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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Carga horária total mensal1
Língua Portuguesa - Carga horária mensal2 __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
- Produção e circulação de discurso
EM13LP01
EM13LP18
- Leitura, escuta e apreciação de diferentes gêneros textuais.
- Textos multimodais - Ferramentas digitais
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Língua Portuguesa - Leitura e produção
Prezado/a estudante, como foram os últimos dias? Você tem tomado todos os cuidados
com sua saúde? O que achou das atividades do nosso último encontro? Esperamos que
você tenha ampliado as propostas encaminhadas, que tenha se divertido e ficado feliz com
o resultado do seu papel de protagonista do seu aprendizado! Que a sua entrevista tenha
trazido uma série de coisas boas para você compartilhar com seus colegas e familiares. O
conhecimento é a melhor ferramenta na nossa construção pessoal e profissional!
Compartilhe as coisas boas que aprende! Leia um bom livro, uma entrevista, uma
CRÔNICA! Lembre-se do exemplo dos 15 minutos da Dona Jacira (mãe do Emicida).
Vamos lá?!
:)

Vamos relembrar o Gênero Crônica. Foi muito difícil selecionar apenas uma crônica para
iniciarmos nossa conversa, pois há tantas e todas tão maravilhosas! Porém, acredito que
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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“A última crônica” retrata uma cena muito linda, seja na relação familiar que Fernando
Sabino apresenta, seja na forma como o autor empodera o personagem quando os olhos
de ambos se cruzam. Agora peço que você leia o texto abaixo em voz alta. Imagine-se
como um personagem que assiste a cena: você, uma família e um escritor que precisa
escrever.
A última crônica
A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão.
Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria
de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do
irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu
disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava
ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de
esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples
espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e
tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu quereria o
meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora
de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.
Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas
de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção
de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três
anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa:
mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor.
Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família,
célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.
Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso,
aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de
bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se
aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois
se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da
naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês.
O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho – um
bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida
na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua
frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em
torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira
qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também,
atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.
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São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do
bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a
um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força,
apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada,
cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: “Parabéns pra você, parabéns
pra você…” Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra
finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando
para ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe
cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer
intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos
se encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba
sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.
Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.”
Elenco de cronistas modernos, 21ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/introducao-ao-genero-cronica/index.html, acesso
realizado em 22/11/2020.

Então, conseguiu fazer a viagem? Agora, queremos pedir que você releia o texto, coloque
para gravar no seu celular. Pode ser só em áudio, ou em vídeo, como preferir. Pode usar
toda sua criatividade e contar do seu jeito, desde que lembre de citar o nome do autor.
Encaminhe para as pessoas mais próximas, com isso você pode incentivar o interesse
pela leitura. Mãos à obra!

Vamos conversar sobre A última crônica

01) Levante dados sobre:
a) O autor da crônica: Fernando Sabino
b) Em que veículo eram publicadas suas crônicas e em que período/ano.
c) Para qual público Fernando Sabino escrevia? A que classe social pertencia seus
leitores?
02) Releia A última crônica e escreva seus apontamentos, conforme sua
compreensão, da seguinte passagem do texto que trouxemos abaixo:
“Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe
remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma
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caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho.
Ninguém mais os observa além de mim. ”
a) Como você descreveria esta cena?

b) Pesquise no dicionário a palavra ritual. Você acredita que o autor a escolheu por algum
motivo?

c) Você acredita que houve preconceito do autor ao utilizar palavras e expressões:
“compostura da humildade”, “casal de pretos”, “negrinha”, “toda arrumadinha no seu
vestido pobre”, ou trata-se de alguma estratégia para chamar a atenção dos seus leitores
para uma parcela da população que é excluída e discriminada socialmente?
d) Em: “O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente
do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram,
ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando
o olhar e enfim se abre num sorriso”, como você percebe esta cena? Comente sua
percepção sobre a forma que o autor apresenta a sustentação do olhar do olhar do pai.

Agora vamos falar sobre o gênero crônica

Quais foram as sensações que você teve ao ler A última crônica? Ela te emocionou?
Possibilitou reflexões? Fez você rir? Estes são os objetivos dos cronistas, te proporcionar
emoções falando de vivências cotidianas, por intermédio de uma linguagem mais leve,
poética, que se aproxima de uma conversa entre dois amigos com total liberdade para
prosear. No caderno do professor, na página Escrevendo o futuro, encontramos que:
- Crônica é um gênero de texto tão flexível que pode usar a “máscara” de outros gêneros,
como o conto, a dissertação, a memória, o ensaio ou a poesia, sem se confundir com
nenhum deles. Possui uma narrativa curta com temas relacionados ao cotidiano, tem a
capacidade de, por vezes, nos fazer enxergar coisas belas e grandiosas em pequenos
detalhes que costumam passar despercebidos, por isso conquista tanto o leitor.
As crônicas que lemos em jornais, blogs, revistas, na maioria das vezes, são produzidas
por autores já conhecidos pelo público, trazendo seu estilo, com temas relacionados à
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ética, às relações humanas, econômicas, políticas e sociais. Apresentam uma linguagem
simples e coloquial, nem sempre apresenta personagens e quando os traz são poucos e
a cena acontece em espaços pequenos.


2) Marque as alternativas que corresponderem às características da crônica:
( ) “Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano,
fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao
episódico, [...] quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num
acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial.
(Linguagem coloquial)
( ) Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família,
célula da sociedade. (Poucos personagens: pai, mãe e filha)
( ) “Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas
de mármore ao longo da parede de espelhos. (Espaço reduzido)
( ) “Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio,
a que os pais se juntam, discretos: “Parabéns pra você, parabéns pra você…”. (Tema
cotidiano)

3) Agora é a sua vez de ser cronista.
Você já conhece as características da crônica, compreendeu que é um gênero que utiliza
linguagem simples, que é quase uma conversa com o leitor, que tem poucas ou nenhuma
personagem, que se passa num ambiente reduzido e que é um texto mais curto e que o
tema é sempre aquele olhar sobre as coisas simples do cotidiano. Então, agora é só utilizar
a sua sensibilidade e criatividade para transformar um tema do seu cotidiano numa linda
crônica.

4) Vamos revisar o gênero: texto multissemiótico, tão utilizado nos últimos tempos,
com a praticidade das ferramentas digitais, mas que continua exigindo, tanto dos
leitores quanto produtores deste gênero textual, muita leitura e conhecimento. Ao
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ler os gráficos e imagens, o leitor também é convocado a ativar todo o conhecimento
de mundo que ele tem, ou seja, todas as leituras e informações sobre o tema.
Observe as imagens abaixo e responda:

https://almapreta.com/editorias/realidade/negros-sao-menos-de-4-dos-profissionais-em-cargos-delideranca-em-sao-paulo Acesso em 24/11/2020.

a) Qual é o tema do infográfico?
b) Quais são os elementos utilizados nos infográficos acima? Como você apresentaria
estas informações?
c) Quais conhecimentos o/a leitor/a precisa ter para ampliar a leitura proposta pelos
infográficos?
d) Podemos compreender, ao observar o segundo infográfico, que a discriminação social
e étnica se apresenta ainda com maior intensidade no gênero feminino? Comente:
e) Construa um infográfico utilizando as informações acima, pesquise e apresente também
as informações locais. Procure saber se há dados sobre o tema em sua cidade e também
no Estado de Mato Grosso, assim você poderá ampliar as informações. Você também pode
verificar com as Associações Comerciais, em empresas que atuam com o auxílio de vagas
para emprego. Depois compartilhe com os colegas e conversem sobre o assunto. Desejo
muita inspiração e pesquisa. Até breve!
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementação
Educação Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG503
Basquete e basquete em cadeira de rodas.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Conhecendo o basquete
O basquete (ou basquetebol) é um esporte em que duas equipes de cinco jogadores
competem para ver qual marca mais pontos acertando a bola numa cesta que fica no alto.
Vence a equipe que encestar mais bolas ao longo de quarenta minutos, divididos em dois
ou quatro tempos.
O basquete é jogado em uma quadra retangular. A quadra profissional mede 28,7
metros de comprimento por 15,2 metros de largura.
No meio de cada linha menor do retângulo há uma cesta, colocada a 3 metros de
altura. Ela é formada por um aro de metal com uma rede e fica presa a uma tabela. A equipe
de basquete tem cinco jogadores: dois alas (aqueles que ficam próximos às linhas laterais);
dois armadores (aqueles que ficam no centro da quadra e são os “cabeças” do time); os
armadores (aqueles que planejam as jogadas); e um pivô (aquele que é responsável por
maior parte dos arremessos de bola na cesta) – geralmente os pivôs são os jogadores mais
altos e mais ágeis da equipe, são eles também que normalmente fazem o rebote da bola,
ou seja, recuperam a bola após o arremesso do adversário.
O jogo começa quando o árbitro atira a bola para cima, entre dois jogadores
adversários. Isso acontece no meio da quadra, dentro do círculo central. Os dois atletas
saltam e tentam arremessar a bola para os companheiros de time.
Um time ataca enquanto, o outro tenta defender seu campo e tomar a bola para si.
Qualquer jogador pode arremessar a bola em direção à cesta do time adversário. A maioria
dos arremessos em que a bola é encestada vale dois pontos. Arremessos mais longos,
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feitos de trás da chamada linha dos três pontos, valem três pontos quando a bola entra na
cesta.
Figura 1 – Quadra de vôlei

FONTE: Escola Britannica. (2020).

Os jogadores que estão no ataque podem passar a bola para os companheiros ou
movê-la sem passa-la para ninguém. Para mover a bola, eles devem driblá-la, ou seja,
quicá-la na quadra enquanto correm com ela. Os passes de bola podem ser: passe com a
mão, passe de peito, passe picado (ou quicado), passe de ombro e passe por cima da
cabeça.
Já os arremessos mais utilizados são a bandeja e o jump. As chamadas "enterradas"
ocorrem mediante um salto e a colocação da bola no cesto.
Quando um arremesso não entra na cesta, as duas equipes tentam recuperar a bola.
Isso é chamado de rebote. Se o time que estava no ataque pegar a bola no rebote, pode
haver nova tentativa de arremesso.
Um grupo de árbitros, ou juízes, garante que os jogadores sigam as regras. Por
exemplo, se um jogador que está no ataque ultrapassa os adversários sem bater a bola no
chão, o árbitro dá a posse de bola para o time que estava na defesa. Algumas penalidades
são chamadas faltas. Por exemplo, os juízes marcam falta em caso de contato físico
agressivo de um jogador contra outro, como bater, empurrar e fazer tropeçar. Nesses
casos, a bola é reposta em jogo pelo time do jogador que sofreu a falta. Em muitos casos,
8
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a falta é compensada com o direito a um ou mais lances livres. A bola então é arremessada
a partir de uma área chamada garrafão, a 4,6 metros da cesta. Nos lances livres, cada cesta
marcada vale um ponto.

