer informações de dedução e outras que
somente são possíveis após a leitura do texto.

Título:
* Infográficos – Automedicação no Brasil (2018)

Autor:
Administrador do site ICTQ–Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado
farmacêutico.
Suporte:
Site
Gênero do discurso:
*Infográfico.
Pela leitura prévia do título, qual será o assunto abordado no texto?
2
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Possibilidade de resposta: Número de pessoas que tomam medicação sem consulta
médica.
Suas hipóteses iniciais se confirmaram após a leitura do texto?
Possibilidade de resposta: Parcialmente, pois o texto apresenta mais dados com
relação ao uso de medicamento sem orientação médica.
Qual o assunto abordado no texto?
Resultados de uma pesquisa com infográficos que revela o comportamento da
população brasileira em tomar remédio sem orientação médica.
Quais as informações mais relevantes?
*Que há um número significativo de pessoas que se automedicam.
* Dor de cabeça, febre e resfriado lideram entre os sintomas que levam as pessoas a
tomar remédios por conta própria
*Quem mais prescreve medicamentos informalmente no Brasil são os próprios
familiares.
*Analgésicos lideram a lista de medicamentos mais consumidos pelos brasileiros sem
consulta ou receita médica.
Há palavras que deixaram dúvidas quanto ao significado? Quais?
Prescrição: norma, preceito, regra.
Leigo: desconhecedor, inexperiente.
Há uma relação entre o texto verbal e o não verbal? (escrita x imagens)
*Sim, as imagens ampliam a expressão da mensagem verbal.
Que conclusões o texto lhe permite fazer?
*Há uma baixa procura pela orientação do especialista na indicação de medicamentos.
*É necessária maior rigorosidade dos órgãos de saúde na fiscalização da venda de
medicamentos sem receita médica.
*É necessário maior investimento em orientação e sensibilização da população dos
riscos da auto medicação.
*A falta de recursos para ter acesso a um médico é uma das razões de opção pala

automedicação.
*A baixa procura por postos de saúde pelas filas de atendimento.

Conheça os infográficos utilizados no preenchimento do roteiro:
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Infográficos – Automedicação no Brasil (2018)
INFOGRÁFICO 1- Os principais prescritores leigos e informais de medicamentos no
Brasil

Fonte: ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado farmacêutico (2018).

INFOGRÁFICO 2- Dor de cabeça, febre e resfriado lideram entre os sintomas que
levam as pessoas a tomar remédios por conta própria:

Fonte: ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado farmacêutico (2018).

INFOGRÁFICO 3- Os medicamentos mais consumidos por conta própria pelos
brasileiros:
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Fonte: ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado farmacêutico (2018).

Desafios de Língua Portuguesa
1- Tomando como exemplo o preenchimento do roteiro de leitura no exemplo anterior,
preencha uma a uma as informações requisitadas no roteiro a seguir a partir da leitura do
infográfico 4 que segue logo abaixo. Atente-se para importância de exercitar o processo
de dedução, levantamento de hipóteses e de inferências necessários à compreensão do
texto verbal e não verbal para o correto preenchimento do roteiro.
Título:
*

Autor:
*
Suporte:
*
Gênero do discurso: *
Pela leitura prévia do título, qual será o assunto abordado no texto?
*
Suas hipóteses iniciais se confirmaram após a leitura do texto?
*
Qual o assunto abordado no texto?
*
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Quais as informações mais relevantes?
*
Há palavras que deixaram dúvidas quanto ao significado? Quais?
*
Há uma relação entre o texto verbal e o não verbal? (escrita x imagens)
*
Que conclusões o texto lhe permite fazer?
*

INFOGRÁFICO 4- Informações básicas sobre o uso seguro de medicamentos:
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Fonte: UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco (2017).
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2-

Considerando os exemplos de infográficos acima, faça uma pesquisa com dez (10)

pessoas acima de 16 anos de idade sobre o comportamento em relação a
automedicação, depois sistematize os resultados do questionário e apresente-os
em infográficos. Utilize o canva <https://www.canva.com/pt_br/> ou outro aplicativo
como ferramenta de edição digital. Na possibilidade do não acesso à internet e/ou
dispositivo para realizar a atividade proposta, considere produzir em desenho
manualmente.

*Sugestões de questões para a pesquisa e posterior elaboração dos infográficos:
Qual a principal indicação/prescrição de remédio você segue?
( ) Família

( ) Vizinhos

( ) Balconista da farmácia

( ) Artista de TV

( ) Amigos

( ) Médico

Qual o principal sintoma faz você consumir remédio sem receita médica?
( ) Dor de cabeça

( ) Dor de barriga

( ) Dor de estomago

( ) Dores musculares

( ) Febre

( ) Cólica abdominal

( ) Resfriado

( ) Tosse

( ) Congestão nasal

( ) Nenhum

( ) Alergia

Qual o medicamento mais consumido por você por conta própria?
( ) Analgésico

( ) Expectorante

( ) Anti-inflamatório

( ) Antiácido

( ) Relaxante muscular

( ) Antibióticos

( ) Antitérmicos

( ) Nenhum

( ) Descongestionante nasal
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Educação Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG101
Compreender e analisar discursos.
EM13LGG102
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

Você gosta do seu corpo?
Estamos vivendo o período das dietas, corridas para academias e cirurgias
plásticas. As cobranças para essas atitudes são muitas: chegou o verão, fartura nas
festas de fim de ano, carnaval, entre outros. Mas a busca pelo corpo perfeito é para
satisfazer a nós mesmo ou às outras pessoas?
A

pesquisadora

americana

Tracy

Tylka,

da

Universidade de Ohio, fez um extenso estudo sobre a
autoimagem corporal das mulheres. Vamos analisar aqui
alguns resultados.
Uma

descoberta

interessante

no

―modelo

de

aceitação‖ criado pela pesquisadora é que o índice de massa
corporal não tem uma influência direta sobre como as
mulheres veem a si mesmas. A influência do índice de
massa corporal é mediada pelo efeito ―como os outros me veem‖.
―Assim, se uma mulher tem muito peso, ela pode ter uma boa imagem corporal se
ela não dá importância a que os outros estejam tentando mudar o seu perfil ou o seu peso
corporal. E vice-versa, se as mulheres têm um índice de massa corporal baixo, elas
podem ter uma imagem ruim do próprio corpo se perceberem que pessoas importantes
para elas não aceitam sua aparência, mas não por causa de seu peso,‖ diz Tylka.
Em outras palavras, a pessoa pode estar com um peso ótimo em termos de saúde,
mas se ela achar que não é suficiente, que as pessoas não aceitam, sempre vai sofrer em
busca do peso ideal.
2
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Os homens também estão sofrendo com o padrão de beleza imposto nos dias
atuais. Outro estudo feito pela mesma pesquisadora apresentado no Congresso anual da
Associação Americana de Psicologia, mostra que os homens também se angustiam por
não se parecerem com os saradões expostos nas capas de revista, e isso os incentiva a
tomarem atitudes para melhorar a saúde e a forma física.
O estudo foi feito com 285 estudantes que foram convidados a preencher um
questionário sobre o estresse que lhes causava a imposição da sociedade por um corpo
perfeito.
A maioria dos entrevistados respondeu que constantemente sofre pressão por
causa de sua forma física, e que, de um modo geral, o único modelo aceito como
desejável pela sociedade é o do homem sarado e musculoso. Afirmaram também que
frequentemente se sentem insatisfeitos com o próprio corpo.
O mais inquietante do estudo, porém, foi a disposição demonstrada pelos jovens
para enfrentar o problema: a maioria se confessou adepta de métodos radicais para
alcançar o corpo perfeito, como tomar anabolizantes para ganhar músculos e se submeter
a dietas desequilibradas para emagrecer.
Muitas pessoas passam a vida se privando de alimentos prazerosos e momentos
agradáveis com as pessoas que gostam apenas para terem o corpo que os outros acham
perfeito. E a opinião da sociedade muda constantemente. Na década de 50, Marilyn
Monroe marcou época com suas coxas generosas e seios fartos. Tinha 1,67 m de altura,
94 cm de busto, 61 cm de cintura e 89 cm de quadril. Com essas medidas, Marilyn não se
tornaria modelo hoje em dia. Mas na época foi mais do que um padrão de beleza, foi um
símbolo sexual.
Dez anos depois, o ideal de beleza inverteu-se completamente. Em meados dos
anos 60, a londrina Twiggy levou por água abaixo toda a beleza da fartura com seu corpo
esquelético. Com 1,67 de altura e 42 kg, cabelos claros e curtinhos, ela virou febre entre
as adolescentes. Hoje, com nove quilos a mais, lançou o livro ―A Guide to Looking and
Feeling Fabulous Over Forty‖ (em português, ―Um Guia para Parecer e se Sentir Bonita
Depois dos Quarenta‖).
E em cada década surge um novo padrão para encher os consultórios médicos de
pessoas que, em busca da beleza, adquirem bulimia (grave distúrbio alimentar
caracterizado pela compulsão por comer, seguida de métodos para evitar o ganho de
peso), anorexia (distúrbio alimentar que leva o indivíduo à obsessão pelo seu peso e por
aquilo que come) e também depressão.
3
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O padrão de beleza imposto pela mídia e sociedade como saudável nem sempre é
tão saudável assim. A restrição de alimentos torna obrigatória a ingestão de vitaminas e
suplementos. Muitas mulheres param de menstruar pela falta de gordura no corpo.
―A imagem do corpo ideal musculoso é tão massivamente difundida na sociedade
que os homens se sentem obrigados a ter um corpo assim. Em vez de pressionar as
pessoas – sejam homens ou mulheres – para ter um corpo assim ou assado, deveríamos
aceitá-las como são externamente e nos concentrar apenas em suas características
internas‖, finaliza Tracy Tylka.

