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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro

Carga horária total mensal1
Língua Portuguesa - Carga horária mensal2 __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
- Produção e circulação de discurso
EM13LP01
- Leitura, escuta e apreciação de diferentes gêneros textuais.
EM13LP35
- Produção de textos: orais, escritos e multissemióticos.
- Consideração do contexto de produção, circulação e
recepção de apresentações orais. Tratamento de conteúdos.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Língua Portuguesa - Leitura, escuta e produção
Prezado (a) estudante, no nosso último encontro, trabalhamos a argumentação no gênero artigo
de opinião, lembra? Trabalhamos o texto Em defesa do voto obrigatório, do sociólogo Léo Lince.
Fiquei curiosa e gostaria muito de saber como foi o aprendizado? Você já analisou como se sai
quando precisa usar seu poder de argumentação? Ao conversar com colegas e familiares sobre
assuntos em que apresentam argumentos contrários aos seus, você costuma exercitar a escuta?
Ouve e reflete sobre os argumentos apresentados pela outra pessoa (interlocutor/a)? Também
vimos a estrutura de um artigo de opinião, os conectivos que ligam frases e orações, e sobre a
polissemia (significado das palavras, expressões). Também trabalhamos sobre os textos
multissemióticos e deixamos uma tarefa. Como ficou? Espero que você tenha ficado feliz com
seu desempenho, criatividade e criticidade.
Vamos então para nosso próximo assunto: Gêneros orais

1

Distribuída por seus componentes, de acordo com sua matriz curricular. Com o acréscimo e uma hora diária (de
modo que a escola desenvolva 4 horas diárias) para cumprir seu calendário letivo, a escola fará aproximadamente
76 horas no mês de novembro no total.
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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Para falar sobre o tema buscamos apoio teórico no site Escrevendo o Futuro e no trabalho da
Daniela Diana, site Toda Matéria. Quais seriam os gêneros orais? Aprender sobre oralidade
nas aulas de língua portuguesa é algo novo para você, estudante? Você sabe que a oralidade
é um dos Eixos da BNCC e está relacionada às práticas de linguagem, como por exemplo, as
aulas em sala de aula, em que há um diálogo entre estudantes e professores ou, ainda, em
webconferências – tão presentes em nossas vidas neste momento de pandemia – as
mensagens gravadas, spot de campanha, jingles, seminários, debates, programas de rádio,
entrevistas, declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apresentação
de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias,
diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras.
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/pergunte-a-olimpia/256/enquete-o-primeiro-lugar-do-eixooralidade> e <https://www.todamateria.com.br/genero-textual-entrevista>. Acessos em: 03 nov. 2020.

A Entrevista está mais relacionada ao jornalismo, tem função informativa e é veiculada em
jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outro, fazendo parte de outros textos
jornalísticos, como a notícia e a reportagem. É também utilizada como mecanismo para
selecionar candidatos à vaga de emprego, há ainda a entrevista psicológica e social.
A entrevista é um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas:
entrevistador, que faz as perguntas, e o(s) entrevistado(s) que responde(m) às perguntas; tem
função social muito importante, ajuda a difundir o conhecimento, desenvolve a criticidade e a
argumentação; caracterizada pelo discurso direto, quando as palavras proferidas pelo
entrevistado e o entrevistador são transcritas conforme foram pronunciadas. Por isso, há muitas
marcas de oralidade. Ao serem transcritas são utilizadas muitas observações (geralmente entre
parênteses), por exemplo: (risos).
A entrevista é caracterizada pelos textos informativos e/ou opinativos; a presença de
entrevistador e entrevistado(s); uso de uma linguagem dialógica e oral; discurso direto e
subjetivo; uso da linguagem formal e informal; definição do tema, roteiro e título, que precisa
ser escolhido com cuidado, pois tem a função de aguçar a curiosidade do leitor e fazer com que
ele tenha vontade de saborear a leitura.
Há ainda uma última e imprescindível etapa, a Revisão, que precisa ser feita cuidadosamente
para que se estabeleça a coerência e coesão, a seleção polissêmica e pontuação. Também é
importante observar que ao utilizar uma entrevista para o público leitor, faz-se necessário retomar
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as gravações e áudios para transcrevê-la, pautada pela ética e o respeito às falas das pessoas
que participaram da entrevista.

Analise abaixo a transcrição de uma parte da entrevista de Serginho Groisman ao Emicida,
compositor de rap freestyle, veiculada no programa Altas Horas, em 23 de dezembro de 2017, em que
o rapper revela quem o influenciou no hábito da leitura e como ela transformou sua vida.
Serginho: O que você faz no freestyle é uma coisa maravilhosa, impressionante, poética. Eu acho que
você também elevou o freestyle num nível muito forte. E eu fico pensando, será que você é um
homem de leitura também, é um cara que gosta de ler? Porque é impressionante a quantidade
de palavras que você tem na tua cabeça e isso não vem do nada, isso vem de ler. Eu queria
saber, era a sopa de letra que você comia (riso), ou é da leitura mesmo?
Emicida: “Acho que a referência maior é minha mãe! A minha mãe, ela não tinha terminado os
estudos quando meu pai faleceu, a gente tinha seis anos e ela trabalhava em três casas de
família fazendo faxina. Mas eu sempre vi a minha mãe com um livrinho, assim de canto, se ela
tinha 15 minutos, ela abria o livrinho dela e ficava ali!
Depois eu conheci um cara incrível da zona sul de São Paulo, meu amigo se chama Sérgio Vaz,
o Poeta. O Sérgio Vaz, ele falou um dia: quem lê “xaveca” melhor (risos)! Aí as mina falô: e as
mina! Aí ele falou: as mina que lê não cai em qualquer xaveco (risos)! Mas eu acredito que cresci
ouvindo uma ‘pá de gente’ no rap mesmo, que compartilha muita referência de leitura. Então eu
conheci o nome de muitos escritores através de rimas de outros MCs(...). Fez um disco inteiro
inspirado nas obras de Machado de Assis, sabe. O Brasil não percebeu que o rap está atacando
por essas frentes também (...). Fora que também eu tava numa vida muito sofrida, não tinha
muitas “opção saudável” de entretenimento no bairro que eu morava e o livro foi o que acabou
sendo o que salvou minha vida”. Fonte: gshow. 2020.

1 - Agora vamos conversar sobre alguns aspectos desta entrevista:
a) Qual é o tema da entrevista e qual é a relação que o entrevistador, Serginho Groisman,
estabelece com o convidado, Emicida?
b) A oralidade, como vimos, é uma das marcas da entrevista, copie as que você encontrou?
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c) Uma entrevista pode ser veiculada de diversas formas. Como vimos no texto sobre este
gênero, esta foi em um programa de televisão: o Altas Horas. Quais são as características deste
programa? Para qual público ele é pensado?
d) Qual a linguagem utilizada pelo entrevistador e pelo entrevistado? Justifique.
e) O humor pode ser um dos efeitos de sentidos utilizados num texto, ou numa entrevista,
conforme a intenção comunicativa. Você destacaria alguma passagem em que há humor na
entrevista?
f) Comente sobre a importância da leitura na vida pessoal e profissional do compositor Emicida.
g) Qual é a representatividade da leitura em sua vida? Tem administrado seu tempo para leituras
em revistas semanais, entrevistas, filmes e documentários? Lembrando que as artes visuais
também são formas de leituras. Construa sua resposta em um parágrafo, com 4 ou 5 linhas,
observando os critérios de concordância e o encadeamento das informações.
2 – Lembra-se que estudamos sobre a argumentação? Marque as alternativas que
corresponderem a argumentos trazidos na entrevista.
a) ( ) “Porque é impressionante a quantidade de palavras que você tem na tua cabeça, e isso
não vem do nada, isso vem de ler.” Serginho Groisman
b) ( ) “(...)quem lê “xaveca” melhor!
c) ( ) Aí as mina falô: e as mina!
d) ( ) as mina que lê não cai em qualquer xaveco!
e) ( ) (...) eu tava numa vida muito sofrida, não tinha muitas “opção saudável” de entretenimento
no bairro que eu morava (...)

3 - Agora chegou sua vez de ser o(a) entrevistador(a). Produza uma entrevista com alguém
da escola, do bairro ou da família. Lembre-se sempre dos cuidados por causa da pandemia.
Você também pode fazer a entrevista utilizando as mensagens de áudio do WhatsApp. Crie seu
roteiro: defina o(os) tema(s), escolha a pessoa a ser entrevistada, agende o dia e o horário,
busque informações sobre o assunto e a pessoa que entrevistará, estabeleça uma quantidade
de perguntas, elabore-as com cuidado para não fugir do assunto.

Importante: respeite o

horário combinado, seja gentil e educada(o). Lembre-se de gravar se for pessoalmente, mas
você pode fazer por áudio também, o importante é ter o arquivo para fazer a transcrição. Seja
ético e respeite o conteúdo das respostas da(o) entrevistada(o).
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4- Assista as sugestões abaixo e se aproprie deste gênero tão importante na ampliação do
conhecimento. Saboreie o aprendizado.
Programa Espelho, em 21/03/2018, Lázaro Ramos entrevista a professora Diva Guimarães,
mulher negra, professora, dona de uma história linda e emocionante. Você irá se inspirar e
emocionar:
<https://www.youtube.com/watch?v=oGRoRHtHv6Q&feature=emb_logo>
Programa Roda Viva, TV Cultura, em 26/11/2018, entrevista Maria da Penha Maia Fernandes.
Assuntos: enfrentamento a violência contra mulher e educação. Confira e compartilhe o
aprendizado

com

colegas

e

familiares,

pois

o

conhecimento

pode

salvar

vidas!

<https://www.youtube.com/watch?v=q8GBVKrU6L0>

Prezada(o) aluna(o), aprendemos que a Entrevista - é um gênero oral, que mesmo as que estão
disponíveis para a leitura foram antes gravadas e depois transcritas; que circulam em jornais,
revistas, sites, blogs, entre outros; pode ser produzida de diversas formas e temas. Ao leitor é
importante observar a credibilidade do veículo em que a entrevista foi publicada e a que público
se destina.
Agora faremos um exercício observando a mesma temática em dois gêneros textuais: texto
jornalístico e um multissemiótico.
5 - Observe o texto abaixo:
A violência contra a mulher no Brasil
Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de
Segurança mostra que 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal em 2016, um total de 12
milhões de mulheres. Além disso, 10% das mulheres sofreram ameaça de violência física, 8%
sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo. E ainda: 3% ou 1,4
milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo
menos um tiro.
A pesquisa mostrou ainda que, entre as mulheres que sofreram violência, 52% se calaram.
Apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio da família. Em
61% dos casos, o agressor é um conhecido, 19% das vezes, eram companheiros atuais das
vítimas e em 16% eram ex-companheiros. As agressões mais graves ocorreram dentro da casa
das

vítimas

em

43%

dos

casos,

e

39%

ocorreram

nas

ruas.
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<https://www.mulheresbemresolvidas.com.br/violencia-contra-a-mulher/>, Acesso em: 08 nov.
2020.
Marques as alternativas que julgar coerentes com sua leitura:
( ) É um texto que apresenta resultado de uma pesquisa sobre a violência contra a mulher.
( ) Observando as características do texto e o nome do site, pode-se afirmar que é uma página
direcionada principalmente ao público feminino.
(

) A pesquisa foi realizada para “Fórum Brasileiro de Segurança”, e procura estabelecer as

várias formas de violência sofrida pelas mulheres: violência verbal, física, sexual, psicológica e
patrimonial.
(

) A pesquisa também traz um apontamento das mulheres que se calaram (52%) e das que

buscaram apoio da delegacia na mulher (11%). Essa diferença é significativa para apontar
fragilidades e direcionar intervenções no atendimento às vítimas da violência.
( ) O texto atende ao objetivo de relatar o resultado de uma pesquisa.