Basquete em cadeiras de rodas
Você já conhece o basquete jogado por cadeirantes? Praticado inicialmente por exsoldados norte-americanos que haviam saído feridos da 2ª Guerra Mundial, o basquete em
cadeira de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paraolímpicos. As
mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968, nos Jogos de Tel Aviv. Leia o
infográfico para saber mais sobre essa modalidade esportiva:

Figura 2 - Infográfico
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FONTE: Rede do esporte. (2020).
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Desafios de Educação Física
1. Quais são as formas de pontuação do basquete?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
A. ( ) O basquete de cadeiras de rodas e o basquete olímpico são jogados com cinco
atletas em cada equipe.
B. ( ) No basquete de cadeiras de rodas existe uma classificação do atleta de acordo
com seu comprometimento físico.
C. ( ) A altura da cesta é de três metros.
D. ( ) A falta é compensada com um arremesso de três pontos.
E. ( ) A equipe de basquete é composta por dois alas, dois armadores e um pivô.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Arte - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG202
Arte Contemporânea
EM13LGG604
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Arte Contemporânea
A arte contemporânea não tem um registro inicial preciso. Isto é, não existe um consenso
entre os estudiosos que determinem seu começo. Porém, pode-se dizer que essa tendência
artística tenha começado no período pós-guerra, na década de 1950, e continua até hoje.
Dessa forma, essa corrente também é conhecida como “arte do pós-guerra” e, por surgir
propondo uma ruptura com a arte moderna, é denominada, também, de “arte pós-moderna”.
Em um sentido generalista, a arte contemporânea se refere a toda produção artística da
atualidade como pintura, dança, escultura, fotografia e performance na arte.
Nesse cenário, esse estilo propõe uma releitura do que é arte, por meio de novas técnicas
e pensamentos. Desse modo, desconecta-se dos padrões artísticos anteriores.
Subjetiva, inovadora e original, essa corrente não tem como proposta analisar a obra de
maneira direta. Pelo contrário, esse estilo valoriza tanto a obra como a percepção do artista
ao criá-la, a sua integração com seu trabalho e o seu processo criativo.

Contexto Histórico
Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, o mundo vivenciou um período
intenso, caracterizado pela globalização, avanço tecnológico e pelo desenvolvimento de
novas mídias.
De forma simplificada, esse estilo surgiu em um período em que o mundo e a cena artística
transitavam da era industrial (moderna), baseada no consumo, para a era da comunicação
e da digitalidade, caracterizada pela informação e diálogo.
12
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Esse panorama deu origem a uma nova mentalidade, que buscou romper com padrões
preestabelecidos e valorizar a ação do inconsciente no processo criativo, entre outras linhas
de pensamento menos ortodoxas. Logo, a arte contemporânea despontou explorando
novas linguagens, técnicas e experimentações.
Em outras palavras, esse estilo prestigia a atitude do artista. Logo, prioriza a sua liberdade
criativa e não o objeto artístico final. Esse processo acontece de forma profunda. Afinal,
além de focar na experimentação da produção artística, também promove a reflexão e o
rompimento de paradigmas.
Nesse contexto, é fundamental destacar a liberdade do artista da arte contemporânea. Isso
porque, durante séculos, a arte foi atrelada às vontades da Igreja, da sociedade ou do
governo. Ou seja, o artista não exercia seu papel com autonomia. Nesse cenário, a arte
contemporânea surgiu como uma espécie de libertação, partilha de um espírito comum:
são, cada qual a seu modo, tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à natureza, à
realidade urbana e ao mundo da tecnologia. As obras articulam diferentes linguagens –
dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura etc. –, desafiando as classificações
habituais, colocando em questão o caráter das representações artísticas e a própria
definição de arte. Interpelam criticamente também o mercado e o sistema de validação da
arte. Afinal, esse estilo promove a liberdade de criação de modo intenso, sem amarras ou
censura. Essa manifestação artística não apresenta um estilo único, mas vários, como o
minimalismo, a arte conceitual, a pop art, a arte efêmera, a arte de rua e a performance
artística.

Característica da Arte Contemporânea
A arte contemporânea apresenta algumas características particulares. São elas:


a subjetividade e a abstração;



a união de várias correntes artísticas;



o desvinculamento de padrões preestabelecidos;



a interação da obra com o espectador;



a forte reflexão e questionamento;



a utilização de diferentes materiais;



a liberdade artística;



o uso de tecnologia e novas mídias;



o caráter efêmero da arte.
13
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Arte contemporânea e suas vanguardas:
Pop art
Surgida no fim da década de 1950, a pop art pode ser definida pelo retrato e interpretação
de seus artistas em relação à cultura popular e de massa.
Provocativa e nada óbvia, a pop art contou com artistas de vanguarda como Andy Warhol
e Roy Lichtenstein, e influenciou outros campos, como a moda e o grafismo
Figura 01: Campbell's Soup Cans, 1962

Fonte: invaluable.com

Fotorrealismo
O fotorrealismo surgiu entre as décadas de 1960 e 1970 e teve como principal proposta
replicar a fotografia do modo mais realista, exato e preciso para a pintura. Entre os artistas
desse estilo, Chuck Close e Gerhard Richter foram os seus representantes mais famosos.

Figura 02: Oscar oKuno, ball point pen

Fonte: Creative Bloq
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Arte Conceitual
Surgida na década de 1960 e atingindo seu ápice na década seguinte, a arte conceitual é
considerada uma arte contemporânea por apresentar um forte caráter experimental, e por
priorizar a ideia e a atitude do artista em detrimento da obra.
Os principais artistas dessa corrente foram Marcel Duchamp, Joseph Kosuth, Joseph
Beuys, Robert Rauschenberg e Yves Klein, entre muitos outros.

Arte minimalista
O minimalismo teve seu início nos Estados Unidos, na década de 1960, e explorou o cenário
artístico ao promover a utilização de mínimos recursos e poucas cores para a produção de
suas obras.
Alguns representantes importantes desse estilo foram: Donald Judd, Frank Stella e Richard
Serra, entre vários outros.

Arte de rua
Como um dos mais recentes movimentos dentro do que é arte contemporânea, a arte de
rua é um gênero que ganhou destaque com o surgimento dos grafiteiros famosos na década
de 1980.
Promovendo a reflexão, o ativismo social e um olhar crítico sobre a sociedade, a arte de
rua pode ser encontrada em diferentes campos, como murais e instalações.

Atividades
Questão 1. (ENEM/2018)
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As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra
Estrutura vertical dupla se distingue da urna funerária marajoara ao
a) evidenciar a simetria na disposição das peças.
b) materializar a técnica sem função utilitária.
c) abandonar a regularidade na composição.
d) anular possibilidades de leituras afetivas.
e) integrar o suporte em sua constituição.

Questão 2. (Enem-2017/adaptado).

TEXTO I

TEXTO II
Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp
afirmou:
— Isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito
difícil escolher um objeto porque depois de quinze dias você começa a gostar dele ou a
detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha
nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença
visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto.
16
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CABANNE, P.Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. São Paulo: Perspectiva, 1987 (adaptado).

Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao
criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em:
a) designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX.
b) considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte.
c) revitalizar, de maneira radical, o conceito clássico do belo na arte.
d) criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte.
e) atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte.

Questão 3. (Enem-2017)

O texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No
trabalho citado, do artista Jaime Prades, considera-se a
a) reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem.
b) valorização da poética em detrimento do conteúdo.
17
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c) preocupação com o belo encontrado na natureza.
d) percepção da obra como suporte da memória.
e) reutilização do lixo como forma de consumo.

Questão 4. (Enem-2017)

Em 1956, o artista Flávio de Resende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o
traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras
mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar,
como características dessa manifestação artística, o uso:
a) da intimidade, da política e do corpo.
b) do público, da ironia e da dor.
c) do espaço urbano, da intimidade e do drama.
d) da moda, do drama e do humor.
e) do corpo, da provocação e da moda.

18
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Língua Inglesa - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG403
Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando
em 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 ___

1. Leia o texto.

THE WEATHER MAN
They say that the British love talking about the weather. For other nationalities this can be
a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when they
have nothing else to say to each other. And yet the weather is a very important part of our
lives. That at least southwest of England. Here employees – and computers – supply
weather forecasts for much of the world.
http://educacao.globo.com/provas/enem-2010/questoes/93-ingles.html

Speak Up. Ano XXIII, nº 275.
Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra:

(A) o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades.
(B) a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas.
(C) a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês.
(D) as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua.
(E) o conflito entre ideias e opiniões ao se comunicar em inglês.
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2. Leia a história em quadrinhos.
(UEL -2009)

1) Inicialmente, Lucy supõe que a borboleta amarela é uma

(A) enorme borboleta africana.
(B) borboleta incomum naquela época do ano.
(C) borboleta comum naquelas redondezas.
(D) borboleta que tem que ser observada.
(E) borboleta rara do Brasil.

2) A comicidade presente no último quadrinho se deve ao fato de Lucy

(A) saber que a batata frita veio do Brasil.
(B) constatar que não existem borboletas amarelas no Brasil.
(C) estar convencida de que se trata mesmo de uma borboleta.
(D) achar as batatas fritas brasileiras diferentes das americanas.
(E) não querer abrir mão de seu argumento inicial.
20
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3. Leia os textos atentamente. (Enem/2018)
TEXTO I
A Free World-class Education for Anyone Anywhere
The

Khan

Academy

is

an

organization

on

a

mission.

We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free
world-class education to anyone anywhere. All of the site's resources are available to
anyone. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free
of charge.
Disponível em www.khanacademy.org. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado)

TEXTO II
I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the problem is
the way Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as “revolutionizing
education”. The way people with power and Money view education as simply “sit-and-get”,
i.e., teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more eficiente
than classroom lecturing. Khan Academy does it better. But TRUE progressive educators,
TRUE education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We
want to DO BETTER THINGS.
Disponível em http://fnoschese.wordpress.com. Acesso em: 2 mar. 2012

Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores
encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse
sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro,
apresenta a intenção do autor de
(A) elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica.
(B) reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação.
(C) chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação.
(D) destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional.
(E) criticar a concepção de educação em que se baseia a organização.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Carga horária total Mensal 04 horas
Língua Espanhola - Carga horária mensal 04 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
 As horas em espanhol
EF06LI17
 Números cardinais em espanhol
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma ° ano ___

Em espanhol, as horas se expressam de maneira um pouco diferente do português.
Nesta aula vamos aprender a pedir e informar as horas, e a utilizar algumas locuções que
ajudam a diferenciá-las. Boa aula!

Las horas
Expressões utilizadas para perguntar as horas em espanhol:
¿Qué hora es?

Que horas são?

¿Qué hora tiene?

Que horas são?

¿Tiene hora?

Você tem horas?

¿Puede decirme qué hora es?

Poderia me dizer que horas são?

Para informar as horas em espanhol, utiliza-se o verbo ser (singular e plural) e os artigos
femininos la (a) e las (as).
Es la una

É uma hora.

Es mediodía

É meio-dia.

Son las ocho

São oito horas.

Son las tres y media.

São três e meia

As expressões meia-noite e meio-dia não se escrevem com hífen: 00:00 (Medianoche)
12:00 (Mediodía)
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Na figura 1 temos um relógio que nos ajuda a compreender como se escrevem as horas
em espanhol.

 Un cuarto corresponde a um quarto de hora, ou seja, a 15 minutos.
 A palavra media corresponde a meia hora, ou seja, a 30 minutos.
 En punto indica a hora exata, ou seja, em ponto.
 Utilizamos menos quando o ponteiro dos minutos está na metade esquerda do relógio.
Nesse caso informamos a próxima hora e descontamos os minutos que faltam. Por
exemplo, se o relógio marca 06:45, é correto dizer que são 07 menos um quarto, ou
seja, faltam 15 minutos para as 07:00.
Locuções relacionadas com as horas:
de la mañana

da manhã

de la tarde

da tarde

de la noche

da noite

de la madrugada

da madrugada

Siete en punto.
Son casi las tres.
Alrededor de las siete.
En una hora más.
Hasta las diez.

Sete em ponto.
São quase três.
Por volta das sete.
Daqui a uma hora.
Até as dez horas.
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Cerca de las dos.
Al mediodía.
A medianoche.