Desafios de Educação Física
1. Analise a imagem a seguir e faça uma relação entre o corpo ideal imposto
pela mídia e a auto aceitação.
Figura 1 – Corpos

Fonte: Acreditar em si. (2020).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Você gosta do seu corpo? A mídia de alguma forma te influencia sobre a
forma como você vê seu corpo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Arte - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG601
Arte rupestre
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

História da Arte: definição, aspectos e períodos.
A história da arte é vista como uma área do conhecimento que aborda as diversas
manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta. Podemos
dizer que tais manifestações se dão por meio da dança, música, teatro, artes visuais e
outras expressões que têm a intenção de transmitir emoções, ideias e visões de mundo.
A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana e, dependendo
do local e momento histórico, se manifestou de diferentes maneiras. Importante ressaltar
também que esse campo do saber está em constante construção, não sendo algo
estático, mas sim arquitetado a todo momento pelas diversas demonstrações artísticas
que surgem na sociedade.
Antropólogos e historiadores utilizam a arte como uma poderosa ferramenta para o
entendimento dos povos, culturas e organizações sociais. Para tornar seu estudo e
compreensão mais acessíveis, a arte foi então organizada por períodos, movimentos e
vertentes.
Veja como a história da arte - sobretudo ocidental - foi classificada
Arte na Pré-história
Arte Rupestre
As Artes Visuais são uma parte da história da humanidade. Antes do surgimento da
escrita, em cerca de 3500 a. C, os humanos já usavam imagens para se comunicar.

5

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Figura 01: Representação rupestre de animal encontrado
em Altamira(Espanha), pintura policrômica

Fonte: br.pinterest.

Arte como linguagem


A arte rupestre se refere aos desenhos de animais e de cenas de caças que eram
feitos nas paredes de cavernas durante a pré-história.



Os vestígios de arte, tais quais desenhos, esculturas e pinturas nos ajudam a
entender as civilizações que viveram antes de nós.



O estudo das culturas de sociedades passadas, por meio da descoberta e estudo
de objetos e manifestações artísticas, é feita pelos arqueólogos.

Objetivos


Segundo alguns historiadores, essas manifestações artísticas estariam associadas
à crença no ―poder da imagem‖. Ou seja, retratar uma caça bem sucedida faria
com que isso acontecesse na vida real.



Outros pesquisadores acreditam que a arte rupestre era usada para registrar
diferentes técnicas de caça e outras informações sobre a região onde aquela
caverna estava situada.

Arte e música


Além da caça, a arte rupestre também representava cenas do cotidiano nas quais
pessoas parecem estar se movimentando e dançando.



A presença de imagens que lembram movimentos de dança levanta a possibilidade
de que os humanos da pré-história já conheciam e produziam música.

Materiais


A arte rupestre era feita com materiais naturais que tinham pigmento e coloração.



Exemplos: Carvão, sangue de animais e extratos de plantas.
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Figura 02: Mãos em negativo na Cueva de las Manos, Argentina.

Fonte:pt.wikipedia.org. 2020

Arte Rupestre no Brasil
Locais no Brasil onde foram encontradas manifestações de arte rupestre:


Parque Nacional da Serra da Capivara em São Raimundo Nonato (Piauí)



Parque Nacional Sete Cidades (Piauí)



Cariris Velhos (Paraíba)



Lagoa Santa (Minas Gerais)



Rondonópolis (Mato Grosso)



Peruaçu (Minas Gerais)

Exercícios sobre arte rupestre

Questão 1
(UFPE) Alguns historiadores afirmam que a História iniciou quando a humanidade
inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é
denominado Pré-História. Sobre esse assunto assinale a alternativa correta.
a) A história e a Pré-História só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo,
aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão
teológica da História.
b) Esta afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois
ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita.
c) Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a História
da Pré-História reafirmam a tradição positivista da História.
7
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d) A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a História da Pré-História, pois
o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante.
e) Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em
razão da influência da filosofia iluminista.

Questão 2
(UFRGS-RS) Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período Neolítico:
a) a utilização de metais como cobre e bronze.
b) o nomadismo típico dos povos caçadores e coletores.
c) a revolução agrícola.
d) a revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos.
e) a formação de religiões monoteístas.

Questão 3
A arte rupestre possui a característica de expressar elementos da cultura do homem préhistórico. Dentre esses elementos, destacam-se, nas pinturas rupestres:
a) o retrato das famílias, feito de forma realista, com o uso de carvão.
b) a descrição de cenas relacionadas com a vida política da pólis.
c) a descrição das trocas comercias intercontinentais.
d) a descrição de cenas de caça, rituais e símbolos cosmológicos.
e) o retrato das personalidades da tribo.

Questão 4
Entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte rupestre do mundo,
alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo
Nonato. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí chama-se:
a) Parque Nacional Serra da Capivara
b) Parque Nacional da Serra da Mantiqueira
c) Parque Nacional da Serra das Areias
d) Jardim Botânico Piauiense
e) Parque Nacional Serra das Antas.

Questão 5
2-Pintura rupestre da Toca do Pajaú – PI. Disponível em: .
8
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A pintura rupestre, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa:
A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização
do Brasil.
B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus
membros.
C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do
Brasil.
D .O rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.
E .A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período
colonial
Questão 6
Em várias grutas pré-históricas, ricamente decoradas, foram encontradas pinturas
retratando cenas de caça, ou animais como o cavalo e o bisão. Assim é a arte rupestre
comumente feita sobre a pedra que pode também ser encontrada em incisões em ossos e
madeira. As pinturas e as incisões rupestres surgiram no período
a. Glacial
b. Paleolítico
c. Mesolítico
d. Neolítico

Questão 7
Nesta época, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar esse tipo
de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que
habitavam, as famílias tinham que migrar para uma outra região. Dessa forma, o ser
humano tinha uma vida nômade (sem habitação fixa). Vivia da caça de animais de
pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava
instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens de
produção eram de uso e de propriedade coletivas.
Disponível em: http://www.suapesquisa.com/prehistoria/. Acesso em 20 out. 2015.
O texto acima se refere ao período do (a):
a. neolítico.
b. paleolítico.
c. idade do bronze.
d. idade do ferro.
9
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Língua Inglesa - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG403
Reading:Interviews.
Writing: Realizar uma entrevista escrita com uma
personalidade da comunidade do estudante.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

Who is a superhero?
Sabemos que vida de adulto não é brincadeira!
Ir para o trabalho, cuidar da casa, dar atenção para a família, organizar os estudos,
ajudar os amigos… Ufa!
Haja disposição para tantas obrigações. Às vezes, nos sentimos como verdadeiros
superheróis, parece até que precisamos de superpoderes para dar conta de tudo!
E é sobre eles que conversaremos hoje: SUPERHEROES! Lembramos de alguns
do período de infância, e conhecemos outros pelos filmes que assistimos atualmente.
Afinal, todo superherói também merece o seu momento de descanso, podendo
assistir a um filme jogado no sofá de casa. Let’s start!

1. Responda em Português:

a) Qual é o seu super herói favorito?

b) Você gostaria de ter superpoderes? Quais?

c) Quem é seu herói na vida real? E por quê?

2. Observe os personagens nas imagens abaixo.
10
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Figura 1. League of Justice

Figura 2. The Avengers

Fonte: Gizmodo. 2018

Fonte: Elo7.

Who are they? What are their names?
?_____
_____
______
_____
______
_____
______
___
__________

_________

___________

___________

___________ __________ __________ ___________

___________

_________

___________

_________

3. Assim como nós, alguns superheróis também possuem uma profissão. Você sabe
quais as profissões/ocupações de cada herói da lista em seu dia a dia?
1. Cyborg
2. Batman
3. Aquaman
4. Wonderwoman
5. The Flash
6. Spiderman
7. Hulk
8. Ironman
9. Captain America

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) police scientist
) nurse
) journalist
) businessman
) adventurer
) soccer player
) scientist
) soldier
) physicist
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Atividades adaptadas do material elaborado pelo Professor Bruno Lopes. EE Diva Hugueney. Cuiabá, MT. 2020.

DC Comics e Marvel
4. Leia os textos abaixo sobre a Marvel e a DC Comics e resolva o exercício.
Text 1 - The History of DC Comics
“DC Comics Inc. is an American comic book publisher and a publishing unit of DC
Entertainment, a company belonging to Warner Bros Entertainment, owned by Time
Warner. DC comics was founded by Malcolm Wheeler Nicholson in 1934, under the name
of National Allied Publications (...) published their first comic in February, 1935. (…) By
1940, surged the success of characters like Superman, Batman, and Wonder Woman
(...)”
Adaptado DE: <https://movingtides.org/2017/01/25/the-history-of-dc-comics/ >. Acesso em 07 out. 2020.

Text 2 – Marvel Comics
“Marvel Comics is the brand name and primary imprint of Marvel Worldwide Inc., formerly
Marvel Publishing, Inc. and Marvel Comics Group (…). In 2009, The Walt Disney
Company acquired Marvel Entertainment, Marvel Worldwide's parent company.
Marvel was started in 1939 by Martin Goodman under a number of corporations and
imprints. The Marvel era began in 1961, the year that the company launched The
Fantastic Four and other superhero titles created by Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko and
many others. Marvel counts among its characters superheroes as Spider-Man, Iron Man,
the Hulk, Thor, Captain America, Ant-Man, Black Widow, Wolverine, Captain Marvel, Black
Panther (…).”
Adaptado de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics >. Acesso em 07 out. 2020.