Você se lembra que vimos sobre textos multissemióticos? São textos que utilizam várias
linguagens (imagens, cores, texto verbal), em que todos os elementos utilizados são marcas
importantes na compreensão do texto e da mensagem.
Fonte: Isabella Bacha Ferreira, 2020.

6) Leia atentamente o texto abaixo, observando cuidadosamente todas as informações.

Fonte: TSE 1. 2020.

Agora marque a alternativa correta sobre as informações e as leituras possíveis:
I) A frase “Não esconda. Denuncie.” pode estar fazendo referência ao olho coberto pelo cabelo,
que pode estar escondendo sinais de violência/agressão.
6
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II) O autor do texto se utiliza da leitura de mundo que o leitor tem sobre o assunto para provocar
nele o sentimento de responsabilidade de acionar a polícia quando presenciar cenas de violência
contra a mulher.
III) Os cartazes utilizados em campanhas educativas precisam sensibilizar o leitor para provocar
a reação que se espera dele. Neste caso, que denuncie os atos de violência contra a mulher.
IV) O olho aberto ao lado da frase: “Violência contra a mulher também é problema seu”, tem o
objetivo de chamar a atenção do leitor para a importância de denunciar.
V) A linguagem verbal é composta por imperativos: o silenciamento retratado pela boca fechada
da mulher, o número do telefone em fontes grandes e o negrito utilizado em “Denuncie” é uma
forma de destacar a importância do ato de denunciar.

Estão corretas as alternativas:
A) II, III e V
B) I, II e IV
C) III, IV e V
D) Todas as alternativas estão corretas
E) Apenas a V está correta.

7 - Agora chegou a sua vez de criar! Utilize as informações trazidas no texto Violência
contra a mulher e produza um texto multissemiótico. Que tal um infográfico? Lembre-se
que já trabalhamos este gênero. Você pode buscar dados da sua cidade, do Estado e trazer
também outras informações sobre o tema. Seja criativo, pesquise e utilize fontes com
credibilidade. Até breve!
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Educação Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG201
Analisar criticamente preconceitos estéticos.
EM13LGG502
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Vamos falar sobre a gordofobia

O sufixo fobia é usado para determinar o temor e/ou aversão exagerada a lugares, objetos,
situações ou animais, mas hoje sabemos que se encaixa também a pessoas. Dessa
forma, gordofobia é nada mais do que uma repulsa e intolerância contra pessoas gordas. É um
termo recente, porém denomina diversas ações e situações desagradáveis àqueles que
convivem com ela.
Frases como “seu rosto é tão bonito, por que você não emagrece?” ou “você tem que
emagrecer, cuidar da sua saúde” ou “desse jeito não vai arranjar namorado(a)” são ditas
comumente, sem nenhuma preocupação se quem vai ouvir quer mesmo que tais palavras sejam
ditas. Injúria racial e violência contra a mulher são considerados crimes no Brasil, então por qual
motivo o preconceito contra o corpo gordo também não entra nessa?
A normalização da intolerância contra pessoas gordas é encorajada por campanhas
publicitárias – especialmente no verão, quando os corpos ficam sempre à mostra. Uma
sociedade que prega um padrão estético inalcançável também colabora com a repressão de
quem não consegue comprar uma roupa em uma loja de departamentos popular. Assim, se
normaliza, se vela e se repreende.
Há uma grande pressão estética sobre as pessoas. Somos bombardeados a todo o
momento com modelos femininos e masculinos sem imperfeições em capas de revistas e
campanhas publicitárias. O tão cultuado “corpo de verão” fica ainda mais evidente quando chega
a estação que recebe esse nome. Dietas malucas, sem comprovações de eficácia ou segurança
são promovidas. Musas e ídolos fitness são os queridinhos das redes sociais, viram digital
8
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influencers e lucram promovendo um corpo que nem todos podem ter. O padrão é construído
assim, em cada canto, e mesmo quem tem o corpo aceitável socialmente vai sofrer com a
pressão estética, porque alguma coisa não vai se encaixar.
Por outro lado, a gordofobia não é somente se encaixar num molde de beleza. Quem
presencia tal discriminação tem problemas de:
Acessibilidade: precisa pensar muito antes de entrar no ônibus por medo de não passar pela
catraca, não sabe se a cadeira vai suportar seu peso, precisa ficar com parte do quadril para fora
do banco do metrô, não encontra equipamento hospitalar adequado, entre outras situações;
sofre exclusão social: muitas roupas da própria ala plus size não servem, fica ainda mais difícil
conseguir um emprego e os atendimentos médicos são ineficientes, pois profissionais da saúde
pressupõem, antes de um exame de sangue, que os problemas estão ali pelo sobrepeso.
O sistema gordofóbico priva os direitos básicos de uma pessoa.
Viver com um corpo grande é ser considerado doente mesmo com os exames dizendo o
contrário. A culpa será sempre da pessoa por ser assim, porque “se tivesse vergonha na cara e
força de vontade, emagreceria”. Gordofobia é patologização e culpabilização.
Outro fator que caracteriza a gordofobia é a ofensa disfarçada pela preocupação com a
saúde. A imagem do corpo gordo é sempre associada à obesidade em razão da construção
negativa ao redor da gordura, encontrada nos alimentos e em nossos corpos. A magreza se
tornou um sinônimo para saúde, ainda que um indivíduo magro talvez esteja assim por
consequência de alguma doença.
Ainda se tem muito a evoluir quando o assunto é representatividade de pessoas gordas,
seja na mídia ou no dia a dia, mas já se alcançou uma visibilidade significativa.
O necessário ainda é desmistificar esse ideal do corpo gordo aceitável. Do mesmo jeito que
encontramos corpos magros de todos os jeitos, as pessoas gordas também serão diferentes.
Quadris estreitos, seios grandes e pequenos, barrigas grandes, cintura marcada ou não, etc.
Com tanta diversidade, exigir um padrão dentro do padrão é impor um mundo irreal.
A gordofobia faz parte da vida de todo mundo, mas é quem vivencia na pele que sente o
quanto é preciso evoluir mais e mais para deixar de lado esse preconceito. A nutricionista Paola
Altheia, diz que um de seus objetivos é deixar claro que o biotipo gordo não é sinônimo de
doença. Ela afirma que “O corpo gordo incomoda porque a sociedade relaciona características
morais negativas, como indisciplina, preguiça e falta de obstinação, com gordura corporal. A falta
de informação colabora para isso”.
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Desafios de Educação Física

1. O que é a gordofobia?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Explique o que é a culpabilização em relação à gordofobia.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
A. ( ) É normal ser intolerante com pessoas gordas.
B. ( ) É aceitável dizer para uma pessoa emagrecer, pois é importante cuidar da saúde.
C. ( ) Pessoas gordas possuem problemas de acessibilidade.
D. ( ) O sistema gordofóbico priva os direitos básicos de uma pessoa.

10

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Arte - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG202
Modernismo
EM13LGG604
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Modernismo
O Modernismo foi um movimento artístico, literário e cultural que surgiu no início do século XX.
O movimento tinha como objetivo romper com o tradicionalismo da época, experimentando
novas técnicas e criações artísticas. O modernismo foi uma época marcada por drásticas
transformações, além da sensação de fragmentação da realidade. Os artistas modernistas
sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam e de experimentar novos conceitos.
Já no Brasil, o marco do modernismo teve início na Semana de Arte Moderna, em 1922. A
estética modernista brasileira passou por três fases ou gerações, e cada uma delas colaborou
para o surgimento de estilos diferentes e para o aparecimento de diversos artistas.

 Semana da Arte Moderna
A Semana de Arte Moderna esteve inserida nas comemorações dos 100 anos da
Independência do Brasil. Ela provocou uma nova concepção do fazer e compreender as obras
de arte no país. Os “subversores da arte”, como eram chamados os artistas envolvidos na
organização da Semana de Arte Moderna, enfrentaram muita resistência dos grupos
conservadores da época.
Suas ideias inovadoras e nacionalistas não alcançaram resultados imediatos, mas
provocaram uma nova forma de pensar, tendo o seu reconhecimento na história.
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Figura 01: Mário de Andrade (sentado, à frente), Anita Malfatti (sentada, à direita) e Zina Aita (ao lado de Anita) na
inauguração da Semana Da Arte, 1922.

Fonte:Wikimedia Commons

Características do modernismo
O modernismo no Brasil tem como essência o movimento realizado na Europa. A estética
europeia colaborou para a formação das propriedades do estilo brasileiro. As características
base do movimento são:
• Liberdade na criação;
• Rompimento com o tradicionalismo;
• Busca de uma linguagem nacional;
• Nacionalismo e formação de identidade;
• Representação do cotidiano;
• Humor, ironia;
• Versos livres.

Principais representantes
O modernismo Brasileiro pode ser dividido em três fases ou gerações. Cada uma contribuiu para
formação de propostas distintas e para o aparecimento de artistas.


A primeira fase, por exemplo, foi iniciada em 1920, conhecida pelo potencial radicalista.
Essa primeira manifestação do movimento lançou grandes nomes no cenário artístico
nacional. Entre eles estão: Mario de Andrade e Oswald de Andrade.



A segunda fase ou geração foi iniciada nos anos de 1930, houve rompimento com o
parnasianismo, simbolismo e arte acadêmica. Teve como principais nomes Jorge Amado,
12
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Vinícius de Morais, Raquel de Queiros, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do
Rego; Cecília Meireles.


A terceira geração do Modernismo no Brasil surgiu a partir de 1945 e teve como principais
representantes Guimarães Rosa, Vinícius de Morais, João Cabral de Melo Neto, Clarice
Lispector.

.

Principais artistas plásticos modernistas e suas obras mais importantes:


Anita Malfatti
Figura 01: A Boba, 1916

Fonte: BR.pinterest



Di Cavalcanti
Figura 02: Samba, 1925.

Fonte: Wikipédia
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Vicente do Rego Monteiro
Figura:Deposição, 1924

Fonte:Museu.gov



Tarsila do Amaral

Fonte:BR.pinterest

Principais músicos modernistas:


Frutuoso Viana, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos.

Exercícios sobre o modernismo.

Questão 1. (UFRGS/2013)
O Modernismo Brasileiro, através de seus autores mais representativos na Semana de Arte
Moderna, propôs:
a) O apego às normas clássicas oriundas do neoclassicismo mineiro.
b) A ruptura com as vanguardas europeias, tais como o futurismo e o dadaísmo.
c) Uma literatura que investisse na idealização da figura indígena como ancestral do brasileiro.
14
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d) a focalização do mundo numa perspectiva apenas psicanalítica.
e) a literatura como espaço privilegiado para a expressão dos falares brasileiros.

Questão 2. (Enem 2010)

AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. 1925, óleo sobre tela, 65x70, IEB//USP

O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de
Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente.
Tomando como referência o quadro O mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas, a
a) imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas.
b) forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano.
c) natureza passa a ser admirada como um espaço utópico.
d) imagem privilegia uma ação moderna e industrializada.
e) forma apresenta contornos e detalhes humanos.

Questão 3. (Enem/2010)
Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura
nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava
pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato.
Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros
artistas modernistas:
a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a
originalidade e os temas nacionais.

15
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b) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando
a criação artística nacional.
c) representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade
a prática educativa.
d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade
artística ligada à tradição acadêmica.
e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados.

Questão 4. UFPR/2012
"A ambição do grupo [modernista] era grande: educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado,
e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova de expressão, compatível com o tempo do cinema,
do telégrafo sem fio, das travessias aéreas intercontinentais".
(Boaventura, M. E. A Semana de Arte Moderna e a Crítica Contemporânea: vanguarda e modernidade
nas
artes
brasileiras.
Conferência
IEL-Unicamp,
2005,
p.5-6.
Fonte:
http://www.iar.unicamp.br/dap/vanguarda/artigos.html).