Perto das duas.
Ao meio-dia.
À meia-noite

Fonte: todamateria.com.br

*Para escrever corretamente as horas, você deverá aprender os números cardinais em
espanhol:

Lectura: ¿Cuál es la mejor hora para todo lo que tienes que hacer?
El mejor momento para dormir
Algunas personas tienden a levantarse muy temprano y ser productivas durante el día,
mientras otras simplemente se levantan tarde. Es recomendable tener un período de sueño
largo por la noche, aunque algunas personas se consideren nocturnas y prefieran estar
despiertas a esa hora. Nuestro cuerpo precisa horas de sueño que solo se pueden
recuperar correctamente en este período del día.
La hora indicada para el trabajo y la creatividad
Unas horas después de despertarnos nos ponemos alertas y nuestra concentración
empieza a aumentar. Este es el momento ideal para realizar trabajos cognitivos y que
requieran mucha memoria. Desde el mediodía y hasta las 16:00 aproximadamente, nos
volvemos más distraídos.
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Durante la tarde estamos más cansados, pero de acuerdo a los estudios esto ayuda a la
creatividad. Los problemas que pueden ser resueltos con una mente abierta y soluciones
alternativas pueden ser resueltos en esta hora. Si bien la parte analítica nunca descansa
durante el día, es mejor el cansancio para la creatividad y nuestra mente es más libre para
encontrar caminos diferentes.
La hora ideal para las redes sociales
Mandar correos electrónicos muy temprano en la mañana demostró ser muy efectivo,
porque serán los que sean leídos y llamen la atención. Si se trata de redes sociales, más
personas compartirán tus tweets de las 15:00 a las 18:00hs, porque están cansados y sin
ganas de crear frases propias, sin embargo, en facebook podrás tener más éxito luego de
las 20:00 cuando la gente termine de trabajar y llegue a su hogar.
El mejor momento para comer
Durante la noche es mejor no ingerir grandes comidas, debido a que tendremos poco
tiempo para procesarlas antes de irnos a dormir, algo que no es positivo. Se recomienda
que los alimentos se ingieran en momentos donde estamos activos. Los niveles de glucosa
en nuestra sangre son mucho mayores cuando comemos algo de noche, que cuando lo
hacemos temprano.
Fonte: vix.com. Disponível em: <https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6081/cual-es-la-mejor-hora-paratodo-lo-que-tienes-que-hacer>. Acesso em: 10 nov. 2020. (Adaptado)

Actividades
1) Observe os relógios e escreva por extenso as horas que aparecem neles.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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2) Complete as horas utilizando as expressões: media, cuarto, en punto e menos.
a) Son las seis y ___________________ (06:30)
b) Es la una _______________________ (01:00)
c) Son las tres y ___________________ (03:15)
d) Son las ocho ______________ veinte. (07:40)
e) Son las nueve___________________ (08:45)
f) Son las dos y ___________________ (02:30)
g) Son las once ________________ diez. (10:50)
h) Son las cinco ____________________ (05:00)

3) AM e PM são duas siglas com origem no latim utilizadas para referir cada um dos
dois períodos de 12 horas em que está dividido o dia. O primeiro período de 12
horas é designado como AM, que é da meia-noite ao meio-dia. O segundo período,
chamado de PM cobre as 12 horas do meio-dia à meia-noite. Desse modo, escreva
por extenso as horas em espanhol e utilize as locuções para diferenciá-las como
no exemplo:
Ejemplo: 07:00 PM – Son las siete de la noche
a) 06:20 AM _____________________________________________________
b) 08:30 PM _____________________________________________________
c) 09:25 AM _____________________________________________________
d) 05:10 PM _____________________________________________________
e) 03:30 AM _____________________________________________________

4) De acordo com o texto, assinale as afirmativas corretas.
a) El mejor momento para dormir es:
( ) por la tarde.
( ) por la mañana.
( ) por la noche.
b) La mejor hora para realizar trabajos cognitivos es:
( ) unas horas después de despertarnos.
( ) desde el mediodía y hasta las 16:00.
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( ) durante la tarde.
c) La mejor hora para estar en las redes sociales es:
( ) por la mañana y por la tarde.
( ) por la tarde y por la noche.
( ) por la mañana y por la noche.
d) El mejor momento para comer es:
( ) durante la noche.
( ) en los momentos donde estamos activos.
( ) durante todo el día.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Química - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT105
Fatores que interferem o equilíbrio químico
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Fatores que interferem no equilíbrio químico – ciclo do carbono
Vimos, no material “Reações reversíveis no ciclo do carbono”, uma introdução às
transformações químicas reversíveis aplicadas ao fluxo de gás carbônico (CO 2) na biosfera.
Quando a reação é reversível, os produtos também reagem entre si, formando novamente
os reagentes. Na indústria essas reações não são tão vantajosas, afinal, o interesse é que
a maior quantidade possível de reagentes se transforme em produtos no menor tempo
possível. Esse controle pode ser feito alterando-se as condições em que a reação se
processa, variando a pressão, a temperatura ou a concentração dos reagentes.

No ambiente, por outro lado, uma reação em equilíbrio pode ser alterada por alguma ação
humana imprudente. Como tratado no texto introdutório, o ciclo do gás carbônico tem se
modificado muito ao longo dos anos e tem provocado vários impactos à natureza e ao ser
humano. Um exemplo é a acidificação das águas oceânicas e consequente diminuição da
disponibilidade de íon carbonato (HCO3-) para as espécies aquáticas que fixam carbonato
de cálcio (CaCO3), como mostrado na ilustração da Figura 1 (próxima página).
Na atmosfera, o CO2 é um gás quimicamente inerte, mas quando é dissolvido na água se
torna reativo e participa de uma série de transformações químicas, como mostrado nas
reações ao lado:
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Veja

que

um

dos

Figura 1: Acidificação dos oceanos por deposição de CO2

efeitos da dissolução
do CO2 na água do
mar é o aumento da
concentração dos íons
hidrogênio

(H+),

causador do aumento
da acidez. Se você
observar as reações
mostradas

acima

(página anterior) e a
Figura 1, vai ver que
Fonte: Lacouth. (2015)

essa liberação de íons

H+ é resultado da reação inicial do CO2 com a água e formação do ácido carbônico (H2CO3).
Esse ácido é fraco e se decompõe facilmente e forma os íons H+ e bicarbonato (HCO3-). Na
água do mar há bastante íons carbonados (CO32-) que reagem com os íons H+ formando
mais bicarbonato (HCO3-). A frequência dessa reação diminui a quantidade de carbonato
livre, importante nos processos de calcificação.

Por essa explicação, você estudante, consegue perceber que o excesso de CO 2
atmosférico modifica o equilíbrio de seu ciclo na água do mar, e atinge negativamente os
seres vivos desse ambiente. Os fatores que provocam o deslocamento do equilíbrio químico
foram estudados pelo químico Henri Louis Le Chatelier, em 1884. De acordo com Le
Chatelier, quando um sistema em equilíbrio sofre qualquer perturbação externa (variação
de concentração, temperatura ou pressão), o equilíbrio se desloca no sentido oposto ao da
perturbação. A elevação da concentração do CO2 atmosférico é o fator que está alterando
as reações químicas, portanto, vai deslocar o equilíbrio químico para a direita, no sentido
de maior produção dos íons H+. Passamos a representar as reações com uma seta maior
no sentido de maior produção de H+. As equações passam a ser escritas dessa maneira:

CO2(g)

CO2(aq)

CO2(aq) + H2O(l)
H2CO3(aq)
HCO3-(aq)

H2CO3(aq)

H+(aq) + HCO3-(aq)
H+(aq) + CO32-(aq)
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Alterações do efeito estufa natural também são uma consequência da maior concentração
de CO2 na atmosfera, e tem provocado o aquecimento global. Pesquisas têm apontado um
aumento entre 1,8 e 4 ºC na temperatura média atmosférica (Lacouth, 2015). Essa retenção
de calor também vai atingir o oceano. O aumento da temperatura da água do oceano
prejudica processos fisiológicos dos seres vivos ectotérmicos (“animais de sangue frio” répteis, anfíbios, alguns peixes e invertebrados). Esses organismos não produzem calor
suficiente para sua termorregulação, ajustam suas temperaturas corporais no meio em que
vivem.

Tratando-se de transformações no equilíbrio químico, o aumento da temperatura favorece
a reação no sentido de absorção de calor (endotérmico). E a diminuição da temperatura
favorece a reação no sentido de liberação de calor (exotérmico).

A pressão pode modificar o equilíbrio de uma transformação química que sofre alterações
de volume durante o processo reacional. Um exemplo de reação que sofre influência da
pressão é a decomposição da água (H2O), formando as substâncias simples
correspondentes (H2 e O2). Observe na reação, que há aumento de volume quando os
produtos são formados.
O aumento da pressão total sobre um sistema desloca seu
equilíbrio no sentido do menor volume, ou seja, no sentido da
reação

que

ocorre

com

contração

de

volume.

Esse

deslocamento se deve à necessidade de o sistema minimizar os efeitos do aumento da
pressão. Se ocorrer a diminuição da pressão total, o sistema desloca o equilíbrio para o
lado do maior volume, no sentido da reação que ocorre com expansão de volume. Nas
reações que não ocorrem variação de volume, a pressão não exercerá nenhuma influência
no deslocamento do equilíbrio.

Para saber mais sobre os fatores que interferem no equilíbrio químico assista ao vídeo
abaixo:

Pra lá e pra cá: nos embalos do equilíbrio
https://www.youtube.com/watch?v=HsVWsQM527w&list=PLA92qVGbaOKe68Wmkgg685uQzKIkuKg18
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Desafios de Química:
Há muitos compostos contendo nitrogênio na natureza. A molécula de N2 é extremamente
estável no ambiente, no entanto, os derivados como óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO),
dióxido de nitrogênio (NO2), ácido nítrico (HNO3) e amônia (NH3) são quimicamente reativos
e têm importantes papéis nos problemas ambientais contemporâneos. Os óxidos de
nitrogênio, NO e NO2, são rapidamente interconversíveis, e existem em equilíbrio dinâmico,
como mostra a reação abaixo:

Fonte: MARTINS, C. R.; PEREIRA, P. A. P.; LOPES, W. A.; ANDRADE, J. B. Ciclos globais de Carbono,
nitrogênio e enxofre: a importância da química da atmosfera. Disponível em:
http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/05/quimica_da_atmosfera.pdf. Acesso em: 29 out. 2020.

Com a decorrência do aquecimento global, pelos gases de efeito estufa, qual a alteração
provocada pelo aumento de temperatura nesse sistema químico em equilíbrio?

Atividade on-line: Equilíbrio químico da amônia: efeito do íon comum
Assista ao vídeo disponibilizado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=sEmRHMVurMs

O vídeo mostra um béquer com uma solução de hidróxido de amônia (NH4OH) em meio
aquoso:

Essa solução apresenta caráter básico, e com a adição de gotas do indicador fenolftaleína
passa a apresentar coloração rosa. Em seguida é adicionada uma pequena porção do sal
bicarbonato de amônio (NH4CO3) e a solução passa a ser transparente novamente. O efeito
do íon comum ocorre quando uma reação reversível já está em equilíbrio e, então, é
adicionado um íon que já é existente. Com essa adição, vão ocorrer alterações no equilíbrio
químico da reação. Na reação em questão, o equilíbrio se deslocará para a esquerda.