Relacione as informações abaixo a uma das empresas de quadrinhos.
1. DC Comics

2. Marvel Comics

( ) Pertence ao grupo Warner Bros Entertainment.
( ) Foi fundada em 1939.
( ) Foi vendida para Walt Disney Company em 2009.
( ) Foi fundada por Martin Goodman.
( ) Criou os personagens do Fantastic Four (Quarteto Fantástico) em 1961.
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( ) Criou os personagens Homem-Aranha, Homem-de-Ferro, Hulk, Homem-Formiga,
Pantera Negra, Wolverine.
( ) Criou os personagens Super-Homem, Mulher-Maravilha, Aquaman, Batman.
( ) Foi fundada em 1934.
( ) Publicou sua primeira história em quadrinhos em fevereiro de 1935.
( ) Seu primeiro nome foi National Allied Publications.

5. Com o auxílio de um dicionário online ou impresso, traduza para Português os
nomes dos super-heróis abaixo:
Superman -

Iron-man -

Batman -

Ant-man -

Wonderwoman -

Spiderman -

Catwoman -

Black Panther -

6. Crie um super herói e dê a ele um nome em inglês, podendo utilizar os nomes
acima como exemplos.
____________________________________________________________________

7. Você prefere os personagens da DC Comics ou da Marvel?
____________________________________________________________________

Nelson Mandela
Nas atividades anteriores, falamos sobre superheróis. Como em novembro comemoramos o
dia da Consciência Negra, conheceremos hoje
um verdadeiro herói mundial. Iremos conhecer
a biografia de Nelson Mandela, considerado
um ícone na história sul-africana e mundial
por sua luta contra o apartheid. Sua vida de
luta foi marcada por momentos difíceis, como
a sua prisão em 1962, porém, ocorreram
também momentos de glória.
1918 Born in the Eastern Cape;
1943 Started in African National Congress;
3
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1962 Arrested, sentenced to five years in prison;
1964 Accused of sabotage, sentenced to life;
1990 Freed from prison;
1993 Wins Nobel Peace Prize;
1994 Elected first black president in South Africa;
2001 Diagnosed with prostate cancer;
2004 Retires from public life.
(Adaptado). Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25249520>. Acesso
em: 06 Ou. 2020.

8. Ordene cronologicamente os acontecimentos abaixo:
( ) Ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
( ) Foi o primeiro presidente negro eleito na África do Sul.
( ) Foi diagnosticado com câncer de próstata.
( ) Iniciou no Congresso Nacional Africano.
( ) Aposentou-se da vida pública.
( ) Foi preso acusado de sabotagem.
( ) Foi liberto da prisão.

9. Leia o texto e responda às perguntas:
Nelson Mandela was born on the 18th July, 1918 in Mvezo, South Africa. Rolihlahla is his
birth name. Nelson was a nickname given to him by his teacher in school. He went to Fort
Hare University and the University of Witwatersrand, where he studied Law. Nelson wanted
all the people in South Africa to be treated equally and have equal rights (...). In 1962 he
was arrested. He spent 27 years in prison. In 1990, Nelson was released. He was the
president of South Africa from 1994 to 1999.
(Texto adaptado) Disponível em: <https://busyteacher.org/16232-nelson-mandela-reading-comprehension.html>.
Acesso em 8 out. 2020.

a. WHEN was Nelson Mandela born?
a) 1920

b) 1918

c) 1915

d) 1925

b. WHAT is Nelson Mandela’s birth name? ___________________________________
c. WHAT did Nelson study at the university?
2
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a) Law

b) Mathematics

c) Engineering d) Medicine

d. WHEN was Nelson arrested?
a) 1952

b) 1972

c) 1962

d) 1982

e. HOW MANY years did Nelson spend in prison?
a) 20 years

b) 27 years

c) 30 years

d) 17 years

f. WHEN did Nelson become the president of South Africa?
a) 1994

b) 1984

c) 1990

d) 1999

3
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Língua Espanhola - Carga horária mensal xx horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EMLGG403
Estruturas para apresentação pessoal
Leitura e interpretação
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

¿Conoces a esas personas?
Shakira
Shakira
artísticamente
productora

Isabel
como

Mebarak

Shakira,

discográfica,

es

Ripoll,
una

bailarina,

conocida
cantautora,
empresaria,

embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa
colombiana.
Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1977 (edad 43
años), Barranquilla, Colombia
Estatura: 1,57 m
Pareja: Gerard Piqué (2011–)
Hijos: Sasha Piqué Mebarak, Milan Piqué Mebarak
Disponível em: < https://es.wikipedia.org/wiki/Shakira>. Acesso em: 05 out. 2020.

Gabriel García Márquez
Gabriel José de la Concordia García
Márquez fue un escritor, guionista, editor y
periodista colombiano. En 1982 recibió el
Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por
su apodo Gabo y familiarmente y por sus
amigos como Gabito.
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Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1927, Aracataca, Colombia
Fallecimiento: 17 de abril de 2014, Ciudad de México, México
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez>. Acesso em: 05
out. 2020.

Apresentação


Para se apresentar você pode utilizar as seguintes estruturas:

Observe:
Yo me llamo João, tengo cuarenta años y soy brasileño.


Para apresentar um amigo(a) você pode utilizar as seguintes estruturas:

Observe:
Este es Mario.
Esta es Carmen.
Aquel es Pedro.
Aquella es María.


O contato inicial entre duas pessoas costuma se iniciar por uma saudação veja as
estruturas:

Observe:
¡Hola, Pedro! ¿Qué tal?
5
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¡Buenos días, Martín! ¿Cómo estás?



Para se despedir você pode utilizar as seguintes estruturas:

Lectura
¿Quién soy yo?
Aralia Valdez
¿Cuántas veces nos han hecho esta pregunta en distintos momentos de nuestra
vida?
Las respuestas más comunes que solemos escuchar son el nombre, la profesión,
el género o la edad. Si a mí me preguntan, ¿quién eres tú?, generalmente respondo: soy
Aralia, soy filósofa, soy mujer, tengo 36 años, soy de la Ciudad de México, en fin, puedo
dar una lista infinita de características respecto a lo que yo soy, pero cuando yo doy esta
lista infinita tratando de explicarte quién soy, al final del día no lo logro, no explico
propiamente quién soy. Si respondo soy Aralia, les estoy dando mi nombre, si les digo soy
mujer, les estoy indicando con qué género me reconozco; podría responder con mi edad o
mi profesión, o con cualquier otra característica, pero yo no soy sólo un cúmulo de
características.
La sociedad nos exige que tengamos una identidad, que nos construyamos como
individuos, es decir: Yo, Aralia Valdés, tengo una identidad que he construido a lo largo de
mi vida, la cual corresponde solamente conmigo. Cada identidad es única, no puede ser
robada o adquirida por ninguna otra persona, ¿O sí? […] La pregunta ¿quién soy? es algo
infinitamente complejo: no soy sólo mi nombre, no soy sólo mi edad, no soy sólo mi
género, no soy sólo mi nacionalidad, no soy sólo mi profesión, no soy sólo mis gustos.
Soy un conjunto de todo esto, Soy un gran compendio de muchas cosas que me
componen, la pregunta es ¿Cuántas de estas cosas que me componen pueden cambiar,
sin modificar la persona que soy?

6

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Actividades
1) Complete com as informações pessoais das celebridades.

2) Leia o diálogo a seguir e responda as alternativas.
– Buen día.
– Buen día. ¿En qué puedo ayudarla?
– Necesito dos kilos de pan, por favor.
– Dos kilos de plátanos. Aquí están. ¿Algo más?
– Nada más. ¿Cuánto le debo?
– Treinta pesos.
– Aquí tiene.
– Muchas gracias.
– por nada, hasta luego.
a) Qual saudação foi utilizada no diálogo?
___________________________________________________________
b) Qual despedida foi utilizada no diálogo?
___________________________________________________________
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3) Reescreva o diálogo da atividade anterior substituindo as estruturas de
saudação e despedida por outras de sua preferência.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4) Escreva um texto com suas informações pessoais. Utilize as estruturas
apresentadas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Qual o conceito de identidade apresentado por Aralia Valdez no texto ¿Quién
soy yo? (Responda em português)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Química - Carga horária mensal __ horas3
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT101
Misturas homogêneas e heterogêneas.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 4° ano ___

Figura 1: cientista

Ola!!! Sejam bem vindos ao
estudo da disciplina de Química.

Fonte: Adesivos bitimoji-aplicativo celular.2020

Neste

mês

iremos

estudar

em

Química

as

misturas

Homogêneas

e

Heterogêneas. Você já ouviu falar destes tipos de misturas? Você acha que estão
presentes no seu dia a dia?
Vamos analisar o nosso cotidiano? Ao acordar já ficamos na expectativa de tomar
o café da manhã não é mesmo? Pois bem, colocamos água em uma panela e levamos ao
fogo para aquecer, adicionamos açúcar e em seguida passamos em um filtro com o pó de
café e finalmente o café está pronto!!!
Observe que para fazer o café utilizamos algumas substâncias como água,
açúcar e pó do café, mas ao final temos uma mistura em que vemos apenas uma fase.
Mas, o que é uma substância? Mistura? Fase?

3

Carga horária a ser inserida de acordo com o horário da unidade escolar.

9

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
As
misturas
são
sistemas
formados por duas ou mais
substâncias compostas ou simples
que sejam diferentes. Dessa forma,
apresentam as propriedades físicas
não definidas e variáveis. Essas
propriedades
dependem
da
quantidade de cada substância na
mistura e da natureza delas.