Conforme o trecho acima, e os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o
modernismo brasileiro subsequente, é correto afirmar:
a) A Semana de 1922 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, buscando uma
nova arte com uma identidade brasileira experimental, miscigenada, antropofágica e
cosmopolita. O movimento celebrava o progresso da nação, simbolizado pelo desenvolvimento
da cidade de São Paulo.
b) A Semana foi o grande marco da arte moderna brasileira, caracterizando-se pela busca por
uma imitação do surrealismo e do cubismo, realizada por acadêmicos em constante contato com
os artistas europeus.
c) A Semana de 1922 somou-se ao regionalismo nordestino para mostrar as raízes da cultura
brasileira, recusando qualquer interferência da arte estrangeira. Os modernistas fizeram, com
isso, uma forte crítica à modernização e alfabetização brasileira.
d) Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a Semana de 1922, que teve o intuito de aliar
as produções mais recentes no campo da música, literatura e artes plásticas futuristas com as
obras tradicionalistas da arte brasileira.
e) Os modernistas passaram a se organizar, depois da Semana de 1922, para efetivar uma arte
revolucionária nos moldes do realismo soviético, pois acreditavam na conscientização da
população para uma mudança no poder.

16
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Língua Inglesa - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em
EM13LGG403
conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções
dessa língua no mundo contemporâneo.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Hi students!
Sejam bem vindos a mais uma aula da aprendizagem conectada. Leiam atentamente para uma
melhor compreensão dos textos abaixo. E não esqueçam, há apenas uma alternativa correta.
Item 1 Disponível em: https://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-conversacao-para-iniciantes-em-ingles-t23960.html. Acesso em:
09/11/2020.

Leia atentamente o diálogo abaixo:

Anna: How are you?
Mike: I’m fine, and you?
Anna: I’m fine, too.
Mike: What's new?
Anna: Well, I’m going to college and studying English during my free time. And you?
Mike: I have a new job and I am now living with my parents.
Anna: Really? What do you think of it all?
Mike: Well, my parents are nice and my new job is great.
Anna: Good! I’m happy for you.

Quais das opções a seguir traz a tradução correta para “free time”
(A) Tempo livre
(B) Temporariamente
17
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(C) Livremente
(D) Tempo de luta
(E) Luta livre.
Item 2 (Adaptado.
09/11/2020.

ENEM 2010). Disponível em: http://educacao.globo.com/provas/enem-2010/questoes/92-ingles.html. Acesso em:

Leia a música abaixo:
Viva la Vida
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word Now in the morning and I sleep alone Sweep the
streets I used to own
Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de
I used to roll the dice
trechos ou palavras. O fragmento da canção “Viva la vida”, por exemplo, permite conhecer o relato de
Feel the fear in my enemy’s eyes
alguém que
Listen as the crowd would sing
(A) costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada.
“Now the old king is dead! Long live the king!”
(B) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros inimigos.
One minute I held the key
(C) causa pouco temor as seus inimigos, embora tenha muito poder.
Next the walls were closed on me
(D) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo.
And I discovered that my castles stand Upon pillars of salt and pillars of sand [...]
(E) tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar.
Fonte: MARTIN, C. Viva la vida, Coldplay. In: Viva la vida or Death and all his friends. Parlophone, 2008.
Item 3 (Adaptado. (Enem/2018) Disponível em: https://www.todamateria.com.br/interpretacao-de-texto-em-ingles-com-gabarito-enem/. Acesso
em: 10/11/2020.

Leia o texto a seguir:
(Enem/2018)
Lava Mae: Creating Showers on Wheels for the Homeless
San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among
the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has
about 16 to 20 shower stalls to accommodate them.
But Doniece Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing
executive started Lava Mae, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn
decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have two
shower stations and Sandoval expects that they'll be able to provide 2,000 showers a week.
ANDREANO, C. Dísponível em: abcnews.go.com. Acesso: 26 jun. 2015 (adaptado).
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A relação dos vocábulos shower, bus e homeless, no texto, refere-se a
(A) Empregar moradores de rua em lava a jatos para ônibus.
(B) Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua.
(C) Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade.
(D) Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros.
(E) Abrigar dois mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados.
Good Study!
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Língua Espanhola - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG402
 - Verbo GUSTAR.
 Utilizar marcadores de opinião.
EM13LGG401
Leitura e interpretação.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

MARCADORES DE OPINIÃO
Expressar nossa opinião é uma das múltiplas possibilidades que a linguagem nos
oferece. Podemos utilizar algumas estruturas para manifestar nosso parecer, mostrar
acordo ou desacordo sobre qualquer tema. Observe os exemplos:

Pedir opinião:
¿Qué opinas?

O que opinas?

¿Cuál es tu opinión?
¿Cuál es tu punto de vista?
¿Qué te parece?

Qual é sua opinião?
Qual é seu ponto de vista?
O que parece para você? /O que você acha?

¿Qué crees?

Em que você acredita? / O que você acha?

¿Qué piensas acerca de…?

O que você pensa sobre...?

Ejemplo:
— ¿Qué piensas acerca del aumento en la contaminación por coronavirus?
— Pienso que debemos llevar mascarillas y mantener el distanciamiento social.

Expressar opinião:
En mi opinión …
Me parece que …
Creo que …
Pienso que..

Na minha opinião...
Me parece que...
Acredito que...
Penso que...
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Desde mi punto de vista …

Desde meu ponto vista...

Ejemplo:
— ¿Cuál es tu opinión acerca de la comida española?
— Pienso que la comida española es exquisita y saludable.
Mostrar que está de acordo:
Estoy de acuerdo

Estou de acordo

Comparto tu opinión

Compartilho sua opinião

Tienes razón.

Você tem razão

Pienso lo mismo que tú.

Penso o mesmo que você

Estoy a favor de …

Estou a favor de

Yo también lo creo.

Eu também acredito nisso.

Ejemplo:
— Creo que las mujeres tendrán cada vez más espacio en la sociedad.
— Pienso lo mismo que tú.
Mostrar que está em desacordo:
No estoy de acuerdo contigo.

Não concordo com você.

No comparto tu opinión.

Não compartilho de sua opinião.

Pues yo no lo veo así.

Pois eu não vejo assim.

Estoy en contra de …

Sou contrário à …

No comparto tu punto de vista

Não compartilho seu ponto de vista.

Ejemplo:
— Pienso que el precio de los combustibles va caer en 2021.
— Pues yo no lo veo así. Pienso que va subir aún más.
Verbo GUSTAR
Utilizamos o verbo GUSTAR para expressar nossas preferências. O uso desse
verbo também está relacionado com a ideia de expormos nossa opinião sobre aquilo que
gostamos ou não gostamos. O verbo GUSTAR pode ser utilizado no singular ou no plural,
concordando em número com o que foi exposto. Observe:

A mí me gusta el fútbol. (singular)
A mí me gustan los partidos de fútbol. (plural)

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
É importante observar os pronomes que acompanham o verbo GUSTAR, eles
marcam a pessoa que está falando no discurso. Observe:
Eu

Me gusta/n

A mí me gustan las frutas.

Tu

Te gusta/n

A ti te gusta viajar.

Ele / Ela

Le gusta/n

A él le gustan los bocadillos de jamón.

Nós

Nos gusta/n

A nosotros nos gusta ir al cine.

Vós

Os gusta/n

A vosotros os gustan los ejercicios matinales.

Eles / Elas

Les gusta/n

A ellas les gusta el helado de fresa.

O verbo GUSTAR pode ser utilizado para emitir sua opinião sobre suas
preferências, tanto de maneira afirmativa, quanto negativa.
Ejemplo:
Me gusta ... (afirmativo)
No me gusta ... (negativo)

Lectura: ¿Qué piensan los estudiantes sobre la escuela?

En los países de la OCDE, alrededor de 9 sobre 10 estudiantes afirmaron que no
piensan que la escuela ha sido una pérdida de tiempo (91%) y piensan que la escuela les
ha enseñado cosas que han sido útiles en un empleo (88%). Un 76% de los estudiantes
piensan que la escuela los ha preparado para su vida adulta, y un 74% cree que la escuela
ha ayudado a darles la confianza para tomar decisiones. Mientras en general los
estudiantes afirmaron actitudes positivas hacia la escuela, la percepción de los mismos
varía considerablemente entre países. Por ejemplo, más del 90% de los estudiantes en
Albania, Indonesia, Kazakstán, México, Tailandia, Trinidad y Tobago y Túnez piensan que
la escuela ha ayudado a darles confianza para la toma de decisiones, mientras que menos
del 60% de los estudiantes en Alemania, Japón, Corea, Liechtenstein y Luxemburgo opinan
de la misma manera. De todos modos, los estudiantes en diferentes países pueden no
siempre querer decir lo mismo cuando responden a dichas preguntas. […]
Fonte: oecd.org

Actividades
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1) Complete o diálogo com os marcadores de opinião adequados.
Diálogo I
— ¿____________________ sobre el aumento de impuestos?
— Me parece fatal. ______________ que necesitamos una reforma tributaria.
— ________________. Están cobrando mucho e invirtiendo poco.

Diálogo II
— ¿________________ este coche rojo?
— No ________________ mal, pero yo escogería este de color naranja.
— Sí, pero el naranja es más caro que el rojo.
— En comparación con el coche rojo, este ofrece más ventajas y viene con un año
de seguro pagado.
— Sí, es cierto. Pero ____________________ el rojo es el más adecuado para mí.
2) Complete com o verbo GUSTAR no singular ou no plural.
a) A mí me _____________ ir al parque con amigos.
b) A ellos les _________________ las uvas.
c) Me ____________ la Navidad.
d) Nos ____________ bailar.
e) Le ____________ las manzanas.
f) Me ____________ el café y el té.
3) De acordo com o texto é correto afirmar:
a) 91% de los estudiantes piensan que la escuela les enseña cosas útiles.
b) 76% de los estudiantes piensan que la escuela les prepara para la vida adulta.
c) 88% de los estudiantes creen que la escuela les ayuda a tomar decisiones.
d) 1 de cada 10 estudiantes afirman que la escuela es una pérdida de tiempo.
e) 9 de cada 10 estudiantes creen que la escuela no sirve para nada.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Química - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT105
Reações químicas reversíveis
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Reações químicas reversíveis no ciclo do carbono
A compreensão das transformações químicas é de grande relevância para reconhecer
eventos cotidianos. Dia a dia ouvimos falar que o gás carbônico (CO 2) é o vilão do efeito
estufa e do aquecimento global. Se ele pode ser danoso ao meio ambiente, melhor seria
acabar com ele. O que você acha?
Na verdade, o gás carbônico é uma substância também vital
Você estudante,
acredita que alguma
atitude sua é nociva
ao ambiente? Pare e
reflita por um
momento...

para os seres vivos. Ele é responsável por manter a
temperatura do planeta em condições habitáveis. Mas é
verdade também, que as emissões excedentes das
atividades humanas para a atmosfera têm causado
impactos negativos ao ambiente.

Nessa aula vamos conversar um pouco sobre as transformações químicas reversíveis do
ciclo do carbono. Como o próprio nome está se referindo, as transformações químicas no
ciclo do carbono ocorrem em um ciclo. Vamos analisar a Figura 1 que mostra as principais
rotas de troca estabelecida para o CO2 em processos biogeoquímicos envolvendo os três
compartimentos: atmosfera, hidrosfera e litosfera.
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Inicialmente, as trocas de

Figura 1 – Ciclo global do carbono

CO2 entre a atmosfera e a
biosfera terrestre ocorrem
principalmente através da
fotossíntese

e

a

respiração das plantas.
Estes

dois

processos

podem

ser

resumidos

pelas seguintes equações:

Fonte: Martins et al. (2003)

Sob efeito da radiação solar, as plantas fixam o CO 2 atmosférico e o vapor de água, e na
fotossíntese (transformação química) é formado glicose (C6H12O6) e oxigênio (O2). Na
respiração celular, as plantas convertem o oxigênio e a glicose em gás carbônico e água.
Note que as reações são inversas, ou melhor, são reversíveis.