Agora responda:
1. Qual foi o íon comum que deslocou o equilíbrio da reação?
2. Explique o efeito da adição do bicarbonato de amônio (NH4OH) à solução aquosa de
hidróxido de amônia (NH4OH).
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Consumo excessivo de energia
EM13CNT309
Consumo consciente de energia
Calculo de consumo energético
Hábitos saudáveis
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

O USO CONSCIENTE DE ENERGIA

O consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento
sustentável. É preciso, sempre que possível, reduzir o consumo de energia elétrica. Você
consegue imaginar seu dia a dia sem ela? Seria muito difícil para nós, que estamos
acostumados aos confortos proporcionados, realizarmos nossas tarefas normais sem
eletricidade. Por isso é importante praticarmos o consumo consciente, evitando gastos
desnecessários que demandam mais energia e podem, combinados com outros fatores,
desencadear crises energéticas.
O consumo de energia hoje é algo essencial na vida de todos nós. Observe o que tem
ocorrido no Amapá, poucos dias depois de ocorrer um apagão no estado: “Quase 90% da
população do Amapá, o equivalente a 765 mil pessoas, ficou sem energia elétrica na última
terça-feira (3), quando um incêndio atingiu a principal subestação do estado. Com a falta
de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água potável e nas telecomunicações,
além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio”. Isso para citar apenas
alguns problemas.
Para produzir a energia elétrica que consumimos dentro de casa, são usados recursos
naturais. Mesmo a eletricidade proveniente de usinas hidroelétricas, fonte renovável
responsável por grande parte da energia produzida no Brasil, gera impactos ambientais
negativos. Ao usar este recurso de forma consciente, você está contribuindo para o planeta
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e para o seu bolso. Afinal, no final de cada mês, a conta chega – e valorizar nosso dinheiro
também é uma atitude sustentável.
Desafios da Física
1 - Diante do exposto até o momento, sobre o consumo de energia elétrica, vamos
aprender como calcular o consumo de uma casa a partir dos dados de uma conta.
a) A Energisa - MT calcula a conta de energia elétrica com base no seu consumo
mensal, registrado entre uma leitura e outra. A diferença desses valores é a
quantidade de kW/h utilizados dentro do mês. Esse valor é multiplicado pelo custo
do KW para obter o valor do seu consumo. Se uma conta registra consumo mensal
de 504 kWh num período de 29 dias, perguntamos:
I - Qual será a média diária de consumo dessa residência?
II – Se o valor total da fatura foi de R$ 496,96, qual é o valor do kWh para essa
residência?
b) Na conta de luz, há um valor chamado de kilowatt-hora. O valor residencial é
próximo de R$0,49. Assim, para calcular quanto se pagará por esse consumo,
multiplica-se o valor mensal por esse valor. A partir de então, quanto consome em
reais um aparelho que fica ligado por 30 dias, 2 horas por dia, se o consumo do
aparelho é de 0,5 kWh por hora?
c) Para calcular o consumo em reais, é só dividir a potência do aparelho por 1000, para
transformar em KW, e então multiplicar o resultado pelo tempo de funcionamento em
horas e depois pelo valor do kWh.
Exemplo: 1 computador de 150W funcionando 10 horas por dia durante 1 mês (30 dias)
vezes o valor do kWh.
Consumo = 1 x 150 w/1000 x 10 horas/dia x 30 dias x R$ 0,49.
Então, se uma lâmpada de 60 W ficar ligada por 8 horas diárias, qual será o consumo
dessa lâmpada em um mês (30 dias)? (Valor do kWh = R$ 0,49)
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2 – Abaixo, temos a potência de alguns aparelhos. Supondo que o valor do kWh seja
R$ 0,50, complete a tabela com o valor do consumo total de cada um deles num
período de 30 dias.
Aparelho

Potência (W)

Horas de utilização Consumo
por dia

mensal

em reais

Aparelho de som

120

2 horas

Chuveiro elétrico

3000

Meia hora

Ferro elétrico

500

Meia hora

Televisor

200

6 horas

Geladeira

200

24 horas

Lâmpada

40

8 horas

3 - A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades, em
uma residência com quatro pessoas, mostra também a potência elétrica de cada
equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a
companhia de energia elétrica cobre R$ 0,50 por cada kWh consumido, determine o
custo mensal da energia elétrica para essa residência.
APARELHO

QUANTIDADE

POTÊNCIA (w)

TEMPO MENSAL
DE USO (H)

Chuveiro

1

5500

30

Ferro elétrico

1

1000

10

Geladeira

1

500

720

Lâmpadas

10

100

120

TV

2

90

20

a) R$ 214,00
b) R$ 1778,30
c) R$ 345,00
d) R$ 329,30
e) R$ 278,40
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4 - Entre as inúmeras recomendações dadas, para a economia de energia elétrica em uma
residência,

destacamos

as

seguintes:

Substitua

lâmpadas

incandescentes

por

fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno”
ou “quente”. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma
só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente.
Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A
característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia
através da tentativa de, no dia a dia, reduzir:
a) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos.
b) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos.
c) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.
d) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.
e) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga.
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Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Desenvolvimento Sustentável

EM13CNT206
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

O caminho para a sustentabilidade do planeta
Como já vimos, muitos são os desafios quando se fala em conservação da biodiversidade,
pois, conciliar o desenvolvimento econômico junto a conservação dos recursos naturais e
dos seres vivos tem se tornado uma exigência. Essa discussão começou a ganhar
notoriedade na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, que reuniu a comunidade
internacional para discussão de assuntos relacionados ao meio ambiente. Para dar
continuidade, em 1983 foi estruturada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que
apresentou, em 1987, o documento conhecido como “Relatório nosso futuro comum”, ou,
“Relatório Brundtland”. O relatório levantou a questão de satisfazer as necessidades da
atual geração, sem interferir na capacidade de suprir as necessidades das gerações
futuras. A problemática ambiental não podia ser deixada de lado, deveria ser uma
preocupação de todos os países. Desde então, Conferências entre países têm sido
realizadas com intuito de fechar acordos, com vistas à garantia desse direito. Alguns desses
encontros se tornaram bem conhecidos, como a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92), em 1992, no Rio de Janeiro. Em 2002, em
Joanesburgo, na África do Sul, ocorreu a Rio+10. No ano de 2012, a cidade do Rio de
Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20). Já em 2015, em Nova York, na sede da ONU, novos desafios foram impostos: a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com objetivos e metas para serem

3

Carga horária a ser inserida de acordo com o horário da unidade escolar.
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cumpridos até 2030. Tratam-se de 17 Objetivos, direcionados para a gestão, produção e
consumo sustentável, além de medidas de combate às mudanças climáticas e suas
consequências.
Figura 1 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil

Objetivo
15. Proteger,
recuperar e promover o uso
sustentável
dos
ecossistemas
terrestres,
gerir de forma sustentável
as florestas, combater a
desertificação, deter e
reverter a degradação da
terra e deter a perda de
biodiversidade
Fonte: Brasil, 2016.

Fonte: Nações Unidas no Brasil.

Outros objetivos destacam a necessidade de acabar com a pobreza e a fome, assegurar
saúde e bem-estar para todos, reduzir as desigualdades entre os países e dentro deles,
garantir Educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos, assegurar igualdade de
gênero e promover sociedades pacíficas e com acesso à justiça para todos. Podemos
perceber que, para promover o desenvolvimento sustentável, não basta direcionar ações
voltadas somente para o meio ambiente, mas é preciso englobar todos os setores. O quadro
abaixo aponta os componentes que devem ser considerados para alcançar a
sustentabilidade:
Quadro 2 – Dimensões da Sustentabilidade

Sustentabilidade
ambiental

Consiste
na
manutenção
das
funções
e
componentes
dos ecossistemas para assegurar que continuem viáveis.

Sustentabilidade
econômica

É um conjunto de medidas e políticas que visam a incorporação de
preocupações e conceitos ambientais e sociais.

Sustentabilidade
sociopolítica

É orientada para o desenvolvimento humano, a estabilidade das
instituições públicas e culturais, bem como a redução de conflitos
sociais.

Sustentabilidade
cultural

Leva em consideração como os povos encaram os seus recursos naturais, e
sobretudo como são construídas e tratadas as relações com outros povos a
curto e longo prazo, com vista à criação de um mundo mais sustentável para
todos os níveis sociais.

Fonte: Oeco, 2014.
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Certificação ambiental: empresas “amigas” do meio ambiente
A cada ano cresce o interesse das empresas em tornar os processos de produção mais
sustentáveis. Se a empresa atender a critérios específicos, que vão desde as etapas iniciais
da produção até a disposição final dos resíduos, poderá obter uma certificação ambiental.
Assim, o consumidor que tem preferência em consumir produtos certificados, poderá
identificar se a empresa é certificada por meio de um selo presente na embalagem. Para
saber mais, vamos acompanhar alguns exemplos de certificações:
Figura 2 – Selos de certificação ambiental

Fonte: Sebrae, 2015

E quanto a nós, cidadãos?
Como cidadãos, podemos engajar nesse processo, modificando hábitos e tomando atitudes
que respeitem o meio ambiente e que são necessárias para fazer acontecer as políticas
públicas voltadas para a sustentabilidade. Para assegurar a nossa contribuição, a sugestão
é seguir os R’s da sustentabilidade. Aqui vamos conhecer 9 R’s:
Quadro 3 Repensar:
Recusar
Reduzir
Reparar
Reutilizar
Reciclar

R’s da Sustentabilidade
Analisar a necessidade da aquisição do produto, não agir por impulso,
tendo como princípio o questionamento sobre o que é fundamental.
Recusar produtos se houver constatação de que o consumo é
desnecessário.
Consumir racionalmente, sem excessos. Não desperdiçar, adquirir
apenas o que será utilizado ou consumido.
Verificar, antes de destinar algo ao lixo, se este tem conserto, pois
contribui com a redução de resíduos.
Utilizar o mesmo material em outras funções, sem agredir o Meio
Ambiente.
Transformar materiais em novos produtos para consumo, mas depende
da separação para coleta seletiva.
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Reintegrar
Responsabilizar-se
Repassar

Ação de retornar alimentos e outros produtos orgânicos à natureza. Um
exemplo é a compostagem para a produção de adubo.
Responsabilizar-se pelos impactos bons e ruins de seus atos, pelas
pessoas e pela sua cidade.
Repasse das informações que auxiliam na prática do consumo
consciente.

Fonte: Sebrae, 2015.

Sugestão de vídeos
YOUTUBE. O que é a Agenda 2030? ONU Brasil. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=j8L1CcanjT8&list=PLUZOt6bFc2fghKopTJ
cswi3GSYntbRsY3&index=23>. Acesso em: 19 nov. 2020.
YOUTUBE. Documentário Ciclo da Sustentabilidade. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=RkD0lysawnQ>. Acesso em: 19 nov. 2020.