Uma
substância
configura-se
quando determinado material é
formado somente por um tipo de
componente (que pode ser partículas
como átomos, moléculas, fórmulas
unitárias, elétrons ou íons) e, como
resultado, apresenta propriedades
físicas, como ponto de fusão, ponto
de ebulição e densidade, fixas e bem
definidas.
Fonte: https://cutt.ly/KgePcr9

Fonte: https://cutt.ly/KgePcr9

Para entender o que é fase (fase é cada porção que apresenta aspecto visual
uniforme) precisamos antes estudar os tipos de misturas, que podem ser: Misturas
homogêneas e heterogêneas.

Mistura homogênea: É uma mistura em

que chamamos de fase, ao acrescentar o

que não conseguimos ver a separação

pó do café e coar continuamos a ver

dos seus componentes. Toda a sua

apenas

extensão é uniforme e apresenta uma

utilizamos 3 substâncias como a água,

única fase. Um mistura homogênea

açúcar e

também é conhecida como solução. Uma

apenas um líquido escuro(uma fase).

solução

pode

ter

dois

ou

uma

única

fase,

ou

seja,

café e ao final enxergamos

mais

componentes, mas apresentará apenas

Figura 2: Café

uma fase visível (aspecto uniforme em
todo o corpo).
Lembra do café citado acima? Pois é,
quando adicionamos açúcar à água
podemos observar que, ao dissolvermos
o açúcar só vemos uma única parte, é o
Fonte: https://cutt.ly/UgeKywV.2020

Portanto, misturas homogêneas são aquelas em que reunimos várias
substâncias e observamos uma única fase. Por exemplo: água filtrada, gelatina, vinagre,
detergente, tintas, esmaltes, gasolina, etanol, ouro, aço, dentre outros.
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Para compreendermos um pouco sobre misturas heterogêneas vamos pensar
em uma salada para o almoço ou jantar? Então vamos lá!!!

Em um recipiente vamos colocar

Para temperar nossa salada vamos fazer

alguns ingredientes para a nossa salada:

um molho? Você poderá utilizar limão,

alface, tomate, cebola, pimentão, pepino,

azeite, sal, orégano, cebolinha, salsinha

rabanete e rúcula.

e um pouco de água. Coloque tudo em
um recipiente e misture bem, pronto para
temperar sua salada.

Figura 3: salada

Fonte: https://cutt.ly/AgeJ2t9. 2020

Figura 4: molho para salada

Fonte: https://cutt.ly/YgeLYN4. 2020

Mesmo misturando bem, podemos enxergar cada ingrediente tanto na salada
quanto no molho, sendo assim, essas misturas são chamadas heterogêneas.
Portanto, Misturas heterogêneas são aquelas que se apresentam em mais de
uma fase, como por exemplo: a mistura de água e óleo; água e areia; Um copo com
água e gelo; granito (mistura de quartzo, mica e feldspato), leite, granola, dentre outros.

Neste sentido, podemos verificar que as misturas heterogêneas apresentam
várias fases podendo ser: bifásicas (2 fases), trifásicas (3 fases) ou polifásicas (acima de
4 fases), o que pode ser observado na figura abaixo.

2

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Figura 5: exemplo das fases na mistura heterogênea.

Fonte: https://cutt.ly/uge4vMA

DESAFIOS DE QUÍMICA
Agora para verificarmos se vocês compreenderam a diferença entre misturas
homogêneas e heterogêneas. Vamos fazer uma atividade em que será necessário
pesquisar em sua casa para poder responder, dessa forma coloque no quadro exemplos
das misturas, identifique se é homogênea ou heterogênea e a quantidade de fases
conforme os exemplos abaixo.
Quadro1- atividades sobre misturas: homogênea e heterogênea

Exemplos

das Mistura homogênea

Mistura Heterogênea

Fases

misturas
Café coado

X

Salada

1 fase
x

Polifásica

Fonte: Elaborado pela autora. 2020.

2- Vamos praticar o que aprendeu? Em uma jarra de vidro ou em uma garrafa pet cortada
ao meio, coloque um copo de água e adicione 1 colher de chá de sal, misture bem e
observe.
a) Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Quantas fases há?
b) Em seguida coloque algumas pedras de gelo. E agora? É mistura homogênea ou
heterogênea? Quantas fases você observa?
c) Acrescente a essa mistura uma colher de óleo e uma de areia. Mudou algo? Quantas
fases você pode ver?

2
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT102
Protótipos de sistemas térmicos;
Variáveis termodinâmicas;
Transições de fases.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Refrigerador
Os refrigeradores são equipamentos de extrema importância em nosso cotidiano.
Com eles conseguimos obter excelente conforto térmico mesmo em dias quentes;
produzir água gelada; conservar alimentos; produzir gelo; conservar medicamentos,
aquecer ambientes em dias frio, etc. Enfim, os refrigeradores proporcionam a nós
qualidade de vida seja qual for as condições climáticas em que
Na figura ao lado temos
o ciclo frigorífico de um
sistema de refrigeração
de um condicionador de
ar. A figura apresenta
todos os elementos do
sistema de refrigeração,
são eles: compressor
elétrico; condensador;
dispositivo de expansão
(tubo capilar);
evaporador e moto
ventiladores que ajuda
na troca de calor.

vivemos.

O refrigerador é um dispositivo que utiliza trabalho para transferir energia de uma
fonte fria para uma fonte quente por meio de um processo cíclico. Nos refrigeradores
domésticos, por exemplo, o trabalho é realizado por um compressor elétrico, que
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transfere energia do compartimento onde são guardados os alimentos (a fonte fria) para o
ambiente (a fonte quente).
Os aparelhos de ar condicionado, Figura 1, e os aquecedores de ambiente também
são refrigeradores; a diferença está na natureza das fontes quente e fria. No caso dos
aparelhos de ar condicionado, a fonte fria é o aposento a ser resfriado e a fonte quente
(supostamente a uma temperatura mais alta) é o lado de fora do aposento. Um aquecedor
de ambiente é um aparelho de ar condicionado operado em sentido inverso para aquecer
um aposento; neste caso, o aposento passa a ser a fonte quente e recebe calor do lado
de fora (supostamente a uma temperatura mais baixa).

O refrigerador (Figura 3), é caracterizado como uma máquina térmica (Figura 2)
com funcionamento no sentido inverso, ou seja, calor é retirado da fonte fria, e levado
para fonte quente. Porém, para que esse funcionamento no sentido inverso ocorra,
energia deve ser entregue a ele. Pois bem, chegou à hora de entendermos melhor todo
esse processo através da análise de funcionamento de uma geladeira, um tipo de
refrigerador bastante popular e muito útil em nossa cozinha, por isso, esta apostila
aborda os principais elementos de uma geladeira, a função de cada um deles, bem como
o ciclo básico de refrigeração. Tenho certeza que você irá gostar. Os principais elementos
de um refrigerador são: compressor, condensador, filtro secador, elemento de
expansão (tubo capilar ou válvula de expansão), evaporador e linha de sucção.
A Figura 4 mostra uma geladeira/refrigerador, exatamente na forma como
conhecemos, e com os elementos citados devidamente identificados e posicionados como
de fato é.
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A Figura 4 ao lado ilustra o
funcionamento de uma geladeira.
Porém,

o

atenção

que
são

mais
as

chama
diversas

transições de fases que o fluido
refrigerante sofre ao passar pelos
elementos
Analisaremos,

de
em

refrigeração.
detalhes,

a

dinâmica do fluido refrigerante em
a seguir.

As setas amarelas representam o percurso realizado pelo fluido refrigerante no
interior das tubulações da geladeira. Durante esse percurso o fluido refrigerante sofre
mudanças de estado ou transições de fases. Vamos entender tudo isso agora. Quando
você conecta o cabo de energia da geladeira em uma tomada elétrica, ela recebe a
energia necessária para trabalhar como uma máquina térmica, porém, no sentido inverso
(observe as Figuras 2 e 3). Após conectado a energia elétrica, o compressor hermético
comprimi o fluido refrigerante que está no estado gasoso (acompanhe a seta amarela na
saída do compressor – Figura 4) fazendo-o percorrer pela linha de descarga, em alta
pressão e temperatura, até ao condensador, por isso que o condensador, aquela ―grade‖
na cor preta que fica na parte de trás da geladeira, esquenta! Ele recebe o fluido
refrigerante imediatamente após ser comprimido pelo compressor a alta pressão e
temperatura. Nesse elemento, o fluido refrigerante perde calor para o meio externo
fazendo-o mudar de faze, passando do estado gasoso para o estado líquido, o nome
dessa passagem é condensação, por isso esse elemento de refrigeração recebe o nome
de condensador. Ao deixar o condensador, o fluido refrigerante passa pelo filtro secador
para barrar impurezas e entra no tubo capilar, que tem um diâmetro menor que o resto da
tubulação, ou seja, ocorre uma redução no diâmetro da tubulação, por conta disso, o tubo
capilar diminui a pressão do fluido e consequentemente a temperatura, sim!
Nesse sistema pressão e temperatura estão amarrados - a diminuição de um
implica na diminuição do outro. Seguindo o percurso das setas amarela, o fluido
refrigerante deixa o tubo capilar, já com baixa pressão e temperatura, e entra no
evaporador, esse é o nome técnico e correto, doravante você não mais falará congelador
e sim evaporador. Nesse elemento, o fluido refrigerante, que está a baixa temperatura,
5
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recebe calor dos alimentos que estão em seu interior, com isso, a temperatura desses
alimentos diminui a ponto de congelamento, conservando-os por mais tempo. No
evaporador, o fluido refrigerante entra no estado líquido e por receber calor oriundo dos
alimentos, sofre transição de faze ou mudança de estado, passando do estado líquido
para o gasoso, o nome dessa passagem é evaporação, daí vem o nome desse elemento
– evaporador. Ao deixar o evaporador, o fluido refrigerante, já no estado gasoso, volta
para o compressor elétrico através da linha de sucção, recomeçando todo o processo que
obviamente é cíclico.
Para concluir, o fluido refrigerante que percorre o interior dos tubos das
geladeiras modernas recebe o nome de R134A que não é nocivo a camada de ozônio. De
agora por diante você não mais falará ―gás da geladeira‖, e sim, fluido refrigerante.
Então, ficou fácil ver que o calor é retirado da fonte fria, que é o evaporador ou o interior
da geladeira como um todo, e é entregue a fonte quente, que é o ambiente externo onde
a geladeira está instalada – geralmente a cozinha. Na análise de funcionamento de uma
geladeira ou refrigerador, o fluxo de calor ocorre no sentido inverso ao espontâneo.