Em química, dizemos que as reações reversíveis estão no equilíbrio químico. Nessas
reações os reagentes (substâncias do lado esquerdo da seta) são transformados em
produtos (substâncias do lado direito da seta) – reação direta que, por sua vez, podem ser
convertidos em reagentes novamente (reação inversa). As reações direta e inversa
acontecem de maneira dinâmica e simultânea. Assim, podemos reescrever as reações de
fotossíntese e respiração da seguinte forma:
No

início

da

transformação,

as

quantidades dos reagentes CO2 e
H2O são máximas e vão se reduzindo
com o passar do tempo, até formar os
produtos C6H12 O6 e O2 (reação no
sentido 1 – reação direta). Ao mesmo
tempo em que essa reação está
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ocorrendo, parte do produto formado vai se decompondo e produzindo os reagentes
(reação no sentido 2 – reação inversa). A velocidade da transformação dos reagentes vai
diminuindo e a do produto vai aumentando, até que elas se tornam iguais. Ou seja, a reação
está no equilíbrio, formando produto (reação direta) e reagentes (reação inversa) na mesma
velocidade. A seta dupla indica que a reação acontece nos dois sentidos, ou seja, é
reversível.

Esse estado de equilíbrio nas concentrações e na velocidade das reações é vulnerável.
Pode ser modificado pela alteração da concentração de um dos reagentes, da temperatura
ou da pressão. Dessa observação o químico francês Henri Louis Le Chatelier elaborou o
seguinte princípio: quando um sistema em equilíbrio sofre qualquer perturbação externa, o
equilíbrio se desloca no sentido oposto ao da perturbação.

Compreendida essa parte, podemos prosseguir a análise da Figura 1. O CO2 é fixado pela
fotossíntese e reemitido para a atmosfera pela respiração, apoiado nas reações químicas
reversíveis como demonstrado acima. O restante será armazenado, na forma de biomassa,
pelas folhas, caules, raízes, etc. Essa biomassa pode ser consumida como alimento, e
reconvertida novamente em CO2 pela respiração. Também pode, por processos de
decomposição da matéria orgânica, retornar à atmosfera por emissões de erupção
vulcânica ou pela queima dos combustíveis derivados de petróleo, ou ainda por meio das
queimadas. Nos oceanos, a fixação do CO2 acontece pela dissolução na água, pela
fotossíntese, pela sedimentação de carbonato de cálcio (CaCO 3), na forma de carbono
orgânico, pela fotossíntese de algas (MARTINS et al, 2003).

Dessa movimentação, podemos evidenciar que as concentrações de CO 2 precisam estar
balanceadas para se estabelecer um equilíbrio sustentável no ambiente. Estudos têm
mostrado que as quantidades de CO2 no ar tem aumentado ano a ano, denotando uma
instabilidade no sistema de formação e remoção pela natureza. Esse acréscimo é atribuído,
essencialmente, à queima de combustíveis de petróleo, processos industriais,
desflorestamento e queimadas, e tem afetado todo planeta por meio da destruição da
camada de ozônio, efeito estufa e chuva ácida.
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Medidas de contenção de emissões e preservação dos recursos ambientais precisam ser
cada vez mais praticadas pelos países, indústrias, e as pessoas individualmente. Afinal, as
consequências vêm para todos!
Para saber mais sobre equilíbrio químico assista ao vídeo abaixo:

O equilibrista químico
https://www.youtube.com/watch?v=j0_7fKI5YN4&list=PLA92qVGbaOKe68Wmkgg685uQzKIkuKg18&index=3

Desafios de Química:
Pesquisas

têm

apontado

uma

Figura 2: Acidificação dos oceanos por deposição de CO2

constante
acidificação

dos

oceanos, causada
pelo aumento das
emissões de gás
carbônico

(CO2)

para a atmosfera.
O CO2 atmosférico
reage com a água e
forma

o

ácido

Fonte: Lacouth. (2015)

carbônico (H2CO3), que se decompõe nos íons bicarbonatos (HCO3-) e hidrogênio (H+). O
íon hidrogênio é responsável pela acidificação da água. A Figura 2 mostra as reações
químicas e um esquema ilustrativo das emissões de CO2.
Fonte: LACOUTH, Patrícia. Efeitos das mudanças climáticas na regulação de biomarcadores em Echinaster
brasiliensis. Tese de doutorado, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, departamento de
fisiologia, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41135/tde-15032016101439/publico/PatriciaLacouth_simplif.pdf. Acesso em: 05 nov. 2020.

As reações podem ser escritas assim:
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Considerando esse contexto, responda às questões abaixo:

1. A acidificação dos oceanos acontece por transformação química reversível? Analise a
Figura 2 e as equações químicas para responder.
2. Como os percentuais de CO2 só vêm aumentando com o tempo, as interações químicas
serão mantidas no equilíbrio químico?
3. A

absorção

de

CO2

pelos

oceanos

tem

provocado

a

redução

da

concentração/disponibilidade de íon carbonado (HCO3-) para o plâncton e espécies de
conchas que fixam carbonato de cálcio (CaCO3). Identifique com um círculo a equação
química que está afetando diretamente a disponibilidade de carbonato de cálcio aos seres
vivos marinhos.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT102
Termodinâmica;
Sustentabilidade;
Energia;
Biodigestor;
Transformação.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Termodinâmica e Transformações
O material de estudo desta semana aborda a dinâmica de funcionamento de um mecanismo
que tem ganhado espaço em vários setores de produção, inclusive na geração de energia
elétrica – estou falando do
Figura 1: Biodigestor do tipo CSTR

biodigestor, um sistema
que

possui

diversas

finalidades, e algumas são
exploradas neste material
de estudos. O princípio
geral de funcionamento de
um biodigestor pode ser
descrito como sendo uma
unidade de aceleração na
decomposição de matéria
orgânica na ausência de
oxigênio.

O

Fonte: Portal do biogás, 2020

resultado

deste processo é a produção de biogás e biofertilizantes. É um equipamento simples, e
qualquer pessoa pode construir um. Devido a essa simplicidade, existem inúmeros tipos e
modelos de biodigestores pelo mundo. A depender de como são construídos, a eficiência
na produção de biogás ou mesmo redução da carga orgânica da matéria prima variará
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fortemente. Energia de biodigestores, obtida com a fermentação de materiais orgânicos
como estercos de estábulos, resíduos de suínos e outros, que são colocados para
fermentação em câmaras especiais (biodigestor) para produção de gás natural, tem
aumentado sobretudo em meio ao agronegócio – o que é muito importante para nossa
região. O biodigestor é um importante elemento de uma determinada cadeia energética,
para entendimento podemos conceituar cadeia energética como sendo o conjunto de
atividades associado à produção e ao transporte de energia vinculada a certo recurso
natural até os diversos pontos onde se dá o consumo final.

Resíduos
Os resíduos orgânicos sólidos, quando apropriadamente tratados, podem ser reutilizados
de diversas formas, como na reciclagem (no caso do lixo seco), na utilização como
fertilizantes e na recuperação da terra, bem como para a geração de energia, a partir de
processos biológicos e termoquímicos. A figura abaixo explica a cadeia produtiva dos
resíduos produzidos nos meios urbanos.
Figura 2: Cadeia produtiva de resíduos urbanos

JR, Arlindo; REIS, Lineu Belico. 2016.
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A partir de aterros sanitários ou mesmo de aterros controlados, é possível instalar uma
estrutura capaz de captar o gás metano gerado na biodigestão para seu aproveitamento na
geração de energia elétrica. Esse processo pode ser realizado através de dois caminhos:
por meio da biodigestão aneróbia, que produz gases combustíveis utilizados em motores
ou turbinas para a produção de eletricidade, ou por incineração direta.
A utilização do gás de lixo (GDL) para produção de energia tem como vantagem ser uma
forma de reduzir a emissão de metano na atmosfera. Já a incineração de resíduos permite
a redução do volume requerido para disposição em aterros, além de poder ser utilizada
para a produção de eletricidade evitando a emissão de metano.
A atividade pecuária também produz resíduos orgânicos oriundos do esterco de animais,
que podem ser utilizados na produção de energia. A utilização de biodigestores se dá, na
maior parte, em fazendas de produção onde os animais estejam confinados, como na
criação de aves e suínos. Qualquer tipo de biomassa que se decomponha biologicamente
(restos de animais ou vegetais) sob ação das bactérias anaeróbias pode alimentar um
biodigestor. Além de produzir gás, o processo elimina os resíduos não aproveitáveis de
uma propriedade agrícola, podendo ser considerado uma fábrica de fertilizantes e uma
usina de saneamento, unidos em um mesmo equipamento. A figura abaixo ilustra a
representação da cadeia de produção de energia com base nos resíduos da pecuária e da
agricultura.
Figura 3: Cadeia de produção de energia com base nos resíduos da pecuária e da agricultura.

JR, Arlindo; REIS, Lineu Belico. 2016.

As figuras 2 e 3 mostram a importância do biodigestor na cadeia energética dos
resíduos urbanos e da pecuária, além de dar um destino útil para o lixo, dejetos ou
resíduos produzidos por uma comunidade, contribui para geração de energia
elétrica. Melhor dizendo, a produção de energia elétrica é apenas um dos muitos
benefícios que se pode obter com o emprego do biodigestor, e claro, esse elemento
é apenas um de uma engenhosa e impressionante cadeia de transformação.
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Figura 4: Processo de transformação envolvendo o biodigestor

MACHADO, G. B. 2020.

No processo mostrado na Figura 4 podemos observar a empregabilidade de conhecimentos
de diversas áreas do saber, isto é, os conhecimentos da física, da química e da biologia
são empregados para se obter um produto no final, que você pode ver na saída do
processo. São eles: energia térmica; energia elétrica e biofertlizante – isso mostra a
importância da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe, e com isso as possibilidades
de ampliar e potencializar a sustentabilidade.
Mãos à obra – construa seu biodigestor
Como construir um biodigestor para produzir gás de cozinha. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=eZfx5KV14p0>