Desafios de Biologia
1. O Dia do Consumo Consciente é celebrado no Brasil, anualmente, no dia 15 de
outubro. A data foi criada pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2009. O
objetivo é despertar a consciência dos cidadãos para os problemas sociais,
econômicos, ambientais e políticos, resultantes dos padrões de produção e
consumo insustentáveis praticados atualmente. (Adaptado de cebds.org)
Dê exemplos de atitudes que representam a contribuição do cidadão para a
sustentabilidade do planeta.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Entende-se por manejo florestal sustentável a exploração da madeira de
origem legal e certificada, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema e seguindo regras para se manter a floresta de pé. As árvores
para manejo são aquelas que estão no final do ciclo. Apenas as que têm
diâmetro acima de 50 cm podem ser colhidas no manejo sustentável. Isso
significa que quase 90% das árvores de uma área sob manejo são mantidas.
Após todo o processo de colheita, a área fica em repouso por 25 anos para
regeneração da floresta, e se preparando para o próximo ciclo de corte.
(Adaptado de Canal Rural)
A partir da leitura do texto, explique o que é o manejo sustentável, e qual a sua
importância para a conservação das espécies.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Procure saber se os produtos que você tem adquirido possuem algum

selo de certificação ambiental. Caso tenha acesso à internet poderá
fazer buscas e anotar exemplos de produtos que tenham esse selo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Leia os textos 1 e 2 antes de responder a atividade.
Texto 1
Foi aprovada, na Câmara de Cuiabá, a lei Nº 6.475, de 03 de dezembro de 2019,
que estabelece a implantação da coleta seletiva de óleo de cozinha usado em
creches e escolas do Município de Cuiabá. O óleo será destinado a uma ONG,
associação, cooperativa ou indústria de processamento devidamente licenciada para
tratar este tipo de resíduo. Haverá retorno em benefício para a escola de 20% (vinte
por cento) do lucro de cada 100 litros de óleo de cozinha usado e coletado. (Adaptado
Camaracba)
Texto 2
A cidade de Lucas do Rio Verde foi a terceira do País a adotar o sistema 100%
mecanizado de coleta seletiva, conforme determina a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. O Ecoponto de Lucas do Rio Verde foi criado em 2014, com objetivo de
reaproveitar os materiais recicláveis descartados pela população e eliminar os
resíduos úmidos de forma correta. Desde então, tem sido exemplo de gestão e
eficiência, investindo recursos próprios da Autarquia para avançar na qualidade dos
serviços prestados ao cidadão. (Adaptado de jbnews)
a) O que você entende por políticas públicas voltadas para a sustentabilidade?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Descreva aqui se você conhece ou já participou de alguma ação voltada para
sustentabilidade em sua cidade.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 Calculo de área totais de cones, cilindros e esferas;
 Calculo do volume de cones, cilindros e esferas

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

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

Prezados, nesta unidade daremos continuidade às fórmulas usuais relacionadas às
operações com corpos redondos, aprendizado que ocorre com formas geométricas
espaciais, que serão definidas através do cone e da esfera. Nos módulos anteriores,
os estudos foram iniciados com as análises de cálculos referentes ao cilindro. Que
as descobertas de saberes e as práticas envolvendo esta produção de
conhecimentos seja uma grande realização a todos.

Figura 1: Lápis / Cone

CORPOS REDONDOS
Fórmulas dos principais sólidos geométricos - corpos
redondos
As principais fórmulas da geometria espacial são para os
cálculos da área total (At) e do volume (V) de cada um dos
sólidos. Cada fórmula depende do sólido.

Fonte: unsplash
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CONE
Elementos do Cone


Raio da base: é o raio do círculo que forma a base;



Geratriz: são os segmentos de retas em um ponto da circunferência até o vértice
superior;



Vértice: o cone possui um vértice que fica oposto à base circular.



Eixo de rotação: é a reta que parte do centro da base até o vértice superior; é
também o tamanho da reta que define a altura do cone.

Figura 2: Cone Reto

Classificação dos Cones
Os cones podem ser classificados em três categorias:
cone reto, oblíquo e equilátero.
Cone Reto
O cone reto é formado por uma base circular e uma reta
ligada ao vértice superior. A reta é perpendicular à base
e

liga

o

centro

da

circunferência.
Fonte: matemática básica

Figura 3: Geratrizes

Geratrizes
Nos cones retos a lateral é formada por retas chamadas
de geratrizes (g), que são retas que se conectam ao
vértice superior a partir de pontos na circunferência: o
eixo do cone perpendicular à base, a geratriz e a base
formam um triângulo retângulo. Assim, podemos aplicar
o Teorema de Pitágoras, obtendo a seguinte relação:

Fonte: matemática básica

g² = h² + r².
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Figura 4: Cone Oblíquo

Cone Oblíquo
Os cones oblíquos são os cones onde a reta que parte
da base e liga o vértice superior não é perpendicular à
base. Assim, a reta e a base não formam um ângulo reto.

Fonte: matemática básica

Cone Equilátero

Figura 5: Cone Equilátero

Um cone circular reto é equilátero quando a
seção meridiana é um triângulo equilátero.
Dessa forma, a geratriz é igual a duas vezes o
raio da base circular, ou seja, a medida da
geratriz é igual ao diâmetro da base. E a altura
do cone é dada pela fórmula: h = R√3.
Área: Para calcular a área devemos primeiro
calcular a área lateral e a área da base.
Área Lateral: A área lateral é formada pela
geratriz, e é calculada pela seguinte fórmula:

Fonte: matemática básica

Al = π . r . g
Onde:





Al: é a área lateral;
π: é o número pi que é igual a 3,14;
r: é a medida do raio da circunferência da base;
g: é a medida da geratriz.
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Área da Base: A área da base é equivalente à área da circunferência, e é dada pela
seguinte fórmula:

Ab = π . r²





Ab: é a área da base;
π: é o número pi;
r: é o raio da circunferência

Área Total: A área total é a soma da área da base e da área da lateral. Para calcular a área
total usamos a seguinte fórmula:

At = π . r . (g + r)

Onde:





At: é a área total;
π: é o número pi;
r: é a medida do raio da circunferência da base;
g: é a medida da geratriz.

Volume: O volume é a medida equivalente a 1⁄3 (um terço) do produto entre a área da base
pela altura. Podemos calcular o volume do cone utilizando a seguinte fórmula:

V = 1⁄3 . π . r² . h

Onde:





V: é a medida;
π: é número pi, 3,14;
r: é a medida do raio;
h: é a medida da altura.
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Figura 6: Esfera

Área: A área é calculada através da fórmula:
A = 4 . π . r²
Onde:




A: é a área;
π: é o número pi (3,14);
r: é a medida do raio

Fonte: Fonte: matemática básica

Volume: Calculamos o volume utilizando a seguinte fórmula:

V = 4⁄3 . π . r³

Onde:




V é o volume.
π: é o número pi (3,14);
r: é a medida do raio

Sugestões de vídeos:
Fonte: Pirâmide, cone e esfera - Matemática - Ens. Médio – Telecurso. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=RXZ1xz5MPCg. Acesso em: 11 nov. 2020.

Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se
tratando, portanto, de uma redação original.
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Desafios - Matemática
As informações do texto e imagem atendem aos itens 1 e 2.

FIGURA 7

Fonte: Desvendando a matemática

1- Gustavo, um aluno do ensino médio, apaixonado por leitura, artes, e matemática
encontrou, durante uma de suas leituras, a frase de Albert Einstein (físico teórico alemão),
reproduzida na imagem acima. E, com base nessa informação, formulou uma pergunta em
sua rede social, para testar o conhecimento matemático de seus amigos e também a
veracidade da frase.
- Amigas/os, aquele que responder de forma correta o resultado da geratriz que
corresponde à lateral do cone reto de uma casquinha de sorvete, terá como prêmio um belo
presente. Sabe-se que as medidas da geratriz, raio e altura, pertencentes a este cone, se
equiparam às medidas dos lados de um triângulo retângulo.

Nestas condições, quando o raio do cone reto vale 6cm e sua altura corresponde a 8
cm, sua geratriz será? Cinco responderam alegando certeza, porém quem se
enquadrou com o pensamento de Albert Einstein foi:
a) João Pedro, que disse que a geratriz do cone reto era de 10.000mm, levando em
consideração as conversões de unidades de medidas.
b) Maísa, que disse que para esse triângulo, considerado um dos ângulos é de noventa
graus, com a medida da geratriz seria de 1cm.
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c) Luciane, que chegou ao resultado da geratriz através da solução de uma raiz quadrada
perfeita de 1000 mm.

d) Evandro, que relatou que a geratriz é definida no triângulo retângulo pela aplicação do
teorema de Pitágoras, e que o valor é de 10cm.

e) Marta, que afirmou que a geratriz seria igual a 10mm, uma vez que o teorema de
Pitágoras relaciona potências e equações.

2 - Um dos amigos de Gustavo foi além, e acrescentou também uma resposta referente ao
volume da casquinha de sorvete. Mas antes disso, complementou algumas informações
para conhecimento de todos. Disse que Pitágoras foi um importante matemático e filósofo
grego; que enquanto visitava o Egito ficou impressionado com as pirâmides, sua arquitetura
e a geometria de suas peças, acabando por desenvolver o famoso Teorema de Pitágoras.
De acordo com este teorema, é possível calcular um dos lados de um triângulo retângulo,
conhecendo os outros dois lados. Curiosamente, dados estes utilizados no cálculo da
geratriz do cone reto do sorvete (item1). (Adaptado)
Fonte: Sua pesquisa.com. Acesso: 2020.

Evandro, depois de expor a informação sobre o teorema de Pitágoras retornou ao
volume da casquinha de sorvete, que foi colocado como desafio por Gustavo, e disse
que, com base nas informações de altura e raio (8 cm e 6cm) deste cone, seria
possível determinar o valor correspondente de seu volume. Encontre este valor na
calculadora do Windows de um computador, para que esteja compreendido em
centímetros cúbicos, entre
a) 300 e 302.
b) 303 e 304.
c) 305 e 306.
d) 307 e 308.
e) 309 e 310.

Obs.: Considere Pi (π) = 3,14 / Volume = V

= 1⁄3 . π . r² . h
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3- Utilizados como decoração, estas mesas de ornamentação (imagem acima), na
matemática, seriam definidas como esferas.
Suponha que o diâmetro de uma dessas esferas, que contempla essa mesa
decorativa, seja igual a 15 cm. Sendo assim, de acordo com esses dados, o resultado
de seu volume, em centímetros cúbicos, será de
Obs: Considere Pi (π) = 3,14 / Volume =

4⁄

3

. π . r³

a) 4.710
b) 7.065.
c) 14.130.
d) 28.260.
e) 84.780

4- 9 Existem muitos objetos e construções que lembram a forma de uma circunferência, ou
FIGURA 9

corpos redondos, que possuem contornos
circulares, como as rodas de uma bicicleta
ou de um automóvel, anéis, placas de
trânsito, tampas de panelas, curvas de
praças

circulares,

volante

de

um

automóvel, bolas de futebol, entre outros.
(Adaptado)
Fonte: mundoeducação. Ano de acesso: 2020.
Fonte: Seton.

Fonte: depositphotos

Na imagem, a placa de proibido estacionar, citada na informação do texto acima, é uma
circunferência que possui um segmento que sai de uma extremidade, passando pelo seu
centro, e toca a outra extremidade. E a bola, um corpo redondo, estabelecida como esfera
que apresenta um centro e possui um raio.
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Nestas condições, este segmento presente na placa de trânsito ‘proibido estacionar’,
e o raio da bola de futebol podem definir, nestas estruturas, obedecendo a ordem:
valor de _____ e cálculo para ______.
a) diâmetro; volume.
b) raio; área total.
c) raio; volume.
d) Ponto; área total.
e) Corda não máxima; volume.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio - EJA
Dezembro complementar
História - Carga horária mensal__ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
A história da origem do trabalho ao longo do tempo.
A Revolução Industrial e o trabalho
EM13CHS101
Formas de trabalho na atualidade.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

A história da origem do trabalho ao longo do tempo
A história do trabalho humano teve sua origem quando o ser humano buscou
satisfazer suas necessidades biológicas de sobrevivência. Na economia de subsistência o
trabalhador decidia o que produzir, como produzir, quando e a que ritmo era dono do seu
tempo (COSTA, 2010).
Figura 1 - Atividades humanas na Pré-História

Fonte: Aminoapps. (2020).

Desde a Pré-História, o homem sempre se viu obrigado a exercer alguma atividade
de trabalho. Algumas vezes exercia-a com o intuito de modificar o espaço em que vivia,
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em outras vezes, por necessidade de sobrevivência, utilizando, para isto, o emprego da
força física.
O tempo foi passando e as formas de trabalho foram se intensificando. E assim,
surgiu a primeira forma de exploração do trabalho que foi a escravidão, onde o escravo era
considerado apenas uma coisa, não possuindo qualquer forma de direito, muito menos
trabalhista, sendo o escravo apenas uma propriedade de seus donos.
Todavia, foi a partir da Revolução Industrial que as condições de trabalho sofreram
realmente uma grande modificação. Nesse momento, as máquinas são efetivamente
introduzidas nas fábricas, mudando, assim, irreversivelmente, a forma pela qual o trabalho
era exercido (MIRANDA, 2012).