Sugestão de aula prática
Mãos à obra – construa sua geladeira
Transformando a teoria em prática – construa sua geladeira caseira! Entre no link
https://www.youtube.com/watch?v=O7NuMwVCdt0 - assista o vídeo de instrução, anote
os materiais necessários e deixe seu lado criativo atuar. Tenho certeza que você ficará
surpreso o resultado.
Atividades
1. No sistema de refrigeração de uma geladeira, qual a função do condensador? Explique
sobre sua dinâmica de funcionamento.

2. No sistema de refrigeração de uma geladeira, qual a função do evaporador? Explique
sobre sua dinâmica de funcionamento.

3. Porque o tubo capilar baixa a pressão, e consequentemente a temperatura do fluido
refrigerante no sistema de refrigeração de uma geladeira?
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Você já deve ter observado que as discussões sobre as questões ambientais têm
se intensificado nas últimas décadas. Um dos motivos é a compreensão de que grande
parte dos recursos naturais que utilizamos são finitos, ou seja, podem ser esgotados.
Nesse contexto, insere-se o desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que o
consumo consciente dos recursos sem interferir na capacidade de suprir as necessidades
das gerações futuras. Outra preocupação é a poluição, que traz consequências nocivas à
saúde humana, bem como ao meio ambiente (a exemplo emissão gases CO 2, dióxido de
carbono, que intensifica o efeito estufa). A Figura 1 ilustra a emissão desse gás por meio
da combustão da lenha/madeira.

Sabemos que a queima da madeira é uma prática comum para diversos fins, um
deles é a utilização para o preparo dos alimentos. Uma forma de atenuar o consumo da
lenha e evitar a derrubada de árvores é a substituição do fogão à lenha, muito comum nas
cozinhas brasileiras, por uma alternativa mais sustentável, como o fogão solar (que está
muito bem ilustrado na Figura 2 e 3). Essa adaptação, tira proveito da energia térmica
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emitida pelo Sol, concentrando-a em um ponto determinado, o que permite o aquecimento
de utensílios que nele esteja posicionado – por exemplo, uma panela com alimento.
Figura 2: Fogão solar parabólico.

Fonte: FolhaWeb, 2019.

Figura 3: Fogão solar com três superfícies refletoras.

Fonte: BBC NEWS Brasil, 2018.

Existem vários modelos de fogões solares. A Figura 4 mostra três versões
diferentes desse equipamento caseiro. Desses, abordaremos o fogão solar do tipo
parabólico.
Na confecção desse tipo de fogão, diferentes materiais podem ser utilizados,
porém, geralmente, são usadas antenas parabólicas que iriam para descarte. De posse
dessa antena basta fazer algumas adaptações para que ele possa funcionar tal como um
fogão. Ou seja, a superfície côncava da antena deve ser revestida por um material que
reflete a luz, como por exemplo uma superfície espelhada.
Figura 4: Tipos de fogão solar
PAINEL: feito normalmente com painéis de
papelão, revestido com material reflexivo. Permite
temperaturas
mais
baixas.
Mais
baratos.
Cozimento lento de alimentos.
CAIXA (BOX): feito com caixas de papelão ou
madeira, abas laterais concentradoras, cobertas
com material reflexivo, isolamento, tampa de vidro,
permite maiores temperaturas.
PARABÓLICOS: Fogão solar de maior rendimento
e temperatura, concentrando o calor no foco.
Necessita redirecionamento periódico, menores
tempos de cozimento.
Fonte: SILVEIRA, Elmo Dutra da.

A explicação para o funcionamento desse tipo de fogão solar está na teoria dos
espelhos esféricos. O espelho esférico é uma calota esférica que possui uma de suas
faces espelhadas. Quando a superfície refletora é interna, temos um espelho côncavo;
8
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quando é externa, temos um espelho convexo. Para melhor compreensão observe a
figura abaixo.
Figura 5: Corte de uma superfície esférica por uma
superfície plana

Na figura ao lado temos uma superfície
esférica cortada por uma superfície plana
dando origem em duas calotas. O aluno
atento perceberá que o nosso fogão solar
é uma calota que, para entendimento, ―foi
retirada‖ de uma esfera. Ou seja, a
antena parabólica utilizada pelo fogão
solar em análise, é ―parte integrante de
uma

esfera‖.

Esse

entendimento

é

importante para análise a seguir.
Fonte: Curso Enem Gratuito.

Para entendermos a teoria, temos que conhecer dois elementos da calota esférica,
que são eles: o centro de curvatura e o foco principal. O centro de curvatura da calota
esférica é o centro da esfera a qual ela pertence ou pertencia, o foco da calota esférica é
metade do raio da esfera ao qual calota pertence ou pertencia.
Figura 6: Espelho côncavo convergindo radiação
térmica para o foco.

Na imagem ao lado, temos a calota
esférica, agora se comportando como uma
superfície côncava refletora, canalizando
os raios luminosos, oriundos do Sol,
diretamente para o foco da superfície
refletora.
Fonte: Mundo Educação.

Concluindo: há uma grande concentração de energia térmica no foco da superfície
refletora. É exatamente nesse ponto (foco) onde a panela deve ser posicionada.
Sem dúvida, o fogão solar parabólico pode ser melhorado com ajustes simples, por
exemplo, a panela sendo na cor preta absorve mais as radiações, isso maximiza a
eficiência do fogão. Outra adaptação, seria elaborar um mecanismo, que possibilite a
9
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superfície refletora, realizar movimento de rotação, para acompanhar o movimento
aparente do Sol. Por último, quanto maior o diâmetro da antena, melhor será o resultado,
uma vez que maior quantidade de radiação solar será captada e convergida para o foco
da superfície parabólica. É importante lembrar que o manuseio desse tipo de fogão requer
proteção para os olhos, principalmente quanto o sol estiver à pino.
O fogão solar analisado, parece muito pouco quando se pensa em atenuação de
poluição e/ou efeito estufa, porém, representa uma atitude que contribui com o tema da
sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Sugestão de Vídeos
Fogão solar utiliza sucata para energia renovável. Disponível em:
<http://www.tvufam.ufam.edu.br/17-artigos/102-fogao-solar-utiliza-sucata-para-energiarenovavel>.
Pesquisadores da UFRN desenvolvem fogão solar
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TZm8C1sKOyI>.
Sugestão de aula prática
Está na hora de transformarmos a teoria em prática – como construir seu fogão solar?
Entre no link https://www.youtube.com/watch?v=KIJ24jn2uk8 (o vídeo trata-se de uma
experiência, porém, fornece informações suficiente para confecção do fogão).
Assista o vídeo de instrução, anote os materiais necessários e mão à obra!
Desafios de Biologia
1. Por que o fogão solar pode ser considerado uma alternativa mais sustentável
quando comparado ao uso do fogão à lenha?

2. Faça a análise de dois tipos de fogão solar diferentes (ver Imagem) e compare-os
quanto aos seguintes aspectos:
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a) Tempo de aquecimento.
b) Temperatura.
c) Risco de fogo ou queimadura.

Fonte: Sempre Sustentável. (Adaptada).

3. Represente por meio de um diagrama os principais conceitos envolvendo o uso do
fogão solar como tecnologia sustentável.
Observação: abaixo segue exemplo de diagrama juntamente com espaço para
descrição dos elementos elencados.

__________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________

__________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________

__________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________
•_____________________
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Prezado estudante,
Neste mês vamos aprender a converter representações algébricas de funções
polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano. Então, vamos
iniciar relembrando alguns conceitos que utilizaremos nessas representações.

Você sabe o que é um Plano Cartesiano?
Plano cartesiano é um plano formado por duas retas numéricas perpendiculares,
chamadas de sistema de coordenadas. A reta horizontal recebe o nome de eixo das
abscissas (eixo x) e a reta vertical recebe o nome de eixo das ordenadas (eixo y). O ponto
de interseção dessas retas é denominado de origem do plano cartesiano, o par ordenado
(0,0). O plano recebeu o nome de cartesiano por ter sido idealizado por René Descartes
(filósofo e matemático francês). As retas tornam possível encontrar e marcar localizações
de pontos e objetos no plano.
Veja abaixo um exemplo de plano cartesiano
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Se preferir, você pode assistir o vídeo: curtas Matemáticas: o plano cartesiano no link:
https://www.youtube.com/watch?v=tDbgcB4CwC8

Agora vamos relembrar o que é uma função
Observe as perguntas:
● Se uma dúzia de ovos custa R$ 8,00, quanto custará 3 dúzias?
● Se um pão francês R$ 0,50, qual é o valor a ser pago por 8 pães?