Atividades
1. Analisando as figuras 2, 3 e 4, é possível afirmar que ocorre o princípio de conservação
da energia? Justifique.
2. De que forma podemos utilizar os conhecimentos das ciências da natureza para
transformar a sociedade?
3. Na Figura 3 é possível inserir uma máquina térmica para gerar energia elétrica?
Justifique.
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Produção de Energia: Fontes alternativas e as hidroelétricas
Caro estudante, você já pensou no quanto a vida da maioria das pessoas, que na
atualidade estão com 60 anos ou mais, era diferente da vida das pessoas que hoje têm por
volta dos 20 anos ou até mesmo dos que estão na faixa dos 40? Mudaram as nossas formas
de consumir vestuários, alimentos, deslocamentos, dentre outras coisas que facilitam o
nosso dia a dia.
É comum ouvirmos relatos de pessoas que caminhavam quilômetros pra se deslocar
de um lugar a outro ou faziam tais percursos a cavalo. A conservação dos alimentos era
feita com sal, gordura, açúcar, já que não havia luz elétrica e/ou eletrodomésticos na maioria
das casas. Nos dias de hoje somos extremamente dependentes de meios de transportes
privados ou públicos, algumas vezes até pra percorrer curtas distâncias. Também ficamos
bastante incomodados se não dispusermos de uma geladeira pra conservar os alimentos,
ventiladores/ar condicionado para diminuir o calor, máquina para lavar roupas, etc.
Toda esta mudança na nossa forma de viver e, ainda, o aumento na mecanização,
automação (uso de máquinas automáticas) e industrialização, tem nos tornado cada vez
mais dependentes de fontes energéticas. Nesse sentido, preocupa sobremaneira que no
Brasil tenhamos os combustíveis fósseis (derivados de petróleo) e as hidroelétricas como
as nossas principais matrizes energéticas.
Tal preocupação se justifica pelos impactos ambientais e, também, pelas
consequências de ter a produção industrial e a vida das pessoas tão dependentes de
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recursos que são findáveis, no caso dos combustíveis fósseis. E quanto à energia das
hidroelétricas, sabe-se que o sistema é extremamente vulnerável aos ciclos de chuvas, e
além disso a produção em grande quantidade é concentrada em algumas regiões do país,
sendo necessário linhas de transmissão que nos deixam suscetíveis a apagões, como o
que está acontecendo atualmente no estado do Amapá, que está há vários dias sem luz
elétrica, consequentemente sem água (usa energia elétrica para tratamento da água),
devido a um incêndio em uma subestação, que recebe a energia produzida em outros
estados e deveria distribuir para o estado do Amapá.
Bom, mas talvez você esteja pensando que desde o começo deste texto estamos
falando sobre a importância da energia para o nosso cotidiano e atividades produtivas,
então as hidroelétricas seriam um mal necessário. Mas será que é isso mesmo? Ou será
que existem outras alternativas capazes de produzir a energia necessária, com menor
impacto ambiental e ser acessível à população em geral?
A resposta pra este questionamento é parcialmente sim. Isso porque o Brasil é um
país com um enorme potencial para fontes de energia alternativas à hidroelétrica, porém
são tecnologias ainda caras e, portanto, não acessíveis à uma parcela considerável da
população. Não significa que a energia de hidroelétricas seja barata, mas o investimento é
feito pelas concessionárias e o consumidor paga mensalmente, diferente, por exemplo, da
energia solar que o consumidor precisa investir um alto valor na aquisição dos materiais,
contudo paga apenas uma taxa mínima, desde que seu consumo esteja na faixa contratada
de produção.
Além da questão econômica relacionada às fontes de energia elétrica, se faz
necessário que compreendamos também que a avaliação de tais fontes se relaciona a
critérios como a disponibilidade de recurso necessários à produção; viabilidade energética,
ou seja, a quantidade de energia produzida é suficiente para o consumo objetivado e os
impactos socioambientais gerados pela produção da energia.
Quando uma determinada matriz está disponível é economicamente viável,
energeticamente eficaz, socioambientalmente responsável, dizemos que esta é uma fonte
de energia sustentável, pois atende aos pilares econômicos, sociais e ambientais. Somente
é possível atingir o patamar de sustentabilidade, quando é uma fonte renovável, ou seja, o
principal recurso utilizado faz parte de um ciclo ou tem fonte que não se esgota. Por
exemplo, o sol, os ventos, as marés são recursos que estarão sempre disponíveis.
É importante que fique claro que nem toda fonte renovável de energia é sustentável,
uma vez que a água (principal recurso das hidroelétricas) faz parte de um ciclo. Portanto, é
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renovável, mas produz uma energia que é comercializada a altos preços e gera inúmeros
impactos ambientais pelo alagamento de extensas áreas, remoção de comunidades das
áreas alagadas, entre outros. Ainda assim, na época em que as hidroelétricas substituíram
as termoelétricas (energia pela queima de diesel e/ou carvão mineral) foi um grande avanço
tecnológico para o setor.
Entretanto, o país precisa ampliar os estudos em novas tecnologias capazes de
substituir e/ou complementar a energia gerada por hidroelétricas. Na sequência vamos
estudar algumas fontes já disponíveis:
A energia solar ou fotovoltaica tem
como principal ponto positivo o
grande índice de radiação solar,
durante todos os meses do ano e em
todo território nacional. A energia é
produzida

através

das

placas

dispostas no telhado, e o que for
produzido

ao

longo

do

dia

é

transferido para a rede pública da
cidade e medida, a fim de gerar
créditos para uso do consumidor que instalou as placas.
O principal ponto negativo é o alto
custo de investimento necessário, embora
a longo prazo seja bastante vantajoso. Já
existem

linhas

financiamento,

de
além

crédito
de

para

iniciativas

governamentais de incentivo do uso da
energia solar, entretanto ainda é uma
tecnologia restrita às camadas mais ricas
da população nacional.
As marés são outro fenômeno
natural capazes de gerar energia elétrica através do movimento de vai e vem das águas do
mar. Esta é uma fonte ainda muito pouco explorada no Brasil, apesar da nossa extensa
costa marítima. Provavelmente a não exploração desta matriz seja devida ao alto custo da
instalação destas barragens (vistas na imagem acima) e, também, podem impactar a vida
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marinha, causando um desequilíbrio ecológico, sendo necessários aprofundamento nas
pesquisas para melhor desenvolvimento de tal tecnologia.
E a última das tecnologias
alternativas para a geração de
energia elétrica que vamos estudar
nesta apostila é a energia eólica.
Produzida

pelo

movimento

de

moinhos de vento gigantes, já conta
com um enorme parque eólico no
estado do Ceará, e o país todo tem
potencial para a produção desta energia. O ponto negativo é a interferência na paisagem
natural e alteração das rotas de migração dos pássaros e inclusive morte dos mesmos, pelo
movimento das hélices gigantes.
Com o estudo feito hoje, podemos perceber que o desafio do Brasil para o
desenvolvimento de novas tecnologias para a geração de energia elétrica é tão grande
quanto a diversidade de recursos disponíveis, sendo urgente a necessidade de
diversificação de nossas matrizes energéticas e a conciliação entre tal produção e a
conservação dos recursos naturais.

DESAFIOS DE BIOLOGIA

1- João tem uma pequena fábrica de sorvetes numa cidade do interior de MT e a conta
de energia elétrica está fazendo com que o preço do seu produto esteja mais alto
que o da concorrência. Considerando o que foi abordado no texto, qual alternativa
você sugeriria para que ele pudesse tornar o seu produto mais competitivo?
Justifique.
2- Estabeleça uma comparação entre as diversas fontes de produção de energia
abordadas no texto e a energia gerada por hidroelétricas, ressaltando seus pontos
positivos e negativos.
3- Na atualidade, podemos dizer que alguma fonte geradora de energia elétrica é
sustentável? Por quê?
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Equações Lineares Simultâneas – Escalonamento de

Turma 2° ano ___

Sistemas

Prezados/as, sejam bem-vindos! Nesta unidade daremos continuidade aos estudos
alusivos aos métodos matemáticos mais usuais relacionados às operações que
envolvam sistemas de equações lineares: o
escalonamento de um sistema, com todas as suas
etapas de resolução e exemplificação. Que as
descobertas de saberes e as práticas educativas
que envolvem esta habilidade, sejam efetivas e
profícuas
no processo de
produção
de
conhecimentos.
Escalonar sistemas consiste em um método para
classificar, resolver e discutir sistemas lineares de
qualquer ordem. Contudo, é necessário primeiro
compreender o sistema escalonado. Exemplificando um
sistema 4x4, discutiremos e compreenderemos tal
sistema.

Fonte: matemáticabasica
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Veja que um sistema escalonado é aquele no qual, a cada equação, uma nova incógnita
possui coeficiente nulo, anulando assim uma quantidade considerável de incógnitas no
sistema (Figura 1). Com um sistema escalonado desta forma, obtêm-se as soluções de
maneira fácil. Veja no nosso exemplo genérico de um sistema 4x4 que a última linha nos
fornece o valor da incógnita x4. Substituindo esse valor na terceira equação, obtém-se o
valor da incógnita x3, e assim sucessivamente. Sendo assim, escalonar um sistema é uma
forma de resolvê-lo, transformando o sistema em outro equivalente que possua uma
resolução mais fácil. Os passos para escalonar um sistema são:
1.
2.
3.
4.
5.

Somar ou subtrair uma equação pela outra;
Multiplicar uma das equações inteira por um número real diferente de zero;
Trocar duas equações de posição entre si;
Multiplicar uma das equações por um número real e somá-la ou subtraí-la a outra;
Dividir uma equação inteira por um número real diferente de zero.

Seguindo esses passos podemos escalonar um sistema e encontrar os valores para as
variáveis que resolvem o sistema. Este tipo de escalonamento é chamado de forma
escalonada ou de redução à forma escada, pois quando vamos escalonando um sistema,
uma “escada” vai se formando.
Observação: os passos indicados acima não precisam ser executados, necessariamente
nessa ordem, nem executar todos os passos. É apenas um norte a ser seguido.
Exemplo 1:

FIGURA 2

1ºpasso: Note que este é um sistema escalonado.
Vejamos a solução deste sistema.
2ºpasso: Da terceira equação temos que z = 2.
Substituindo esse valor na segunda equação, teremos:

Fonte: Depositphotos

3ºpasso: Agora que temos os valores de z e y, substituiremos tais valores na primeira
equação.

Com isso, temos que este sistema é SPD (Sistema Possível Determinado), cuja solução é:
(4, 1, 2).
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Exemplo 2:

FIGURA 3

1ºpasso: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita
a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades dos
sistemas equivalentes:

Fonte: Depositphotos


Trocamos de posição a 1ª equação com a 2ª equação, de modo que o 1º
coeficiente de x seja igual a 1.



Trocamos a 2ª equação pela soma da 1ª equação, multiplicada por -2, com a 2ª
equação:



Trocamos a 3ª equação pela soma da 1ª equação, multiplicada por -3, com a 3ª
equação:

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação:


Trocamos a 3ª equação pela soma da 2ª equação, multiplicada por -1, com a 3ª equação:

FIGURA 4

Agora o sistema está escalonado e podemos resolvê-lo.
-2z=-6

z=3

Substituindo z=3 em (II):
-7y - 3(3) = -2
y = -1

-7y - 9 = -2

-7y = -2 +9

-7y=7

Fonte: Depositphotos

Substituindo z=3 e y=-1 em (I):
x + 2(-1) + 3 = 3

x-2+3=3

7

y = −7

x = 3 - 3 +2

x=2

Então, x=2, y=-1 e z=3
Desta forma o sistema está escalonado. Com isso, temos que este sistema é SPD (Sistema
Possível Determinado), cuja solução é: (2, -1, 3).

FIGURA 5: VOCÊ SABIA?
Os sistemas lineares apresentam tipos de classificações:
• SPD – Sistema possível e determinado: sistema no qual é
possível determinar o seu conjunto solução, e a resposta é
única, determinada por apenas um conjunto solução.
• SPI – Sistema possível e indeterminado: sistema no qual
é possível determinar vários conjuntos solução. A resposta
não é única, por tal fato ele se torna indeterminado.
• SI – Sistema impossível: não existe nenhuma resposta que
satisfaça o sistema linear.
Fonte: Depositphotos

1
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FIGURA 6

Vídeo sugerido: YOUTUBE. Sistemas de equações
lineares - Escalonamento 3x3 - Prof. Paulo. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=PrII2ktyjr4.
Acesso
em: 27 out. 2020.
Deixamos claro que está unidade é uma compilação das ideias
de vários autores, não se tratando, portanto, de uma redação
original.

Fonte: Depositphotos.