A Revolução Industrial e o trabalho

A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra no final do século XVIII,
onde teve início a mecanização da produção, surgimento das primeiras máquinas, energia
do carvão e do ferro, revolução na agricultura - adubação, novos tipos de plantação em
oposição ao sistema rotativo de cultivo, utilizado desde a Idade Média. E a mesma foi
imposta pelas transformações técnicas e econômicas (MIRANDA, 2012).
A passagem do sistema de produção artesanal para o sistema fabril, por sua vez, foi
marcada por inovações técnicas, das quais a mecanização do trabalho teve início no ramo
da produção têxtil, pois com o crescimento das cidades, a expansão do comércio e a
crescente utilização das máquinas a vapor, de tear e de tecer, inicia-se a industrialização,
gerando uma expansão das empresas e das formas de produção cada vez mais rápidas,
de forma a gerar os mais altos índices de produção.
Nas fábricas, os trabalhadores foram obrigados a seguir o ritmo da máquina a vapor,
a qual forneceu um grande impulso ao setor têxtil. Criada em 1711, por Thomas Newcomen,
e aperfeiçoada em 1760 por James Watt, ela possibilitou a instalação dos moinhos em
outras localidades, distantes das margens dos rios, o que não era possível antes, já que
dependiam de energia hidráulica em seu funcionamento. Somado a isso, a energia a vapor
também foi fundamental para o desenvolvimento dos transportes, utilizados como
condutores de mercadorias de um local a outro (THOMPSON, 1989).
A luz do dia já não marcava mais os limites da jornada de trabalho, e nas cidades a
iluminação a gás colocou sob controle do homem a duração do dia e da noite. Num ritmo
51

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
diferente do da indústria têxtil, os progressos na produção de carvão, ferro e aço foram
também muito importantes para a indústria britânica.
Nas fábricas, contudo, a revolução não chegou como deveria. Os trabalhadores
eram submetidos a jornadas superiores a 14 horas de trabalho por dia; os acidentes eram
constantes e os salários irrisórios. O menor e a mulher sofriam todo tipo de discriminação
e exploração, pois além de trabalharem jornadas imensas, não recebiam nem a metade do
ordenando reservado aos homens adultos (THOMPSON, 1989).
O tempo passou, mudanças ocorreram na área trabalhista, tiveram-se muitos
ganhos, mas a situação da classe trabalhadora ainda não alcançou todos os seus direitos,
pois, hoje em dia, com o atual estágio da industrialização, e com o desenvolvimento das
automações (softwares, computadores que controlam as linhas de produção das indústrias)
e da mecatrônica (que produz as automações), a situação da classe trabalhadora se
encontra cada vez mais em risco (TST, 2019).

Formas de trabalho na atualidade

Como vimos anteriormente, ao longo da história o homem sempre desenvolveu
atividades de trabalho. Com o passar do tempo e com a Revolução Industrial as formas de
trabalho e as ferramentas de trabalho foram sendo modificadas.
Figura 2 – máquina de escrever e notebook

Fonte: Pixabay. (2020).
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Devido à expansão da globalização, que é um dos fenômenos mais significativos da
história humana, e da mesma forma que modificou nossas relações sociais mais íntimas,
modificou também nossas relações de trabalho. A possibilidade de estarmos
interconectados a todo o momento encurtou distâncias e alongou nosso período de
trabalho. O trabalho formal remunerado, que antes estava recluso entre as paredes das
fábricas e escritórios, hoje nos persegue até em casa, e demanda parte de nosso tempo
livre, haja vista a crescente competitividade inerente ao mercado de trabalho (GASILI
FILHO, 2006).
Na atualidade, com a grande flexibilidade e a exigência por uma mão de obra cada
vez mais especializada, fazem com que o trabalhador dedique cada vez mais tempo de sua
vida para o aperfeiçoamento profissional. Essa é uma das origens das grandes
desigualdades sociais da sociedade contemporânea, uma vez que apenas aqueles que
dispõem de tempo e dinheiro para dedicar-se ao processo de formação profissional, caro e
exigente, conseguem subir na hierarquia social e econômica, pois diferente do passado,
em que fazer carreira em uma única empresa e de carteira assinada era o desejo de muitos,
hoje em dia as novas tendências modificaram a vontade dos trabalhadores. As gerações
mais novas já exigem que os chefes abram mão de burocracias, hierarquias e formalidade
e, em contrapartida, buscam reconhecimento e satisfação. As gerações mais antigas ainda
estranham a relação bastante estreita entre o trabalho e a vida pessoal que os jovens
mantêm.
Figura 3 – teletrabalho

Fonte: Wikipedi. (2020).
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A flexibilidade nas formas de trabalho, com a possibilidade do teletrabalho, também
dito trabalho remoto, significa, literalmente, trabalho à distância. O trabalho remoto aumenta
a produtividade e gera satisfação dos dois lados. Os colaboradores sentem-se mais felizes
por não precisarem enfrentar o trânsito para chegar à empresa e cumprir uma carga horária.
Agora podem executar o serviço de casa, ganhando o tempo do deslocamento
(principalmente nas grandes cidades). O aumento da satisfação do colaborador gera
produtos qualificados em menor espaço de produção, o que é transformado em retorno
financeiro para a empresa (TST, 2019).
O mundo está em plena transformação, e cada vez mais a era da globalização e da
tecnologia estão avançando em todas as áreas, e assim provocando mudanças para a
classe trabalhadora.

Atividades
1 - Faça uma contextualização sobre como surgiu o início da história do trabalho:
R: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2 - Produza um texto sobre o processo das modificações causadas pela Revolução

Industrial:
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3 – Explanar sobre a relevância do teletrabalho na atualidade:
R: ____________________________________________________________________________

4 - Elaborar 2 questões referentes ao texto: “A história da origem do trabalho ao longo do
tempo”, e 2 questões referentes ao texto: “Formas de trabalho na atualidade”:
R:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Carga horária total Mensal 100 horas
Geografia - Carga horária mensal 05 horas4
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS204
Evolução e consequências do capitalismo industrial,
comercial e financeiro nos contextos brasileiro e matogrossense.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Um

país

Turma: 2° ano

pode

ser

organizado economicamente de
diversas formas. É o sistema
político-econômico que orienta a
organização de uma sociedade e
seu espaço, e estabelece as
relações entre os indivíduos no
processo de produção.

4

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

55

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
O Sistema Capitalista
O sistema

capitalista é

adotado

em

quase todo o mundo, e começa a dar seus
primeiros sinais de existência no século XV,
com o enfraquecimento do sistema feudal. Os
estudiosos concordam que o capitalismo está,
hoje, em sua terceira fase, o capitalismo
financeiro, as duas primeiras foram a fase
comercial e a industrial.
Apesar de nos referirmos ao capitalismo
como um sistema econômico, é fundamental ter em mente que o modo de produção vai
interferir diretamente em aspectos políticos, sociais e econômicos, ou seja, o sistema vai
influenciar na organização de todos os aspectos de uma sociedade.
O sistema capitalista começa a surgir com a decadência do sistema Feudal. A
produção no feudalismo era caracterizada pela autossuficiência, ou seja, os feudos
produziam o que seria consumido no local, não havia comércio, nem moedas, trocavam-se
produtos por produtos, e não produtos por dinheiro. Porém, com o aumento da população,
o desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais, surge a moeda para facilitar
Figura 1 – Comercio na Idade Média

as trocas e ampliam-se as fontes de renda.
Nesse momento surgem as feiras livres,
que eram espaços onde as pessoas levavam
seus produtos para comercializar – muito
semelhantes às feiras que existem até hoje. Com
o desenvolvimento da atividade comercial surge
uma

nova

classe

econômica

chamada burguesia. O surgimento da burguesia
transformou a organização econômica e social,
Fonte: https://zinezuada.wordpress.com
2020

pois permitiu a ascensão social daqueles que
passaram a desenvolver atividades comerciais. O

comércio estruturava-se no trabalho livre e assalariado. Essa mudança foi um dos principais
acontecimentos para a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e da decadência
do feudalismo e início da primeira fase do capitalismo.
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Primeira fase – Capitalismo Comercial

O capitalismo comercial, também chamado de capitalismo mercantil ou
mercantilismo, foi a primeira fase do sistema capitalista. Inicia-se no final do século XV, com
a decadência do feudalismo, e se encerra no século XVIII, com o fortalecimento da
industrialização.
Conhecida também como fase pré- Figura 2 – Rotas de comércio de Portugal
capitalista, o capitalismo comercial se
originou com o surgimento dos Estados
Nacionais, e marca o fim da Idade Média e
o início da Idade Moderna. O capitalismo
comercial

tem

como

principais

características o protecionismo (surgimento
de

barreiras

alfandegárias), o controle

estatal da economia, o metalismo (acúmulo
de metais preciosos) e a balança comercial
favorável (exportar mais do que importar:

Fonte: https://detetivesdahistoria.wordpress. 2020

superávit).

Foi nesse período que os portugueses encontraram o Brasil, cujos produtos
extraídos da colônia eram comercializados pela metrópole. Em outras palavras, enquanto
a colônia exportava matérias-primas, as metrópoles produziam e vendiam as mercadorias.
Durante parte desse período, o que hoje conhecemos como Mato Grosso foi
território espanhol. As primeiras excursões feitas no Estado datam de 1525, quando Pedro
Aleixo Garcia vai em direção à Bolívia, seguindo as águas dos rios Paraná e Paraguai.
Posteriormente, portugueses e espanhóis são atraídos à região graças aos rumores de que
havia muita riqueza naquelas terras, ainda não exploradas devidamente. Também vieram
jesuítas espanhóis que construíram missões entre os rios Paraná e Paraguai. Na busca de
índios e ouro, Pascoal Moreira Cabral e seus bandeirantes paulistas fundaram Cuiabá a 8
de abril de 1719, num primeiro arraial, São Gonçalo Velho, situado nas margens do rio
Coxipó, no encontro com o rio Cuiabá.
No Brasil, o comercio de matéria-prima (minerais, produtos agrícolas, madeira)
perpassou o período correspondente à primeira fase do capitalismo. Enquanto os países
da Europa, em especial a Inglaterra, adentravam e se consolidavam na fase posterior, o
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Capitalismo Industrial, o Brasil permaneceu apenas como fornecedor de matéria-prima por
mais dois séculos.

Segunda fase - Capitalismo Industrial
O capitalismo industrial teve início com a transformação do trabalho manual em
mecânico, e com o uso acelerado da energia não-humana: a máquina ,movida a
vapor gerado por meio da combustão do carvão, é típica dessa fase. A invenção e a
implantação de máquinas no processo produtivo foram facilitadas pelo grande volume de
capital acumulado durante o Mercantilismo.
Numa segunda etapa, a industrialização se expandiu para outros países, permitindo
a multiplicação das indústrias e a utilização de um número crescente de trabalhadores.
Ampliou-se, assim, a classe operária, e se internacionalizou o sindicalismo.
Ao

mesmo

tempo

Figura 3 – Países de Industrialização Tardia

ocorria uma explosão urbana, com
transformações no modo de vida e
na economia, que marcam o
mundo de hoje. Nesse período, as
relações

internacionais

foram

caracterizadas pela intensificação
da

ação

imperialista

europeia

sobre a África e a Ásia, gerando
conflitos

entre

as

grandes

potências, cuja culminância foi
a Primeira Guerra Mundial.