Agora pense na relação entre a quantidade de litros de combustível para abastecer um
carro e o valor pago por esse combustível. As grandezas ―valor pago‖ e ―quantidade de
litros‖, estão relacionadas, já que o valor a ser pago dependerá da quantidade de litros de
combustível colocada no carro.
As questões acima nos remetem a um possível conceito de função, já que função é
uma relação de dependência entre duas grandezas e nas questões temos as grandezas
―valor‖ e ―quantidade‖.
Ainda com base nas questões acima, percebemos que uma função é formada por
duas variáveis, que são representadas por x e y. Para cada valor atribuído a x existirá um
único valor para y. Podemos dizer então que y está em função de x, ou seja, a variável x é
independente e a variável y é dependente.
Então, uma função polinomial do 1º grau, é toda função escrita na forma:
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● f(x) = ax + b com a diferente de 0, onde a é chamado coeficiente de x e b, termo
constante, ou seja, a é o número que está sempre acompanhado do x e o b é o
número que aparece sozinho.

Exemplos de função polinomial do 1º grau

a) Função Afim: f(x) = 5x – 15.
A Função Afim também é conhecida como função polinomial de grau 1 ou função
polinomial de primeiro grau cujo gráfico é uma reta não perpendicular ao eixo x
b) Função Linear: f(x) = -7x
As funções lineares ocorrem quando o termo independente de x é igual a zero, isto é,
quando b = 0.
Fonte: Blog do Enem

Agora vamos entender o que é representação algébrica e representação geométrica
de uma função.

Na representação algébrica, as funções são representadas com números e letras e
podem ser utilizadas para representar situações problemas.
Veja o exemplo abaixo:
1 – Determine a expressão que representa o perímetro (soma dos lados de qualquer
polígono) da figura abaixo:

4x + 1 + 2x + 4x + 1 + 2x = 12x + 2 ou

é a representação algébrica do

retângulo acima

2 - Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada (valor fixo) mais R$ 0,70 por
quilômetro rodado (valor variável). Determine a função que define o valor a ser cobrado
por uma corrida de x quilômetros.
14
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f(x) = 0,70x + 3,50 é a representação algébrica do problema

A representação geométrica de uma função é feita no plano cartesiano. O gráfico de
uma função do 1º grau é uma reta podendo ser crescente ou decrescente.
Exemplo 1

Função crescente: à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes
em y também aumentam.
Função decrescente: à medida que os valores de x aumentam, os valores
correspondentes de y diminuem.

Vejamos alguns exemplos de como converter representações algébricas de funções
polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano.

1. Representação geométrica da função f(x) = 2x

Valores
de x

Valores de y
f(x) = 2x

(x,y)
Figura 3: Gráfico função f(x) = 2x
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1

f(1) = 2(1) = 2

(1,2)

2

f(2) = 2(2) = 4

(2,4)

-1

f(-1) = 2(-1) = -2

Fonte: Educa Mais Brasil

(-1, -2)

2. Representação geométrica da função f(x) = x – 2

Valores
de x

Valores de y
f(x) = x + 1

(x,y)

-1

f(x) = -1 + 1 = 0

(-1,0)

0

f(0) = 0 + 1 = 1

(0, 1)

1

f(1) = 1 + 1 = 2

(1, 2)

2

f(2) = 2 + 1 = 3

(2, 3)

3

f(x) = 3 + 1 = 4

(3, 4)

Figura 4: Gráfico da função y = x + 1
F

o
Fonte: Educa Mais Brasil

Para saber mais assista o vídeo do professor Ferreto: Função do Primeiro Grau (Função
Afim): Gráfico, no link: https://www.youtube.com/watch?v=2KWDWpmDZwQ
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Atividades

Atividade 1- Represente no mesmo plano cartesiano as seguintes funções, identificandoas com letras diferentes.
a) f ( x ) = x - 1
b) g ( x ) = x + 2
c) Agora responda: como os gráficos se posicionam no plano cartesiano?
Atividade 2. Converta a função polinomial de 1º grau, y = – x + 2, em representação
geométrica no plano cartesiano.

Atividade 3.(Saresp 2007). A reta r, representada no plano cartesiano da figura, corta o
eixo y no ponto (0, 4) e corta o eixo x no ponto (–2, 0). Qual é a equação dessa reta?
Figura 3: Representação geométrica da reta r

Fonte: Elaboração própria

Atividade 4. O senhor Carlos decidiu fazer uma pequena reforma em sua residência,
para isso contratou um profissional da área que lhe cobrou pelo trabalho R$ 120,00 o
metro quadrado no serviço de colocação de pisos e azulejos, ficando num total de R$
7.440,00.
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A sentença matemática que foi utilizada para o profissional fazer seu orçamento foi
a:
a) 120 + x = 7.440,00.
b) 7440,00 ÷ x = 7.440,00.
c) 120 · x = 7.440,00.
d) 120 – x = 7.440,00.
e) 7.440,00 · x = 120.

Atividade 5. Uma loja de produtos eletrônicos em marca multinacional contrata
vendedores com as seguintes condições salariais: um fixo de R$ 1.750,00 mais 20%
sobre as vendas efetuadas. Chamemos o total do salário de y. No final do mês, se um dos
vendedores fizer uma venda de R$ 2.000,00, receberá um salário equivalente a: y= 1.750
+ 0,2•2000 que resultará em R$ 2.150,00. De forma geral, se vender X, temos que y=
1.750 + 0,2•×.
A fórmula Y= 1.750 + 0,2•X expressa uma:
a) função polinomial do 2º grau.
b) equação do 2º grau com uma incógnita.
c) função polinomial do 1º grau onde a sua representação gráfica é uma curva.
d) função afim onde a sua representação gráfica é uma reta.
e) função exponencial onde a sua representação gráfica é uma reta.
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Turma 1° ano ___

O homem e o meio ambiente
Para que possamos compreender melhor na atualidade o mundo no qual vivemos
e as mudanças que estão ocorrendo, se faz necessário não somente analisar a época
atual, mas também voltar até as nossas origens. E assim, procurar entender melhor sobre
nossa matriz cultural, pois, caminhar por nossa história talvez nos ajude a ver que os
problemas socioambientais da atualidade são, na verdade, resultado de um longo
processo, que provavelmente teve início a partir do momento em que alguns seres
humanos se sentiram em condições de subjugar as florestas e os povos que as
habitavam e fazer prevalecer seus modos de ser e fazer a vida.
Conhecer a nossa própria história é especialmente importante para a compreensão
dos problemas socioambientais, uma vez que estes são frequentemente associados ao
início da Revolução Industrial, como se ela tivesse transformado repentinamente as
relações entre o homem e a natureza, causando impactos cada vez mais graves. Além
disso, é necessário rever nossa história para construir novos caminhos, inovar, propor
soluções ainda não pensadas. É preciso aprender com os acertos e, principalmente, com
os erros do passado.
Mas, infelizmente, a humanidade ainda não se deu conta da importância de sua
responsabilidade com o meio ambiente e continua degradando e poluindo cada vez mais.
Um exemplo atual é o número de queimadas que continuam aumentando.
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Figura 1: Queimadas em Mato Grosso.

Fonte: Yahoo. 2020.

Toda a história humana diz respeito ao modo como os homens mantêm uma
relação entre si e com a natureza externa, pois desde seu surgimento na Terra, o homem
tenta compreender o mundo à sua volta. A partir de determinado momento na história
teve o desejo de transformar o meio ambiente para colocá-lo a seu serviço. E utilizando
suas potencialidades, construiu diversas civilizações, dominou o fogo, inventou a roda,
plantou sementes escolhidas e domesticou animais. E assim, a capacidade do homem de
transformar e agir na natureza tem se tornado cada vez maior.
Ao longo da história, os homens já criaram inúmeras sociedades e diversos tipos
de relação com a natureza. Em cada uma dessas sociedades, a natureza possuía um
significado próprio, segundo os valores e objetivos do povo. Seria arrogância nossa
pensar que aquilo que entendemos por natureza nos dias de hoje seja o seu conceito
definitivo.
Contudo, a partir da Revolução Industrial, a ação do homem sobre o meio
ambiente tem se tornado cada vez mais insustentável e destrutiva. Apesar da situação
preocupante do planeta, nem tudo está perdido. A educação ambiental aponta para uma
solução: a conscientização ambiental e a construção de uma nova relação entre o homem
e a natureza.

A Revolução Industrial o meio ambiente
A ascensão industrial substituiu as manufaturas e a produção artesanal e acentuou
o aumento da produção de mercadorias e a crescente busca por mercados consumidores.
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Com o desenvolvimento industrial, as paisagens urbanas foram se transformando
radicalmente: uma rápida urbanização sem planejamento foi um fator recorrente durante a
industrialização.
No século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, as novas tecnologias
aplicadas às indústrias, às comunicações e aos transportes integraram cada vez mais as
distantes e distintas partes do mundo, ocorrendo à chamada ―compressão espaço-tempo‖.
Com a invenção do telefone, do trem a vapor e do automóvel, o deslocamento e a
comunicação passaram a ser realizados de forma mais rápida.
As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o
aumento do mercado consumidor. Surgiram, durante a Segunda Revolução Industrial,
diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações,
sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio ambiente.
A

sociedade

socioambientais

e

de

consumo

atual

socioeconômicas,

é

caracterizada

resultantes

do

ideal

por

profundas

crises

do

progresso

e

do

desenvolvimento tecnológico, da produção em massa de produtos muitas vezes
supérfluos ou até mesmo nefastos à qualidade de vida, da degradação ambiental e da
exploração dos elementos naturais em tal velocidade e intensidade que se torna
impossível para a natureza se recompor na escala de tempo humana.
Figura 2: Rio Tietê – SP, transborda após chuva e garrafas pet formam rio de lixo.

Fonte: Otempo. 2019.