Desafios - Matemática
1- Em um laboratório mato-grossense, matemáticos e químicos, trabalhando em equipe,
realizaram um estudo para conhecer, de maneira mais detalhada, os componentes
químicos das substancias encontradas no grão do fruto do café. O objetivo é justamente
conhecer melhor os benefícios e contribuições destes elementos para o bem-estar e saúde
do corpo humano. Aos matemáticos ficou destinado, no estudo, a resolução de um sistema
linear de equações. O Sistema, quando solucionado, trará valores de incógnitas que ao
serem somadas ou descontadas, produzirão um resultado que avaliará o melhor horário
para consumo ao longo da tarde, para verificar o aproveitamento, por exemplo, da cafeína
no nosso organismo, uma das substancias químicas deste líquido saboroso e aromático.
O sistema a ser resolvido é dado por

A soma dos resultados das duas primeiras incógnitas, descontada da terceira
incógnita, determina a melhor hora para tomar aquele cafezinho; estimulando o
metabolismo, concentração e memória, referências dos estudos desta equipe de
profissionais. O valor será correspondente a
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
2- Você sabia que o café pode ajudar a prevenir Alzheimer e outras doenças? Um estudo
desenvolvido na Faculdade de Medicina de Lisboa, em Portugal, afirmou que o consumo
de café pode retardar os sintomas do Alzheimer. Outras pesquisas já provaram que beber
café também diminui os riscos de doenças como diabetes tipo 2, depressão em mulheres
e Parkinson. (Adaptado da revista Galileu).
Cibele, com predisposição genética para o Alzheimer, faz exames constantes para
prevenção e bem-estar de sua saúde. Antecipando-se, deste modo, a possíveis danos
2
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causados por essa doença. Em uma de suas consultas médicas rotineiras, enquanto
aguardava para ser atendida, leu sobre essa matéria (texto acima). Ela já sabia que a
cafeína contribui para deixar mais alerta, e esta nova informação a empolgou ainda mais,
pelo habito que tem em consumir diariamente uma xícara de café. Cibele é formada em
matemática e sempre estimula seu cérebro resolvendo atividades. Sabe que é um bom
exercício mental para deixar sua memória ativa. Neste dia, além de ler o texto sobre o
benefício do café na prevenção do Alzheimer, solucionou um escalonamento de sistemas
de equações lineares, para passar o tempo, enquanto aguardava a sua consulta.

Quais foram os valores encontrados por Cibele, obedecendo a ordem (x, y, z), que
curiosamente terminou o exercício no momento em que a chamaram para a consulta?
a) (1, 2, 3)
b) (1, 3, 2 )
c) ( 2, 1, 3 )
d) ( 2, 3, 1 )
e) ( 3, 1, 2 )

FIGURA 7: Café servido com nuvem de
algodão

3- Como você adoça seu café? Pois, a rede
chinesa Mellower Coffee teve uma ideia brilhante
para deixar a bebida mais saborosa. Eles
colocam uma nuvem de algodão doce acima da
xícara. Com o vapor que sobe do café quente, a
nuvem vai derretendo e o açúcar caindo na
bebida. O café é batizado de Sweet Little Rain’
(chuvinha doce, em português) e faz sucesso no
Instagram. Como é possível observar na imagem
ao lado, a engenhoca funciona porque, quando as
moléculas de água evaporam a partir da xícara de
café, elas entram em contato com o açúcar do
algodão doce, que está mais frio. Isso faz com
que a água condense e, então, dissolva a
sacarose, cuja solubilidade é de 1,97 kg/L de
água a 20ºC. Dessa forma, quando a mistura de
(Disponível em: < https://www.virgula.com.br/casa-ecomida/cafe-servido-com-nuvem-de-algodao-doce-e-aágua e açúcar pinga na xícara, por conta da força
melhor-invencao/>. Acesso em: 29 out. 2020
da gravidade, ela entra em contato com o café,
adoçando a bebida. Todo esse processo resulta
em um café docinho (e melado) – e claro, uma foto para lá de "instagramável". (Adaptado)
Disponível em < https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/11/explicacao-cientifica-por-tras-do-cafe-com-algodao-doce-quecaiu-na-fuvest.html >. Acesso em: 29 out. 2020.

Um professor de matemática, lendo o texto acima, teve a ideia de relacionar, por meio
de uma atividade, o escalonamento de um sistema de equações lineares, conteúdo
3
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que está ministrando no segundo ano de uma turma de EJA (Educação de Jovens e
Adultos), com a temperatura de solubilidade da sacarose do algodão doce que adoça
o café, citado na publicação. O item colocado como desafio será desenvolvido em
sala de aula, para que seus alunos determinem por escalonamento, em um sistema
de equações, o resultado de uma das incógnitas com valor que seja correspondente
a ¼ (um quarto) desta temperatura de 20ºC.

Dado o sistema acima, determine o valor desta incógnita. Definida como
a) 0,5

b) 2

c) 4

d) 5

e) 10

4
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EM13CHS104
imateriais
Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe– MT
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Tombamentos de bens materiais e Registro de bens imateriais

Ao trabalharmos os bens materiais e imateriais, devemos diferenciar o que é
tombamento e o que é registro:
O Tombamento é: um ato administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo
de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico,
cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo
que venham a ser destruídos ou descaracterizados.
O Tombamento pode ser aplicado aos bens móveis e imóveis, de interesse cultural
ou ambiental, quais sejam: fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios,
ruas, praças, cidades, regiões, florestas, cascatas etc. Somente é aplicado aos bens
materiais de interesse para a preservação da memória coletiva.
Uma dúvida frequente em relação ao tombamento é se é igual à desapropriação. E
não é. Pois, o tombamento não altera a propriedade de um bem, apenas proíbe que venha
a ser destruído ou descaracterizado. Logo, um bem tombado não necessita ser
desapropriado. E o mesmo pode ser alugado ou vendido, desde que o bem continue sendo
preservado. Não existe qualquer impedimento para a venda, aluguel ou herança de um bem
tombado. No caso de venda, deve ser feita uma comunicação prévia à instituição que
efetuou o tombamento, para que esta manifeste seu interesse na compra do mesmo. Tudo
isso é necessário para que o bem seja preservado e possa ser utilizado.
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Registro: este é para os bens imateriais, ou seja, os saberes, as tradições, o
conhecimento. Para se registrar, ao contrário do tombamento, o pedido pode vir da
comunidade detentora do bem. Ela pode solicitar ao órgão competente (federal, estadual
ou municipal) o registro, mediante o envio de fotos, vídeos, desenhos, declaração da
comunidade expressando a anuência e interesse pelo registro, justificativa, história e
informações sobre o bem. E seu propósito é “inventariar e registrar as características dos
bens imateriais, de modo a manter vivas e acessíveis as tradições e suas referências
culturais” (IPHAN, 1985).
Nos últimos anos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
vem passando por significativo processo de revisão crítica e aprimoramento de suas
práticas. Tal afirmativa pode ser constatada na abrangência e na importância de iniciativas
como a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2015, que estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pela Instituição nos processos de licenciamento
ambiental dos quais participe; a criação do Grupo de Trabalho Interdepartamental para
Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros, que atua na preservação do patrimônio
cultural de bens relacionados aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana; e
na publicação dos guias de pesquisa e documentação do Patrimônio Cultural e Diversidade
Linguística. Os exemplos demonstram, também, a abrangência das atribuições legais do
IPHAN, fato que tem exigido um esforço redobrado na qualificação de sua gestão (IPHAN,
1985).
A exemplo do que ocorreu com Patrimônio Imaterial – cujos instrumentos de
salvaguarda e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, foram instituídos e
aprimorados a partir do Decreto nº 3.551/2000, permitindo a exitosa viabilização de projetos
de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do
Patrimônio Cultural Brasileiro – o Patrimônio Material passa a construir, de forma
participativa, a sua política.
O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens
culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo:
arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. A
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio
cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial e,
também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o Registro e o Inventário –
além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que
6
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é adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos
urbanos.
Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades
históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como
coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos.
Um exemplo de tombamento é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja de
São Benedito de Cuiabá, considerada a mais antiga igreja remanescente de Cuiabá - é um
dos marcos de fundação da cidade, construída em arquitetura de terra em torno de 1730,
próximo ao córrego da Prainha, onde Miguel Sutil descobriu as minas de ouro que
impulsionaram a colonização da região. A fachada típica da arquitetura colonial brasileira
guarda a decoração barroca-rococó nos altares, com rica talha dourada e prateada, única
com esses detalhes no Brasil. É o palco da Festa de São Benedito, mais longa festividade
religiosa do estado (IPHAN, 2014).
Figura 1: Igreja do Rosário e São Benedito – Cuiabá – MT

Fonte: IPHAN. 2014.

A relação de patrimônios materiais tombados pelo IPHAN pode ser acessada por
meio do Arquivo Noronha Santos ou pelo Arquivo Central do IPHAN, que é o setor
responsável pela abertura, guarda e acesso aos processos de tombamento, de entorno e
de saída de obras de artes do País. O Arquivo também emite certidões para efeito de prova
e faz a inscrição dos bens nos Livros do Tombo.
Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios
da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer;
7
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celebrações; formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares
(como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).

Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe– MT

Um exemplo, em se tratando do estado de Mato Grosso, é o Ritual Yaokwa, a mais
longa e importante celebração realizada pelo povo indígena Enawene Nawe, que habita
uma única aldeia localizada na região noroeste do Estado do Mato Grosso. Parte
fundamental do Yaokwa ocorre quando se dá a saída dos homens para a realização da
pesca coletiva de barragem. Essa prática constitui-se em traço diacrítico do complexo
sócio-cosmológico Enawene Nawe, e é considerado o ponto alto do ritual e o grande
emblema da etnia.
O Yaokwa articula os domínios distintos, porém, indissociáveis e interdependentes
da Sociedade, da Cultura e da Natureza. Está orientado pela cosmologia – visão de mundo
– do Povo Enawene, e regulado pelos ciclos próprios da natureza através de um calendário
socioeconômico que integra complexas relações de ordem simbólica. Ao mesmo tempo, o
Yaokwa se inscreve no cotidiano, nos sentidos de pertença e enraizamento desse povo que
expressa na execução desse rito suas concepções sobre si e sobre os outros – os termos
de sua identidade – vinculados à memória, aos mitos e ao lugar privilegiado que o canto, o
sopro (flautas) e a música ocupam nessa operação (IPHAN, 2006, p. 14).
Inscrito no Livro de Registro de Celebrações, em 2010, esse ritual é considerado a
principal cerimônia do complexo calendário ritual dos Enawene Nawe, povo indígena de
língua Aruak, cujo território tradicional e Terra Indígena está localizado na região noroeste
do estado de Mato Grosso. Em 2011, a Unesco incluiu o Ritual Yaokwa na Lista do
Patrimônio Cultural Imaterial que Requer Medidas Urgentes de Salvaguarda.
Figura 2: Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe– MT