Fonte: https://prezi.com 2020

Foi na segunda etapa dessa fase do capitalismo que o Brasil iniciou seu processo
de industrialização. Muitos fatores contribuíram para esse processo, como a quebra da
bolsa de valores de 1929, quando muitos cafeicultores tiveram prejuízo. O Brasil, e os
demais países da América do Sul, passaram pelo que é chamado de “industrialização
tardia”.
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Figura 4 – Fronteiras Agrícolas

Nesse contexto, o estado de Mato Grosso foi
marcado pelo avanço das fronteiras Agrícolas. Com a
industrialização crescente e concentrada nas regiões
Sul e Sudeste as áreas destinadas a agricultura e
pecuária avançaram para o norte do país, ainda pouco
explorado.

Terceira fase – Capitalismo Financeiro

O capitalismo financeiro se inicia no
século XX, depois do final da Segunda Guerra

Ampliando o Vocabulário

Mundial. Essa nova fase tem seu início quando
Monopólio - é uma palavra
bancos e empresas se unem para obter
Fonte: https://ioeste.com.br/ 2020
originada do grego “monos” – um
maiores lucros. É nesse momento que surgem
e “polein” – venda. Significa o
controle
exclusivo
de
um
as empresas multinacionais e transnacionais,
mercado, negócio, produto ou
e se fortalecem as práticas monopolistas.
serviço. É uma prática econômica
Esse modelo, vigente até hoje, é baseado nas
que assegura benefícios para
leis das instituições financeiras e dos grandes
aquele que o possui.
grupos empresariais presentes no mundo todo.
É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio
comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. É
chamado de capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender
parcelas de seu capital na bolsa de valores, e a partir de então, passou -se a produzir
riqueza por especulação. Nesse momento, a acumulação do capital chegou a níveis
nunca vistos antes.
Na atual fase do capitalismo, o monopólio ocorre quando uma empresa domina a
oferta de determinado serviço ou produto. Tem sido mais comum a forma mais elaborada
de monopólio: o oligopólio, ou seja, um grupo de empresas que detêm o controle do
mercado, como o cartel, truste e holding.
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Cartel - acordo entre empresas com objetivo de
Ampliando o Vocabulário
Oligopólio - (do grego oligos,
poucos +- polens, vender) é uma
forma evoluída de monopólio, no
qual um grupo de organizações
ou governos promove o domínio
de determinada oferta de produtos
e/ou serviços.

fixar artificialmente os preços ou quantidades dos
produtos e serviços, de controlar um mercado,
limitando a concorrência. A formação de cartel é
crime.
Truste - correspondem à fusão ou união entre
duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas
diferentes da economia, constituindo uma única
companhia ou um grupo de associados de maior

porte. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas que se vêm
ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes em fase de rápido crescimento,
mas também pode envolver empresas de porte maior.
Holdings - conjunto de diferentes companhias dominadas por uma organização central,
responsável por administrar a maior parte ou todas as suas respectivas ações. Em muitos
casos, as Holdings formam conglomerados compostos por inúmeras empresas dos mais
diversos segmentos e até concorrentes entre si.
Dumping - prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem
seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo de seu valor
justo, para outro país (preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo
produto dentro do país exportador), por um tempo, visando prejudicar e eliminar os
fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a dominar o
mercado e impondo preços altos.

Desafios de Geografia

1- O capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, que vigorou após o fim do
feudalismo é marcado pelo surgimento de uma nova classe social e a mudança no modo
de produção. A terra perde sua centralidade como garantia de riqueza e prosperidade.
Qual classe social tem sua ascensão nesse período e qual o objetivo central do
capitalismo comercial?
A) Burguesia e balança comercial favorável.
B) Burguesia e desenvolvimento do estado de bem-estar social.
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C) Nobreza e globalização.
D) Nobreza e balança comercial favorável.
E) Clero e aumento das rotas comerciais.

2- O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século
XVIII, caracterizou-se pela:
A) implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas.
B) realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho.
C) mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem a terra.
D) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para
isso.
E) preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do
trabalhador.

3- Leia a notícia a seguir e assinale a alternativa correta.
Microsoft compra divisão de celulares da Nokia por cerca de R$ 17 bilhões
A Microsoft anunciou, no fim da noite de segunda-feira (2), que fechou a compra da
divisão de aparelhos celulares da Nokia, além de patentes, por € 5,44 bilhões
(aproximadamente R$ 17 bilhões), num momento em que as duas empresas lutam para
recuperar a relevância no mercado de tecnologia [...].
O negócio põe nas mãos da Microsoft o fabricante mais relevante dos aparelhos que
equipam seu sistema operacional para dispositivos móveis, o Windows Phone. As empresas
iniciaram, em fevereiro de 2011, parcerias em telefones celulares [...].
A expectativa das empresas é que o negócio esteja concluído no primeiro trimestre de
2014. O acordo depende da aprovação dos acionistas e de órgãos de defesa da concorrência.
A Nokia, empresa de 148 anos, passa a se resumir, agora, basicamente a uma
empresa de equipamentos de telecomunicações.
O negócio entre Microsoft e Nokia não é o primeiro a envolver um gigante da tecnologia
e um fabricante de celulares. Em 2011, o Google anunciou a aquisição da Motorola Mobility,
numa estratégia de impulsionar o uso de seu sistema operacional Android.
Folha de São Paulo, 03/09/2013.
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O texto acima reflete uma das principais características do Capitalismo
Financeiro, que é:

A) divisão de tarefas e atribuições entre diferentes empresas, a fim de dinamizar a economia
e gerar empregos.
B) união voluntária entre duas empresas de ramos diferentes, a fim de expandir o mercado
consumidor.
C) fusão entre empresas, a fim de ampliar a produção e ampliar o alcance produtivo, prática
conhecida como truste.
D) renovação do sistema produtivo, em que uma empresa compra outra, a fim de abandonar
o seu tipo de produto e ingressar em um novo ramo da economia.
E) importação de mão de obra pelas multinacionais, pois os países emergentes não
possuem mão-de-obra especializada.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Sociologia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Identificar os processos culturais ocorridos durante a revolução
EM13CHS101
Industrial que levaram a Indústria Cultural. Analisar como a
EM13CHS104
Escola de Frankfurt compreendeu as mudanças ocorridas no
período do surgimento da Indústria Cultura e da massificação da
cultura.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 2° ano ___

SOCIOLOGIA: A INDÚSTRIA CULTURAL E A ESCOLA DE FRANKFURT

A ESCOLA DE FRANKFURT
A Escola de Frankfurt foi um espaço de debate criado por cientistas sociais que buscavam
discutir diferentes questões da sociedade. Eles estudavam novas possibilidades que
explicassem o desenvolvimento social da época, visto que acreditavam que a teoria
marxista tradicional não dava conta de explicar o cenário das sociedades capitalistas no
século XX.
Os pesquisadores, autores e sociólogos da Escola de Frankfurt criaram a Teoria Crítica
com bases na ideologia marxista. Além de ser uma oposição ao Iluminismo, a Teoria Crítica
revelava o direcionamento das críticas da Escola de Frankfurt a uma ordem política e
econômica do mundo.

TEORIA CRÍTICA

Os estudos dos filósofos de Frankfurt ficaram conhecidos como Teoria Crítica, que se
contrapõe à Teoria Tradicional. A diferença é que enquanto a tradicional é "neutra" em seu
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uso, a crítica busca analisar as condições sociopolíticas e econômicas de sua aplicação,
visando à transformação da realidade. Um exemplo de como isso funciona é a análise dos
meios de comunicação caracterizados como indústria cultural.
Em um texto clássico, escrito em 1947, intitulado "Dialética do Iluminismo", Adorno e
Horkheimer definiram indústria cultural como um sistema político e econômico que tem por
finalidade produzir bens de cultura - filmes, livros, música popular, programas de TV etc. como mercadorias e como estratégia de controle social. A ideia é a seguinte: os meios de
comunicação de massa, como TV, rádio, jornais e portais da Internet, são propriedades de
algumas empresas, que possuem interesse em obter lucros e manter o sistema econômico
vigente que as permitem continuar lucrando. Portanto, vendem-se filmes e seriados norteamericanos, músicas (funk, pagode, sertaneja, etc.) e novelas não como bens artísticos.

PRINCIPAIS NOMES DA ESCOLA DE FRANKFURT

A escola foi fundada pelo trio de pensadores Max Horkheimer, Theodor Adorno e Friederich
Pollock. Participaram como integrantes da escola de Frankfurt nomes como Herbert
Marcuse, Jurgen Habermas, Ernst Bloch e Erich Fromm.
A Escola de Frankfurt, com sede na Universidade de Frankfurt, pretendia promover intensos
debates, que buscavam entender a fundo o surgimento do capitalismo e as consequentes
alterações sociais, políticas e econômicas que aconteceram com a implantação desse
sistema, as transformações nas relações de trabalho e o surgimento da cultura e da
indústria de massa.
Para incrementar e aprofundar os debates, os pensadores da Escola de Frankfurt
buscavam a interação entre diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia,
a política, a economia, a literatura, a psicologia e a psicanálise.
O modelo adotado pelos pensadores da Escola estava baseado, portanto, na junção do
materialismo marxista com a psicanálise freudiana e a filosofia das gerações anteriores de
representantes da escola alemã, como Nietzsche, Schopenhauer, Hegel e Kant. O
programa desenvolvido na Escola de Frankfurt recebe o nome de Teoria crítica.
A Teoria crítica busca afastar-se do modelo de pensamento tradicional, unindo teoria e
prática a partir da incorporação de pensamentos clássicos com as tensões socioculturais
surgidas no período pós-Revolução Russa e, posteriormente, com a ascensão do fascismo,
do nazismo e das consequentes perseguições aos pensadores do Instituto de Pesquisas
Sociais.
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DESAFIOS DE SOCIOLOGIA!

1) Quais os principais temas tratados pela Escola de Frankfurt?

2) Explique o que é a Teoria Critica criada pela Escola de Frankfurt.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Dezembro Complementar
Carga horária total Mensal ______ horas
Filosofia - Carga horária mensal ___horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS303
Alienação.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 2° ano___

O processo de alienação
Olá estudantes do 2º ano do ensino médio na modalidade EJA, temos como
proposta uma atividade complementar de finalização da etapa da educação básica, e nesse
sentido retomo a ideia do texto do mês de dezembro sobre a indústria cultural e a alienação,
com o propósito de aprofundarmos o termo alienação. Desde já, um ótimo estudo.
O assunto a ser tradado nesse momento de formação é sobre a alienação. Porém,
faz-se necessário situarmos o contexto da atualidade e de qual alienação estamos falando.
Nesse sentido, o sistema econômico vivenciado atualmente é o capitalismo. E no
capitalismo o objetivo principal é o lucro. Para se obter cada vez mais lucro, ocorre a
exploração da força de trabalho, visto que é pelo trabalho que se gera riqueza. Assim, a
organização do sistema capitalista está alicerçada em alguns princípios, tais como:
propriedade privada, exploração da força de trabalho, lucro, divisão do trabalho, divisão da
sociedade em classes sociais.
É a partir do sistema capitalista que passamos a entender o conceito de alienação,
pois os capitalistas, ou seja, os donos dos meios de produção (empresários, banqueiros,
donos das indústrias, fazendeiros), para obter riqueza, necessitam constantemente
explorar a força de trabalho dos trabalhadores em geral. Para isso ser possível os
capitalistas alienam, ou seja, compram a força de trabalho dos trabalhadores e se
apropriam da produção gerada. O trabalhador apenas recebe o salário em troca do que foi
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produzido. Como a produção é maior do que o salário pago ao trabalhador, gera cada vez
mais riqueza para os proprietários, pois estes se apropriam do que é produzido, dando
origem à exploração do trabalho não pago ao trabalhador/empregado. Daí que se explica
a acumulação da mais-valia pelos donos dos meios de produção que estão cada mais ricos,
e os trabalhadores, em geral, cada vez mais pobres.
É com Marx que vamos entender o conceito de alienação no sistema econômico
capitalista, visto que o princípio desse sistema está umbilicalmente ligado à exploração da
força de trabalho e à apropriação da riqueza pelos capitalistas, donos dos meios de
produção. A alienação do trabalhador é um fator econômico, pois quanto mais riqueza
produz, mais pobre o trabalhador se torna, e a produção se transforma em mercadoria. Ou
como argumenta Adolfo Sánchez Vázquez,
Em Marx, a alienação não é constitutiva do homem; não é uma dimensão
essencial da natureza humana; mas por razões históricas não pode se
subtrair dela. O homem (o trabalhador) aliena sua essência em uma relação
prática, material – o trabalho – com a natureza que determina certa relação
entre os homens (o trabalhador e o não-trabalhador)5.