Nas últimas décadas, muito se tem falado sobre os problemas ambientais que
põem em risco a perpetuação da vida na Terra. Acordos com o objetivo de reduzir a
poluição e outros problemas, como o aquecimento global e o ―buraco‖ na camada de
ozônio têm sido discutidos em escala mundial. Entre eles, podemos destacar o Protocolo
de Kyoto, que estabelece metas de redução de gases poluentes para os países
industrializados.
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Com o passar do tempo tem se falado muito em desenvolvimento sustentável e as
possibilidades de que as pessoas possam modificar seus comportamentos quando
percebem que isso resultará em alguma melhoria, pessoal e para a comunidade. E para
que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, temos que reconhecer que os
recursos naturais são finitos e que o planejamento é essencial, pois desses recursos
dependem a existência humana, a diversidade biológica e o próprio crescimento
econômico.
Portanto, nos últimos anos, a emergência da questão ambiental no debate social
apresenta-se como possibilidade ideológica de promover uma mudança de perspectiva na
relação homem/natureza, acarretando mudanças de posicionamento na construção da
espacialidade mundial. Trata-se de um momento histórico muito importante na formação
da identidade humana, pois desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente articulam-se na
construção de ambientes saudáveis, promovendo o desenvolvimento econômico,
ecológico e social.

Responda as questões abaixo:
1- Na atualidade existem vários problemas ambientais, como podemos entender a origem
desses problemas?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 – Quais foram as consequências provocadas pela Segunda Revolução Industrial ao
meio ambiente?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 – Como podemos caracterizar a sociedade de consumo na atualidade:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4- Elabore e responda 3 questões referente ao texto: o homem e o meio ambiente e 3
questões sobre o texto: a Revolução Industrial e as consequências para o meio ambiente:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Clima e sua relação com as queimadas
O clima e as variações climáticas exercem grande influência sobre a sociedade. O
impacto do clima e das variações climáticas sobre a sociedade pode ser positivo (benéfico
ou desejável) ou negativo (maléfico ou indesejável).
Nos meses de agosto e setembro, o que mais temos visto nos noticiários são as
queimadas que estão ocorrendo tanto aqui no Brasil quanto fora do nosso país. Segundo
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as queimadas na região do Pantanal
brasileiro aumentaram 210% em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano de
2019. As queimadas são provocadas pela baixa quantidade de chuvas do período da
seca, época em que as temperaturas aumentam e a umidade do ar diminui.

As consequências das queimadas são inúmeras, desde a destruição tanto na flora
quanto na fauna, diminuição das chuvas, empobrecimento do solo, doenças respiratórias,
problemas como o aumento do calor e até mesmo a morte de pessoas. Em se tratando do
clima, as queimadas provocam e afetam outras áreas próximas com o calor e fumaça que
pode asfixiar espécies da fauna, aumentam o índice de gases que ajudam no efeito
estufa e contribuem para o aquecimento do planeta , além de serem geradores diretos de
diversas doenças respiratórias em humanos. O Relatório do Clima da Organização das
Nações Unidas (ONU), que traz diversas conclusões sobre as mudanças climáticas afirma
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que a temperatura do planeta, em todos os continentes, subiu 1,5ºC nos últimos 150
anos, e um dos motivos são as queimadas.
De acordo com uma pesquisa realizada pela BBC News Brasil que ouviu vários
especialistas, os principais fatores que tornam os incêndios no Pantanal difíceis de serem
controlados são: período extremamente seco, áreas de difícil acesso, ventos, falta de
conscientização e a demora para agir no combate. É necessário que os órgãos públicos
como um todo desenvolvam ações que vão além do combate às queimadas. É preciso
agir preventivamente, fiscalizando com maior intensidade, fornecendo mais recursos
humanos e financeiros, combater o desmatamento, etc.
Veja as imagens das queimadas no Pantanal:

Figura: 1 Queimadas 1

Fonte: Portal Mato Grosso (2020).

Figura: 2 Queimadas 2

Fonte: Portal Mato Grosso (2020).
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Desafios de Geografia
1. Com base no texto e nos seus conhecimentos, responda as questões abaixo:
A. Cite exemplos de ações que causam as queimadas.
_______________________________________________________________________
B. Os seres humanos interferem na natureza. Comente essa afirmação em relação ao
clima e suas consequências.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C. Cite fatores que tornam os incêndios no Pantanal difíceis de serem controlados e fale
sobre eles descrevendo sua opinião.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

D. Quais ações o poder público (Municipal, Estadual e Federal) precisam tomar para
conter

as

queimadas

e

suas

consequências

para

a

sociedade?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E. Quais são as consequências dessas queimadas para o Bioma Pantanal?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Leia o poema a seguir:

Cuide bem da natureza
Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza.
A chuva fina chegava de mansinho.
O encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão.
Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro.
25

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Era o homem construindo e destruindo a sua casa.
Poluição, fome e desperdício deixam o mundo frágil e degradado.
Dias mais quentes aquecem o ―planeta água‖.
Tenha um instante com a paz e a harmonia.
Reflita e preserve para uma consciência coletiva.
Ainda há tempo, cuide bem da natureza.
Autor: Gleidson Melo

Responda:
A- O poema aponta a necessidade de uma ―reflexão para uma consciência coletiva”.
Aponte quais evidências políticas, econômicas, sociais, culturais etc.) seriam
necessárias para a consciência coletiva em sociedade.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Vejas as figuras:

Figura 03- Mudas

Fonte: Ideias radicais (2020)
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Figura 04- Natureza

Fonte: Amazônia (2020)

Agora responda:

A.

As figuras 3 e 4 revelam dois momentos distintos da relação do homem com o

meio ambiente. Quanto aos cuidados que devemos ter, que ações concretas representam
a figura 3? E que ameaças apresentam a figura 4?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Leia o texto e responda à questão abaixo:

O processo de distribuição da água no Brasil
O Brasil é considerado uma potência econômica mundial quando o assunto é
a disponibilidade hídrica, haja vista que o território brasileiro concentra cerca de 12% de
todas as reservas de água existentes no mundo. Mas isso não significa que o país não
passe ou nunca tenha passado por crises de falta de água. E a principal razão é a
questão da distribuição da água no Brasil e sua utilização.
Podemos dizer que as reservas de água encontram-se má distribuídas no país.
A região Norte é a que apresenta a maior parte da disponibilidade, enquanto as regiões
Nordeste e Sudeste apresentam um número menor dessas reservas, seguindo uma
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ordem inversamente proporcional ao número de habitantes dos respectivos lugares em
questão. Observe a tabela a seguir:

Figura: 5 Disponibilidade hídrica

Fonte: Brasil escola (2020).

A.Com base na leitura do texto e na tabela acima, como está a disponibilidade hídrica per
capita (m³/hab/ano), entre os estados da federação? Por que isso acontece?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Sociologia - Carga horária mensal xx horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS101
Max Weber
EM13CHS504
Biografia de Max Weber
A Teoria Compreensiva de Max Weber
As ações sociais.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

SOCIOLOGIA – MAX WEBER - PARTE I.

Biografia de Max Weber

A narrativa da vida de Max Weber é importante, pois é o último dos chamados
clássicos da Sociologia, junto com Émile Durkheim e Karl Marx, Weber viveu um período
de grandes perturbações na Europa e em seu país, a Alemanha, fatos que influenciaram
toda a história do continente e do mundo. Weber viveu no período em que as primeiras
disputas sobre a metodologia das ciências sociais começavam a surgir na Europa,
sobretudo em seu país, a Alemanha. Filho de uma família de classe média alta, com o pai
advogado, Weber encontrou em sua casa uma atmosfera intelectualmente estimulante.
Ainda era criança quando se mudaram para Berlim. Em 1882 foi para a Faculdade de
Direito de Heidelberg. Um ano depois transferiu-se para Estrasburgo, onde prestou o
serviço militar.
Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira acadêmica, Weber atuou no
cenário político alemão, não obtendo muito sucesso. O sociólogo era um homem muito
rígido consigo, e a sua idealização do trabalho e do sucesso financeiro como realização
de um homem digno (ideia que aparece na obra citada) parecia acompanhar a sua vida.
Em 1887, a mãe de Weber decide viajar para visitá-lo. O seu pai não permite que a
esposa vá sozinha e Weber não gosta da ideia de recebê-lo em casa, expulsando-o na
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sua chegada. Algum tempo depois, o pai morre e Weber tem um colapso mental,
entrando em profunda depressão, a qual o impediu de trabalhar.
Nesse período de retorno, Weber volta a escrever com intensidade, redigindo
inclusive a sua obra magna — A ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele havia
deixado a atuação no campo político há algum tempo, o que também o ajudou a
recuperar-se mentalmente.
Em 1920 uma pneumonia severa acamou Weber e levou-o à morte aos 56 anos de
idade. Até então, o sociólogo havia publicado apenas os livros A ética protestante e o
espírito do capitalismo (1905), Economia e sociedade (1910) e A ciência como vocação
(1917). Após sua morte, Marianne Schnitger Weber, sua esposa, realizou uma curadoria
de sua obra e foi responsável pela publicação de um segundo volume de Economia e
sociedade (1921), A metodologia das ciências sociais (1922) e História econômica geral
(1923).

A Teoria Compreensiva de Max Weber
A sociologia compreensiva baseia-se na ideia de considerar a motivação dos
indivíduos e grupos diante das ações sociais que praticam, levando em conta a sociedade
em que vivem. A realidade social, portanto, é o resultado das formas de relação entre os
sujeitos.
É possível entender que as ações não têm sentido próprio, mas o sentido que nós
atribuímos a elas. Weber usa também o estudo das sociedades romanas como forma de
compreender a edificação das bases da sociedade europeia. A interpretação do passado
serve para a compreensão das mudanças.