Fonte: IPHAN. 2014.
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Com duração de sete meses, o ritual define o princípio do calendário anual Enawene,
quando se dá a saída dos homens para a realização da maior de suas pescas - a pesca
coletiva de barragem. Para realizar o ritual, os Enawene Nawe se dividem entre os Harikare
e os Yaokwa, em conformidade com os clãs que organizam sua sociedade. Os Harikare
são os anfitriões, ou seja, os responsáveis pela organização do ritual e, como tais,
permanecem na aldeia junto às mulheres, devendo preparar o sal vegetal, cuidar da lenha,
acender o fogo e oferecer os alimentos, assim como limpar o pátio e os caminhos. Os
Yaokwa são os pescadores que partem em expedições para acumular uma grande
quantidade de peixe defumado e, assim, retornar para a aldeia e oferecer a pesca aos
Yakairiti (IPHAN, 2006).
Inicia-se em janeiro, com a colheita da mandioca e a coleta das matérias-primas,
casca de árvore e cipó, para a construção do Mata - corpo central das armadilhas de pesca
que deve ser acoplado às barragens a serem construídas nos rios. Nesse período,
realizam-se as primeiras oferendas de alimentos, cantos e danças aos Yakairiti. A pescaria
do Ritual Yaokwa é organizada com a divisão da aldeia em nove grupos rituais de acordo
com os clãs e com o conjunto de espíritos Yakairiti a que estão vinculados.
Estende-se durante o período da seca, época marcada pelas interações com os
temidos seres naturais do patamar subterrâneo, os Yakairiti. Para os indígenas, esses seres
estão condenados a viver com uma fome insaciável e precisam dos Enawene Nawe para
satisfazer seu desejo voraz por sal vegetal, peixe e outros alimentos derivados do milho e
da mandioca. Assim, os Enawene Nawe devem estabelecer uma relação de troca constante
com esses espíritos para manter a ordem social e cósmica, trocas que ocorrem por meio
de um complexo ciclo ritual que se distribui ao longo do ano (IPHAN, 2006).
Dessa forma, é importante destacar que, contemporaneamente, muita ênfase tem
sido dada, principalmente através da mídia, à importância de ações voltadas à preservação
do meio ambiente e à proteção de espécies ameaçadas de extinção. No entanto, é preciso
compreender que essa biodiversidade depende diretamente das sociedades humanas, pois
ela é também um produto desta interação homem e natureza. Assim, se quisermos
promover uma efetiva sustentabilidade é necessário e imprescindível que reconheçamos,
em primeiro plano, o papel definitivo que a diversidade de sociedades (sociodiversidade)
desempenha na manutenção e reprodução da biodiversidade” (IPHAN, 2006, P. 15).
Portanto, o Ritual Yaokwa representa para os Enawene Nawe, no Vale do Juruena,
a condição de sua continuidade como Povo, a manifestação de sua memória coletiva e
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histórica, e a expressão de uma estética da existência, que se produz a partir do uso e
manejo dos recursos presentes em seu território de ocupação histórica.
Desafio História

Responda as questões abaixo:
1 – Comente sobre:
a- Tombamento:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b- Registro:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 – Comente sobre o Ritual Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 – Elabore e responda duas questões referentes ao texto: Tombamentos de bens materiais
e Registro de bens imateriais, e elabore duas questões sobre o texto: Ritual Yaokwa do
Povo Indígena Enawene Nawe – MT:
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Geografia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS204
Organismos Supranacionais, Fragmentações dos territórios,
EM13CHS404
Disputas territoriais no Oriente Médio, Europa Oriental e
continente africano, Disputas territoriais internas, Êxodo
rural e a ocupação periférica urbana, Aumento do trabalho
informal e as profissões invisíveis.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Caro estudante, no material de novembro você estudou sobre
como os avanços tecnológicos resultaram na globalização, e
como esta tem influência nas relações de trabalho e no comércio
mundial. Dando continuidade aos estudos, neste material
veremos que ao mesmo tempo em que existe uma tendência
para a globalização e a criação de organismos
supranacionais como a ONU, também existem processos de
fragmentação dos territórios, causados por diversos fatores,

Organismos Supranacionais
Existem

incontáveis

Ampliando o vocabulário

organizações

supranacionais ou internacionais, isto é, aquelas
instituições formadas por dois ou mais países.
Porém, no que concerne ao âmbito geopolítico,
econômico e humanístico global, algumas delas se
destacam pela sua importância, dentre elas,
podemos citar ONU, OMC, Otan, FMI, Banco
Mundial, OIT e OCDE. A seguir, vamos compreender

Fragmentar
Reduzir
a
fragmentos, dividir em pequenas
partes, quebrar: fragmentar uma
obra.
Fragmentação é a ação de
fragmentar, de dividir em
pedaços.
No contexto geográfico – dividir o
território em partes menores.
Fonte: https://www.dicio.com.br/fragmentacao

um pouco melhor o significado e a importância da mais importante delas, a ONU
(Organização das Nações Unidas).
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ONU
Figura 1 - Bandeira da ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU) é
considerada

o

mais

importante

organismo

internacional atualmente existente, importante por
reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela
surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial (19391945) em substituição à antiga Liga das Nações, e
objetiva promover a paz e a segurança mundial.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/ 2020

A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, formado por um
grupo muito restrito de países. Na verdade, esses países são os antigos vencedores da
Segunda Guerra Mundial: Rússia (ex-União Soviética), Estados Unidos, França, Reino
Unido e a China (essa última não participou ativamente da Segunda Guerra). Além desses
cinco países, que são membros permanentes, fazem parte outros cinco países provisórios,
que se alternam periodicamente. O poder desse Conselho de Segurança é elevado, pois é
ele quem toma as principais decisões da ONU. Além disso, os cinco membros permanentes
têm o chamado poder de veto, em que qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo
que todos os outros países sejam favoráveis.
O Brasil participa da ONU desde quando foi criada, em 1945, sendo inclusive um
dos fundadores. O Brasil foi eleito 10 vezes para ser integrante do conselho de segurança,
O país está empatado com o Japão como o país que tem o maior número de anos sendo
eleito como membro. Participou de mais de 30 operações da ONU desde 1948. São ações
pela manutenção da paz, em que foram cedidos mais de 24 mil brasileiros. Entre elas estão
as operações na África, na América Latina, no Caribe, na Ásia e na Europa.

Fragmentação dos territórios

Apesar de atualmente notarmos a possibilidade de uniformização, no que se refere
à cultura de consumo no mundo, não podemos deixar de lado o fato de que também existe
uma fragmentação, causada pela grande diversidade cultural e política presente no
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espaço mundial, nos vários conflitos entre países
Relembrando

ou no interior deles, e ainda nas diferenças

Território é um espaço delimitado

pelo uso de fronteiras – não
necessariamente visíveis – e
que se consolida a partir de uma
expressão e imposição de
poder.

culturais que possuem forte influência em muitos
países, seja no geral ou no particular (faixas
etárias, etnias, classes sociais). Ou seja, a
produção do espaço geográfico acontece de modo
diferenciado e particular, e esse fator é muito
importante no mundo globalizado.

Territórios em disputa

Figura 2 – Conflitos territoriais existentes no
mundo

Toda essa diversidade cultural e
política entre países, e até em seu
interior, muitas vezes é fator importante
para a definição dos territórios. Porém,
durante o processo ocorrem muitas
disputas,

resultando

em

guerras,

atentados terroristas e genocídios. No
mapa ao lado é possível observar a
grande

quantidade

de

territoriais existentes no mundo.

conflitos
Fonte: https://geografiavisual.com.br/ 2020

No continente europeu, um dos principais motivos de conflitos é a questão do povo
basco. O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Essa
etnia luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos.
No continente africano, o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o continente foi
dividido. Antes da chegada dos europeus, os africanos viviam em harmonia, pois os grupos
rivais se respeitavam e isso não gerava instabilidade. No processo de colonização as
fronteiras impostas pelos europeus não levaram em conta as disparidades étnicas
existentes no continente. Esse ato equívoco provocou a separação de grupos aliados e
“união” de grupos rivais.
Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais
precisamente no confronto entre árabes e israelenses. Outra questão territorial e com ideais
separatistas é a respeito do povo curdo, que corresponde a uma nação sem pátria. Sua
13
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população é de aproximadamente 25 milhões de pessoas que estão distribuídas em grande
parte da Turquia, Iraque, Irã, Armênia e Síria.
Na América do Sul predominam os conflitos internos. O Brasil também possui a sua
disputa territorial. No caso, na fronteira Brasil-Uruguai, nas proximidades de Santana do
Livramento (RS), onde há uma vila disputada entre os dois países. Outra disputa é entre
Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Malvinas. Após uma guerra na década de 80, o conflito
perdura 38 anos.
Figura 3 – A ocupação do território brasileiro
Disputas territoriais internas no Brasil

O Brasil é um país de grande
extensão territorial e diversidade cultural,
o processo de ocupação do território
brasileiro se deu em diferentes épocas e
de diferentes maneiras. A ocupação pelo
colonizador ocorreu primeiramente na
região nordeste, avançando mais tarde
para a sudeste e sul, somente no século
XX iniciou-se a ocupação do interior das
regiões norte e centro-oeste. Durante
esse

processo

os

povos

indígenas

perderam a maior parte de seu território e
tiveram grandes baixas populacionais.
Ainda hoje existem conflitos em torno dos

Fonte: https://pt.slideshare.net 2020

territórios indígenas. As regiões norte e centro-oeste também são palco principal das
disputas de terras envolvendo, além dos povos indígenas, posseiros, grileiros, seringueiros,
garimpeiros e grandes latifundiários. Neste contexto de disputas territoriais o estado de
Mato Grosso está entre os principais espaços de conflito, devido ao número de terras
indígenas em seu território, à extração mineral e vegetal, e ao desenvolvimento da
agroindústria.

14
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Ampliando o vocabulário
Latifúndio - corresponde a uma extensa
propriedade agrícola privada, geralmente
não explorada economicamente, portanto,
improdutiva.

Grilagem - é a falsificação de documentos
para, ilegalmente, tomar posse de terras
devolutas ou de terceiros, bem como de
prédios ou prédios indivisos.

O Êxodo rural e a ocupação periférica urbana

Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em
direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo
crescimento da indústria e pela vida urbana, pois o processo de mecanização do campo
tirou vários postos de trabalho. Nas áreas urbanas o êxodo rural ocasiona muitos problemas
de ordem estrutural e social, os principais são: aumento do desemprego, aumento do
subemprego, crescimento de favelas e a marginalização.
Como o crescimento da população urbana é muito acelerado, o mercado de trabalho
não consegue absorver todos os trabalhadores. Além disso, a falta de qualificação
profissional dificulta uma colocação, e boa parte dessa população é empregada no que
chamamos de profissões invisíveis: gari, faxineiro, sepultador, porteiro, entre outras.
A necessidade de ganhar o sustento Figura 4 – Trabalho formal e informal
leva muitas pessoas a buscarem atividades no Brasil - 2017
sem vínculos empregatícios, ou seja, o trabalho
informal como: camelô, motorista de aplicativo,
entregador, catadores de material reciclável,
ambulante, entre outros. Em pesquisa realizada
em 2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em auxílio com a Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicílio Continua
(PNAD), constatou que há mais de 36 milhões
de pessoas sob essas condições informais,
seja trabalhando por conta própria, seja
trabalhando sem carteira assinada.

Fonte: https://www.folhaonline.es 2020

A baixa renda e a falta de emprego causam um problema na configuração da
paisagem das cidades, uma vez que, não podendo comprar um imóvel digno para morar,
muitas pessoas ocupam áreas periféricas sem condições e, em vários casos, em áreas de
15
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risco, isso provoca o crescimento das favelas. De acordo com o IBGE, em 2019 havia
5.127.747 milhões de domicílios ocupados em 13.151 mil favelas no país.
Toda essa falta de oportunidades e de perspectivas proporciona o surgimento do
crime e de atividades ilícitas, como a prostituição de adultos e crianças, tráfico de drogas,
formação de quadrilhas, entre muitos outros conhecidos pela sociedade brasileira.