Desse fator é que surge o conceito de trabalho alienado, pois está ligada à esfera
da produção material de forma concreta e histórica. A alienação tem características de
atividades produtivas e determinadas condições históricas, implicando na relação social
onde manifesta o antagonismo (ou a contradição) entre os trabalhadores e os nãotrabalhadores. Esses não-trabalhadores são os capitalistas, conforme argumenta Adolfo
Sánchez Vázquez. E no processo de alienação dos trabalhadores permite a negação da
essência humana.
O verbo alienar vem do latim alienare, e traz o seguinte significado: “‘afastar,
distanciar, separar’. Alienus significa ‘que pertence a outro, alheiro, estranho’. Alienar,
portanto, é tornar-se alheio, é transferir para outrem o que é seu” 6.
Se na idade média a alienação significava “um grau de elevação mística em direção
a Deus” 7, cujo significado se reduz ao conceito de êxtase, no período moderno, com os
economistas clássicos Smith e Ricardo, obtemos o conceito que “designa a transferência
de posse de uma mercadoria” 8. E em Hegel a alienação é utilizada para definir o processo
de “estranhamento da consciência por si mesma, pelo qual ela se considera como uma

5

Vázquez (2007, p. 417).
Aranha (2006, p. 76).
7 Abbagnano (2007, p. 27).
8 Konder (2009, p.29).
6
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coisa” 9. Para Hegel, a alienação “era objetivação e, por consequência, enriquecimento”
enquanto que para Feuerbach era “empobrecimento” 10. Mas é com Marx, a partir da divisão
do trabalho, que a alienação tem o significado de estranhamento, pois, é “o processo pelo
qual o homem se torna estranho para si mesmo, a ponto de não se reconhecer”

11.

Assim,

Marx vai buscar o conceito de alienação no trabalho como um “processo de expropriação”
12,

observando que a “exploração do proletariado constituía o eixo do sistema econômico

da sociedade burguesa” 13.
Conforme Konder,
Na acepção marxista 14, por conseguinte, a alienação é um fenômeno que
deve ser entendido a partir da atividade criadora do homem, nas condições
em que ela se processa. Deve ser entendido, sobretudo, a partir daquela
atividade que distingue o homem de todos os outros animais, isto é, daquela
atividade através da qual o homem produz os seus meios de vida e se cria
a si mesmo: o trabalho humano15.

Apesar das várias concepções de alienação no século XX, e seu uso muitas vezes
atribuído de forma equivocada, a ideia é dimensionarmos para o processo de coisificação,
exteriorização e estranhamento do homem, no sentido de entendermos que “o conceito
marxista de alienação continua a aparecer em posição central, quando se trata do tema na
cultura moderna” 16.
Evidencia-se, no cotidiano, diversas razões para concordarmos que a divisão social
do trabalho é imposta por uma estrutura fora do controle da classe trabalhadora. É nesse
sentido que cada estudante poderá debater e avaliar como o processo de industrialização
vem parametrizando as condições humanas e o modo de vida das pessoas, principalmente
as propagadas pela cultura de massa, condicionada ao consumismo sem as devidas
críticas, ou seja, quase sempre alienadas.
A alienação como fator de exteriorização no modo capitalista de viver, vem da
exploração do trabalho humano, pois quando as pessoas precisam vender sua força de
trabalho em troca de salário para sobreviver, “estamos diante de situação de perda de
posse daquilo que” o trabalhador produz, e com a perda dessa posse o próprio trabalhador
“não mais se pertence: não escolhe o horário, o ritmo de trabalho, nem decide sobre o valor

9

Abbagnano (2007, p. 27).
Gorender (1996, p. 07).
11 Abbagnano (2007, p. 27-28).
12 Gorender (1996, p. 09).
13 Idem, p. 13.
14 Marx (1996; 2009).
15Konder (2009, p.40).
16Idem, p. 32.
10
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do salário; não projeta o que será feito, comandado de fora por forças estranhas a ele” 17.
Tais fatores levam, tanto a pessoa como o que produziu, a ser alienado, pois passa a não
ter controle nem de si mesmo e nem sobre o que produziu. E a alienação ficou mais
evidente com o desenvolvimento industrial, principalmente com as ideias tayloristasfordistas a partir da introdução da linha de montagem, ou seja, a divisão dos trabalhos
dentro da própria indústria. Ou como ressalta Konder, sobre a alienação e o capitalismo,
que para manter os interesses dos capitalistas, estes propuseram a mercantilização da vida
do trabalhador quando se apresenta “separada da personalidade do trabalhador e reduzida
à condição de uma coisa, passando a corresponder-lhe um valor de troca e um preço no
mercado” 18.
Na atualidade, evidenciamos a alienação em vários setores, principalmente na
educação, na política, na ciência, na religião, na arte e no trabalho. A alienação se manifesta
no sentido de não pertencimento, ou está alheio, principalmente por ser tratada como
vontade externa às pessoas. E é pelo trabalho que as pessoas se diferenciam dos demais
animais. Há alienação do trabalho por ser algo externo ao trabalhador/operário e não se
sentir livre19. Pois a “alienação do trabalho faz com que ‘o operário se torne tanto mais pobre
quanto maior é a riqueza que produz, quanto mais a sua produção cresce em potência e
extensão. O operário torna-se mercadoria tanto mais vil quanto maior é a quantidade de
mercadoria que produz’”

20.

E a vida que o trabalhador deu ao objeto torna para si hostil e

estranha, e quanto mais produz, fica mais pobre, se apropriando cada vez menos do seu
próprio trabalho. Ou como salienta Mészáros 21, é a expropriação do expropriado.
E para entendermos melhor a organização do sistema de produção capitalista,
Mészáros descreve que está centrado em:
1. a produção para a troca (e assim a mediação e dominação do valor de
uso pelo valor de troca) é dominante;
2. a própria força de trabalho, tanto quanto qualquer outra coisa, é tratada
como mercadoria;
3. a motivação do lucro é a força reguladora fundamental da produção;
4. o mecanismo vital da formação da mais-valia, a separação radical entre
meios de produção e produtores, assume uma forma inerentemente
econômica;
17

Aranha (2006, p. 76).
Konder (2009, p. 146).
19 Reale e Antiseri (1991, p.193).
20 Idem, p.194.
21 Mészáros (2011).
18

69

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
5. a mais-valia economicamente extraída é apropriada privativamente pelos
membros da classe capitalista; e
6. de acordo com seus imperativos econômicos de crescimento e expansão,
a produção do capital tende à integração global, por intermédio do mercado
internacional, como um sistema totalmente interdependente de dominação
e subordinação econômica 22.

Se o trabalho torna as pessoas alienadas, quando estas não são donas nem da
força de trabalho e nem dos meios de produção, tudo o que é produzido fica concentrado
nas mãos dos proprietários ou donos dos meios de produção, ou seja, dos empresários, e
não gera riqueza para os trabalhadores em geral. O trabalho alienado se torna em capital
e no domínio do capitalista, condição esta que oprime e explora o trabalhador, isto é,
desumaniza, coisifica, transforma em mercadoria.
É no sentido alienado que o trabalho não humaniza o homem, apenas coisifica,
torna objeto, pois o que é vida (o trabalhador) se transforma em objeto, e o que é objeto
(coisa, produto) passa a ter vida, conforme destaca Aranha e Martins
Ora, se ao mesmo tempo que o ser humano faz uma coisa também se faz a
si mesmo, concluímos que o trabalho alienado é condição de
desumanização, porque os operários perdem o controle do produto e,
consequentemente, de si mesmo, incapazes de atuar no mundo de modo
autônomo e crítico23.

Ao gerar a incapacidade tanto de crítica como de agir de forma autônoma, as
pessoas acabam não projetando outras possibilidades de existência além daquelas que lhe
são impostas pela classe dominante. Por isso, a cultura de massa faz o papel de neutralizar
a consciência das pessoas para não pensarem de forma crítica e autônoma. Mesmo a
maioria dos que se manifestam de forma crítica, não estão propondo além daquilo que o
próprio sistema define como condição imposta.
Descreve Enrique Dussel que a definição de alienação marxiana é “o ato pelo qual
o outro é negado em sua alteridade e submetido na condição de capital” 24. E complementa
o autor que alienar é vender alguém ou algo, é fazer com que o capital se aproprie da força
produtiva de riqueza, gerando a separação de trabalho e a propriedade, e de trabalho e
riqueza.

22

Mészáros (2011, p. 736-737).
Aranha e Martins (2005, p. 46).
24 Dussel (2012, p. 332).
23
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A forma de gerar riqueza é através do trabalho. Mas porque os trabalhadores, em
geral, não ficam ricos se são eles os trabalhadores? Uma das possíveis explicações é que
ganham salário pela produção, e o resultado de seu trabalho fica com o proprietário, ou
seja, o empresário/industrial se apropria da força de trabalho dos empregados/operários
para se tornar cada vez mais rico. A força de trabalho viva se converter em capital, isto é,
se transforma em coisa 25.
Uma das propostas de superação da alienação, descrita por Mészáros, está na
condição de que os trabalhadores, enquanto produtores associados, possam assumir
responsavelmente o controle da ordem sociometabólica e avançar para além do capital,
“não apenas em sua forma diretamente herdada mas, mais importante, também em sua
forma pós-revolucionária possível”

26.

Para ser possível, “o capital deve ser superado na

totalidade de suas relações” 27.
É na perspectiva de transformar os trabalhadores em donos de seu trabalho, a partir
da superação da expropriação imposta pelo sistema sociometabólico do capital, que pode
ser pensada a liberdade, a autonomia, a produção para a vida e não para o lucro e
exploração, a superação da concentração de riqueza em meia dúzia de famílias, tanto no
Brasil quanto em outros países.
Enquanto a crítica da alienação do trabalho for posta nos limites do sistema do
capital/capitalismo, as propostas vão estar condicionadas na crítica pela crítica ou apenas
em medidas paliativas para a classe trabalhadora como um todo. A classe trabalhadora vai
continuar consumindo a cultura de massa para não interferir nos propósitos centrais da
classe burguesa/dominante.
O papel da filosofia é de analisar e desnudar os limites determinados e propor
condições de pensar além da estrutura de exploração em sentido geral (pessoas, recursos
naturais e minerais, animais etc.). E a estrutura da atualidade é de exploração da classe
trabalhadora, em que as conquistas históricas estão sendo cerceadas por condições cada
vez mais alienadoras e de visível retrocesso. Pensar criticamente é perceber os retrocessos
e propor condições além dos limites impostos pela classe dominante econômica e
politicamente.

25

Dussel (2012, p. 335-335).
Mészáros (2011, p. 705).
27 Idem, p. 711.
26
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Caro estudante, buque, em diálogo com o/a professor/a, entender alguns conceitos
pouco explorados nesse texto, mas que são de suma importância para compreensão do
conceito de alienação na atualidade.

Questão para refletir.
1. Desenvolva um texto descritivo explicando o que é alienação e as consequências na
vida dos trabalhadores em geral.
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