As ações sociais

Weber critica a teoria durkheimiana, que afirma que a ordem social se sobrepõe
aos indivíduos. Para o alemão, a sociedade só pode ser compreendida a partir das ações
individuais que tendem a estabelecer relações com outras pessoas.
A esta ação que o indivíduo pratica orientando-se pela ação do outro, Max Weber
deu o nome de ação social. As ações sociais podem ser de quatro tipos e o modo pelo
qual os indivíduos agem podem depender da tradição, emoção ou interesses racionais.
Ação social tradicional: é determinada por costumes que podem ser familiares ou
sociais.
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Ação social afetiva: é determinada pelas emoções do indivíduo que a pratica.
Ação racional em relação a valores: se manifesta pela convicção racional em um
determinado valor individual.
Ação racional em relação a fins: é determinada pela possibilidade de se alcançar
um determinado objetivo de forma clara e direta.

DESAFIOS DE SOCIOLOGIA!
1) Qual a importância de Max Weber para a Sociologia?

2) Como a Sociologia Compreensiva de Max Weber explica a ação social?
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- Formação de conceitos;
EM13CHS504
- Problematização das opiniões.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

Direitos humanos e preconceitos
Direitos humanos

Certamente você já ouviu falar sobre direitos humanos, mas você sabe dizer o que
são os direitos humanos e para o que eles servem?
As democracias modernas apresentam duas inovações para a organização política
dos Estados. Uma é a ideia de representação política. A outra é a ideia dos direitos
humanos – direitos fundamentais concernentes a todo cidadão. Observe nessa última
frase o pronome indefinido todo. Para compreender de fato o que são os direitos
humanos, é de fundamental importância ter a clareza dessa frase em mente, isto é, do
seu significado e abrangência.
Os direitos humanos são uma inovação porque surgem para limitar o poder dos
governantes, evitando que os regimes políticos não se tornem autoritários (como as
ditaduras militares na América Latina a partir da década de 60), totalitários (nazismo,
fascismo e stalinismo), despóticos ou absolutistas. Por consequência, dá ao habitante da
cidade - o cidadão - a liberdade de ser ativo (participante) nas esferas política, social e
civil da vida na cidade. Mas afinal, o que são os direitos humanos?

4

Carga horária a ser inserida de acordo com o horário da unidade escolar.
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Direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais que pertencem a cada
uma e cada um de nós, em todas as partes do mundo. Liberdade, vida e respeito são
temas essenciais para entender o assunto. (Anistia Internacional Brasil).
A Declaração

Diante de diferenças culturais e após o mundo viver as atrocidades da Primeira e
Segunda Guerra Mundial, foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seu objetivo é
estabelecer e proteger os direitos básicos de todo ser humano independente de cor,
gênero, orientação sexual, religião ou origem, por isso trata da condição humana em
caráter universal. ―Um acordo entre as nações que garantisse, de maneira igualitária,
Figura 1: Crianças da Escola Infantil
Internacional das Nações Unidas observam um
cartaz da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

universal

e

sem

distinções,

direitos

fundamentais para todas as pessoas era
necessário‖.
[...] garantir para qualquer ser humano, em qualquer
país e sob quaisquer circunstâncias, condições mínimas
de sobrevivência e crescimento em ambiente de
respeito e paz, igualdade e liberdade. (Agência Senado).

Uma assembleia decreta uma Lei pelo
voto, mas quando uma assembleia declara, ela
reconhece uma Lei independente da sua
vontade ou da vontade dos seus EstadosFonte: Shareamerica, 2020.

membros – no caso as nações participantes.

Sendo assim, o voto é reconhecimento e não causa da Lei, dessa forma a assembleia
não dá direitos humanos, mas reconhece que eles existem e validam a sua existência no
coletivo. O reconhecimento dos direitos humanos pela assembleia é maior que ela própria
e que a própria política, ou seja, sobrepõe regimes políticos totalitários ou autoritários.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas
definiu 30 direitos e liberdades inalienáveis e indivisíveis – ou seja, direitos e
liberdades que são seus, intransferíveis e que não podem ser dissociados de você.
Entre eles estão o direito à liberdade de expressão, de manifestação, o direito à
educação inclusiva e de qualidade, o direito a gozar do mais alto nível possível de
saúde e o direito à vida. (Anistia Internacional Brasil).
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Os trinta artigos da declaração estabelecem direitos e garantias que tratam de
questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia, o ensino
entre outros. A relação entre direitos humanos e regimes democráticos é tão próxima que
a declaração inspirou a instituição dos princípios e direitos fundamentais presentes em
diversas constituições, como na Constituição brasileira de 1946. Porém, é na Carta de
1988 (a Constituição Federal) que traz os direitos humanos como cláusula pétrea, isto é,
como normas que não podem ser alteradas, ―sob pena de desvio de finalidade e abuso de
poder na ação do constituinte de reforma‖. Sendo assim, essas normas não podem ser
anuladas ou modificadas, mas somente ampliadas sem perder sua essência.
Embora as decisões da ONU não tenham a mesma força que as normas jurídicas
instituídas internamente em cada país, as nações participantes da Assembleia
firmaram consenso e inspiraram outros tratados de direitos humanos. Sua novidade
consistiu em expressar, pela primeira vez, a proteção dos direitos humanos em
documento de alcance internacional.
Desde 1948, portanto, a proteção dos direitos humanos deixou de ser matéria de
exclusivo interesse interno de um Estado para se tornar tema de interesse de
grande parte da comunidade internacional. (ARANHA, Maria Lúcia de Arruda.
Filosofando: uma introdução a filosofia, p. 250).

Preconceitos

Mesmo diante do avanço de universalização dos direitos humanos como valores
históricos, de sua indivisibilidade e da participação da sociedade civil na construção da
política internacional, ainda assim, muitas pessoas têm uma visão preconceituosa sobre
eles. O papel da Filosofia é justamente perguntar e avaliar racionalmente qual a causa e o
sentido destes pré-conceitos ou pré-juízos no entendimento das pessoas.
Direitos humanos não podem ser negados; mas, por vezes, podem ser restringidos
– por exemplo, se uma pessoa cometer um crime, ela pode ter seus direitos
políticos e sua liberdade de ir e vir limitados. Ainda assim, executar uma pessoa
que cometeu crimes, agredi-la, torturá-la ou submeter a mesma a condições
degradantes também constitui uma violação grave de direitos humanos, e é ilegal
na maior parte do mundo – assim como no Brasil. Um julgamento justo também é
um direito humano.
Estes direitos e liberdades baseiam-se em valores como dignidade, justiça,
igualdade, respeito e independência. São direitos concretos e são definidos e
protegidos pelas leis nacionais de todos os países que compõem a Organização
das Nações Unidas – e o Brasil é um desses países. (Anistia Internacional Brasil).

Em primeiro lugar, podemos dizer que isto ocorre porque as pessoas não têm
esclarecido para si o conceito ou ideia do que sejam os direitos humanos e para que eles
servem. Por isso, formam no entendimento, um preconceito — uma visão ou opinião
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parcial, confusa, limitada e pouco clara do conceito em si. Ou seja, uma opinião formada
sem muita reflexão.
[...] os direitos humanos buscam defender a pessoa humana não de um indivíduo
qualquer, isolado, atomizado, mas do exercício abusivo do poder, principalmente
das instituições do poder político, econômico, social e cultural.
[...] a expressão direitos humanos refere-se aos conflitos entre as pessoas
humanas e as organizações de poder: o Estado, o mercado, organizações
burocráticas, impessoais, havendo sempre uma situação de desequilíbrio estrutural
de forças entre a vítima e o violador, sendo aquela permanente e estruturalmente
subordinada a este. Assim, a relação de conflito criminoso x polícia é enxergada
pelos direitos humanos como relação pessoa humana (criminoso) x Estado
(polícia), não sendo permitido ao Estado (polícia) abusar do poder (prisões ilegais,
torturas, etc) contra as pessoas (mesmo consideradas "criminosas").
Deste modo, temos uma questão de direitos humanos quando se tem uma relação
de poder geradora de desigualdade e discriminação, em que a parte
hipossuficiente/vulnerabilizada desta relação é discriminada, subjugada, coagida,
submetida, forçada abusivamente aos interesses e/ou vontades da outra parte,
como nas relações de poder entre mercado x consumidor , homem x mulher
(relações de gênero), adulto x criança, branco x preto, rico x pobre, hetero x homo,
sadio x doente, pessoa não-deficiente x pessoa com deficiência, pessoa jovem x
pessoa idosa e até mesmo na relação espécie humana x outras espécies.
(BORGES, Alci Marcus Ribeiro. Direitos humanos: conceitos e preconceitos).

Em segundo, essa visão preconceituosa é reforçada pela grande mídia ao tratar
sobre o tema pois, em vez de esclarecer e informar, desconstroem o conceito, desvaloriza
seu fundamento legal — a própria declaração e seu reconhecimento em assembleia — e
instrumentaliza o conceito em prol de um equívoco da ideia de justiça.
[...] as questões policiais enfrentadas pelos direitos humanos constituem apenas
pequena parte (situada no âmbito dos direitos civis) de seu amplo conteúdo.
Assim, a tentativa de restringir os direitos humanos às questões policiais é, senão
carregada de ignorância quanto ao amplo conteúdo e alcance dos direitos
humanos, motivada de má-fé por grupos de poder historicamente obstruidores do
irreversível processo evolutivo dos direitos humanos. (BORGES, Alci Marcus
Ribeiro. Direitos humanos: conceitos e preconceitos).

Atividades
1- O que são os direitos humanos?
2- Qual o objetivo dos direitos humanos?
3- Qual a importância da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos
pela ONU?
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