Desafios - Geografia

1- Observe as Imagens:
Distribuição da população indígena - 1500

Fonte: https://professoresdozanei.wixsite.com/ 2020

Distribuição das terras indígenas - atual

Fonte: https://www.socioambiental.org/ 2020

As terras indígenas são uma porção do território nacional habitadas por um ou mais povos
indígenas, e por eles utilizadas para suas atividades produtivas, preservação de recursos
ambientais necessários ao seu bem-estar e à reprodução de seus costumes e tradições.
Compare os mapas e assinale a alternativa correta sobre as transformações territoriais
indígenas.
A) As principais terras indígenas estão concentradas na região Sudeste.
B) Com o tempo a população indígena se distribuiu por todo o território nacional.
C) A ocupação do território pelo colonizador, e tempos depois o avanço da agricultura,
fez com que a população indígena se concentrasse na porção norte do país.
D) As disputas entre etnias definiram o território indígena.
E) Nenhuma terra indígena está no território mato-grossense.
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2- Sobre a periferia do seu município:
A) Quais principais características das construções e do saneamento básico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B) Que tipo de trabalho é desenvolvido pela população que habita nessa região?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Sociologia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS101
Identificar os processos culturais ocorridos durante a
EM13CHS104
revolução Industrial que levaram à Indústria Cultural.
Desdobramentos culturais da Massificação da Cultura.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

SOCIOLOGIA: INDUSTRIA CULTURAL – PARTE II

Figura 1: Indústria Cultural
A Indústria cultural possui uma série de
características

que

permitem

a

fácil

identificação, e que servem também para
que se possa fazer reflexões acerca das
influências que inserem no mundo social e
na sociedade de consumo.

Criação de conceitos e características que
sejam capazes de influenciar o modo de
vida dos consumidores da arte:
- Propaganda e venda de produtos através
da associação entre marcas e produtores de filmes, novelas de rádio ou outras formas
artísticas;
Conteúdo feito para consumo rápido:
- Processo de produção que busca o lucro e o grande consumo das massas;
Influência marxista que afirma que a economia funciona como impulsionadora da realidade
social:
- Avanços tecnológicos que garantiram a produção e disseminação rápida das obras
produzidas:
- Democratização e maior acesso aos conteúdos produzidos;
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- Retrato do sistema burguês de produção e consequente uso para dominação de outras
classes.
Embora os conceitos da Industrial Cultural tenham sido pensados e definidos
principalmente no início do século XX, o padrão de rapidez, dominação de classe, consumo
rápido, lucro e padronização das histórias ainda é base da indústria de entretenimento do
século XXI.
Figura 2: Capitalismo

Apesar das críticas direcionadas aos
produtos da Indústria Cultural, autores da
Escola de Frankfurt, como Walter Benjamin,
não deixam de considerar que a mesma
consegue, de certa forma e até certo ponto,
democratizar o acesso às artes. Isso porque
com o advento de mídias e comunicação em
massa não é mais necessário ir a um show fisicamente ou à ópera para se conhecer estas
obras. Mesmo que a qualidade do produto seja inferior e a experiência não seja a mesma,
a indústria cultural pode ser utilizada para fins de acessibilidade, como a reprodução
fotográfica de obras, pinturas, esculturas que estão presentes em museus e espaços
distantes das classes populares.
Assim, a indústria cultural é um conceito crítico de interpretação da produção de bens
culturais no mercado capitalista. Tem por característica a alienação do povo e a produção
massificada e massificante da obra de arte. Pode, porém, ser utilizada para promover o
acesso e contato facilitado e massificado de grandes obras de Arte, mesmo com prejuízo
da qualidade técnica. A função da indústria cultural, porém, não é possibilitar o acesso, mas
sim produzir lucro com as obras de arte, com a exploração do artista inclusive.

DESAFIO DE SOCIOLOGIA

1) Cite três características da Industria Cultural.

2) Como a Industria Cultural promove a democratização e maior acesso aos
conteúdos produzidos?
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Filosofia – Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS303
A cultura de massa e a alienação.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

O século XX e a indústria cultural
Olá estudantes do 2º ano do Ensino Médio na modalidade EJA! No mês de
novembro a disciplina de filosofia tratou do tema sobre a ética. Já para o mês de dezembro,
a proposta é dialogarmos sobre a indústria cultural, a alienação e a sustentabilidade. É
interessante que você estudante, em diálogo com seu professor e colegas de classe,
busque aprofundar mais sobre essas temáticas.
Com o desenvolvimento industrial e o trabalho assalariado, as pessoas começaram
a consumir produtos em larga escala. Os primeiros críticos da indústria cultural foram os
filósofos Horkheimer e Adorno, já nos anos de 1930. O consumo em massa dos produtos
disponibilizados pelas indústrias, desde necessidades básicas até o lazer, levou a
população ao que ficou conhecido como consumo alienado.
Tais projeções acabam sendo propiciadas pelo sistema capitalista, pois a classe
trabalhadora é tratada como objeto/instrumento, e o consumo de mercadorias também
torna-se padronizado. E a uniformização da indústria cultural acaba sendo um mecanismo
de controle do poder, pois conforme o filósofo Adorno, a indústria cultural impede as
pessoas de serem independentes, autônomas, de ter capacidade de julgar e de decidir
conscientemente. Adorno foi quem criou a expressão indústria cultural, a qual “encontra-se
voltada única e exclusivamente para a satisfação dos interesses comerciais dos detentores
dos veículos de comunicação, que veem a sociedade como um mero mercado de consumo
dos produtos por eles impostos, dando origem a um processo de massificação de cultura”3.

3

Chalita (2005, p. 375).
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O termo “cultura de massa”, no presente texto, é utilizado para designar cultura do
povo (classe trabalhadora), e que se diferencia da cultura da elite (classe dominante). A
cultura de massa é fabricada e consumida em larga escala, a exemplo das músicas
sertanejas, dos filmes e das telenovelas. A cultura de massa é veiculada pelos meios de
comunicação de massa. Para Félix Guattari, a cultura de massa corresponde à culturamercadoria 4, pois é produzida para o consumo.
Por estar ligada umbilicalmente à industrialização e aos meios de comunicação, a
mídia acaba impondo uma cultura de massa com valores e comportamentos padronizados,
a serem seguidos pela sociedade, e esta aceitando passivamente as decisões dos
detentores do poder. Nesse sentido, é impedida a criatividade e a iniciativa das pessoas.
Walter Benjamim foi um filósofo com postura otimista em relação à indústria
cultural, pois defendia a ideia de que a população seria mais politizada através da arte
dirigida às massas, visto que a democratização da cultura tornaria a obra de arte um direito
universal e não apenas privilégio da elite. Benjamim defendida a técnica da reprodução da
obra de arte em série 5. Mas tais otimismos levaram a um consumo ilusório, por causar
apenas a sensação provisória de saciedade e satisfação, ou a ilusão de estar inserido
socialmente. Tais consumos não se restringem apenas a produtos/objetos, mas também às
ideias/pensamentos, principalmente quando o consumo se dá em determinadas revistas,
blogs, jornais ou televisão por assinatura 6, pois os meios de comunicação de massa –
rádio, televisão, cinema, imprensa e internet – ao disseminar a cultura de massa, acabam
homogeneizando os produtos a partir de um “gosto médio”, “promovendo uma certa
alienação da vida e de seus problemas” 7.
O que podemos elencar sobre a indústria cultural é que ao fazer uso de mídia de
massa, valores e comportamentos acabaram criando necessidades e linguagem própria.
Ou seja, “esses valores, necessidades, comportamentos e linguagem são uniformes porque
devem alcançar a todos; são amorfos, assépticos; não emancipam, nem estimulam a
criatividade; pelo contrário, bloqueiam-na, porque acostumam a receber passivamente as
mensagens” 8. E tais comportamentos são alienados, porque ao projetar modo de vida
padronizado nas pessoas, trata muito mais como consumidores de produtos do que como

4

Tomazi (2010, p.171).
Chalita (2005, p. 377).
6 Aranha e Martins (2009, p.75).
7 Aranha e Martins (2005, p. 62).
8 Reale e Antiseri (1991, p. 845).
5
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sujeitos de desejos e decisões. Para Habermas, o homem se liberta da razão
instrumental/técnica ao agir livremente.
O primeiro a definir o que é razão instrumental foi o filósofo Horkheimer ao
descrever que os recursos técnicos trouxeram consigo a desumanização, transformando o
homem em objeto ou razão instrumental. Para se libertar, o homem necessita passar da
razão objetiva (instrumental) à razão subjetiva 9. Para Horkheimer, por mais que vivemos
em uma sociedade automatizada, ainda podemos fazer muitas coisas, por mais que
futuramente essa possibilidade nos seja retirada/negada. Por isso devemos sempre criticar
a ordem estabelecida. E o papel da filosofia é o de recuperar a razão sábia e sadia,
caracterizada pela afetividade, cuja relação passa a ser de solidariedade e cooperação
entre os seres humanos e sua relação com o mundo 10.
Para Pimentel (2015), o conhecimento científico se apresenta na atualidade como
fator de poder e político. Assim a “racionalidade tecnológica é capaz de generalização”

11.

O resultado é que muitas pessoas agem sem se perguntar pelos fundamentos de suas
ações, afastando-as de iniciativas e vivendo automaticamente no mundo. Defende o autor
que “não há vida livre, realização de vontade livre, sem consequência humana. E não há
convivência humana pacífica sem as condições materiais mínimas e dignas de
sobrevivência” 12.
Marilena Chauí destaca duas características da obra de arte divulgada pela mídia
enquanto transmissão e reprodução: “uma delas caracterizada o acesso à arte; a outra
submete as artes a um mercado novo, criado pela chamada indústria cultural” 13. E fazendo
uma análise histórica, Chauí argumenta que os artistas se livraram do poder do culto e
foram aprisionados pelo valor do mercado 14.
E o resultado é o consumo alienado da população. O termo alienado que utilizamos
aqui significa aquilo que pertence a um outro, ou seja, o que foi transferido a outra pessoa.
O consumo se torna alienado quando a maioria das pessoas fica excluída de ter acesso
àquilo que é produzido, por causa das desigualdades econômicas, sociais e políticas, pois
para ter acesso ao produto que se transformou em mercadoria no sistema capitalista, é
preciso dinheiro para adquirir. O consumo alienado é proposto pelo constante consumismo,

9

Reale e Antiseri (1991, p. 849).
Aranha e Martins (2005, p. 47).
11 Pimentel (2015, p.187-188).
12 Pimentel (2015, p. 203).
13 Chaui (2017, p. 295).
14 Chaui (2017, p.306).
10
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e de forma cada vez mais descartável ou de fácil substituição, pois as mercadorias em
constante consumo é o objetivo principal do sistema econômico capitalista

15.

Como forma de superação do consumo alienado, uma das alternativas “envolve a
transformação dos valores dominantes em toda a sociedades”

16.

Nesse sentido é que

propomos a sustentabilidade. O modo de vida nos princípios da sustentabilidade defende
o equilíbrio entre os seres vivos e não vivos. Apesar dos vários usos do termo
sustentabilidade na atualidade, onde muitos expressam apenas visão reduzida, o que cabe
é entendermos que, para adotarmos uma vida sustentável, em princípio temos que propor
o equilíbrio entre o planeta terra e o ser humano, onde todos convivam em harmonia. Para
isso a produção, as tecnologias e o meio ambiente são fundamentos de vida digna e não
de concentração e lucro.
Conforme Leonardo Boff 17, a sustentabilidade requer as quatro seguintes virtudes:
a) hospitalidade (cada um se sentir hóspede dessa terra); b) convivência (nossa missão
não é existir, mas coexistir); c) respeito a todos os seres (cada um na sua singularidade
merece veneração e respeito); d) comensalidade (é o ato de comer e beber juntos). É a
partir desses princípios e das virtudes que propomos a sustentabilidade como proposta de
superação da alienação ou coisificação do ser humano.

Questões para refletir.

1. O que é indústria cultural?
2. Descreva qual era o objetivo da crítica à indústria cultural, iniciada por Adorno e
Horkheimer.
3. Elenque o que você entendeu por alienação.
4. É possível superar a proposta da indústria cultural atrelada ao consumo alienado?
Justifique as alternativas possíveis.

15

Cotrim e Fernandes (2017, p.181-187).
Cotrim e Fernandes (2017, p.185).
17 Boff (2006, p. 08).
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