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Língua Portuguesa - Argumentação
Prezado (a) estudante, por vezes, em nossa vida cotidiana, nos deparamos com
assuntos polêmicos que geram discussões, pois levam a diferentes pontos de vista.
Nessas situações, precisamos argumentar: apresentar fatos, razões lógicas, provas que
comprovem uma afirmação (Dicionário on line); construir uma explicação, de um ponto de
vista racional, recorrendo a experiências individuais e coletivas (KOCH, 2016, p.24).
Nesta aula, vamos conhecer importante gênero textual argumentativo, veiculado por
jornais, revistas e internet. É o artigo de opinião.

Para iniciar nossos estudos, pense um pouco sobre as seguintes questões:


Você sabe o que é uma questão polêmica?



E sobre o gênero que vamos estudar? Você já leu artigos de opinião em
jornais/revistas? Pode citar exemplos? Por que e para que você lê esses textos?
Quais são algumas características desses textos? Do que tratam? Quem escreve?
Para quem? Com que objetivo?



1

Qual a importância de estudarmos esse gênero na escola?

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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Estamos nos aproximando das eleições e muitas pessoas se sentem incomodadas
com o fato de serem obrigadas a ir às urnas. Você já conversou com alguém que
sente dessa maneira? Como você se posiciona em discussões sobre a
obrigatoriedade ou não de votar? Você já refletiu sobre a relevância do seu voto
para as políticas públicas de sua cidade?



Para conhecer melhor o gênero, vamos ler e analisar o texto abaixo:

Texto: Em defesa do voto obrigatório
Léo Lince (sociólogo). Correio da Cidadania - 29/05/2015
Existe, no senso comum, um mal-estar em relação ao voto obrigatório. Toda obrigação incomoda. Este fato, indiscutível, favorece os defensores do voto facultativo, que
ademais apresentam sua proposta como expressão da postura libertária e como fator de
desmonte de algumas distorções que, de fato, existem em nosso sistema eleitoral.
Sendo obrigatório ou facultativo, o voto pode se tornar mercadoria. A coerção que
encurrala eleitores é de outra natureza e tem a ver com o peso do poder econômico. O
quadro atual, marcado pelo desencanto com a política e pela descrença no voto como instrumento de mudança - elementos que favorecem a cristalização do poder de quem já
está por cima - também joga água no moinho dos que defendem o voto facultativo.
Apresentado como uma vitória da liberdade, o voto facultativo se recobre com as
feições sedutoras da rebeldia. Desobrigado de votar, o indivíduo ficaria mais ―livre‖ ao
deixar de ―perder‖ aquele pedaço do dia em que, de dois em dois anos, comparece na
sessão eleitoral. Falsa conquista, baseada em perigoso conceito de liberdade individual,
que pode comprometer a realização do princípio republicano da soberania popular.
O voto, para os que defendem sua obrigatoriedade, além de um direito duramente
conquistado, deve ser considerado um dever, sem o exercício do qual aquele direito se
descaracteriza ou se perde. A liberdade e a democracia não são meros meios, são fins
cuja permanência depende da eterna vigilância e do trabalho continuado de seus defensores. Logo, quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado de opinar
sobre os seus rumos.
O voto facultativo desloca o eixo da questão. Com ele, o direito de votar e o de não
votar ficam inscritos, em pé de igualdade, no corpo legal. Uma parte do eleitorado deixará
voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. O desinteresse pela política e a descrença no voto serão registrados como mera ―escolha‖, sequer como desobediência civil ou protesto. A consagração da alienação política como um direito legal inte-
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ressa aos conservadores. Reduz o peso da soberania popular e desconstitui o sufrágio
como universal.
Ganha com a mudança quem deseja o povo como ―maioria silenciosa‖, gigante
adormecido, aglomerado de consumidores, nunca como titular soberano e organizado do
poder político. Nos EUA, onde o voto é facultativo, a abstenção eleitoral é enorme e tende
a se perpetuar, ao longo do tempo, nos mesmos grupos sociais e étnicos, especialmente
entre os discriminados socialmente. A redução da universalidade do sufrágio se expressa
como exclusão social e elemento efetivo de cristalização do poder nas mãos da ―classe
política‖.
No quadro brasileiro atual, o voto facultativo é uma das faces (a mais simpática) da
investida conservadora. O "estado mínimo" da macroeconomia neoliberal demanda, para
o seu bom funcionamento, a teoria da representação mínima. Encolher o tamanho do eleitorado com o voto facultativo; reduzir o número de partidos com a cláusula de barreira; eliminar parte dos votos válidos com o distrital-majoritário. Querem reduzir a participação
política, eliminar partidos e esterilizar o voto da oposição contestadora.
Para o cidadão ativo, que além de votar se organiza para garantir os direitos civis,
políticos e sociais, o enfoque deve ser inteiramente outro. A liberdade de não ir votar é
uma armadilha. O tempo dedicado ao acompanhamento continuado da política não deve
se apresentar como restritivo da liberdade individual. Pelo contrário. É compromisso livre
com a democracia participativa, indispensável ao exercício pleno de todas as liberdades,
inclusive as individuais. Para que o sufrágio continue universal, para que todo poder
emane do povo e não dos donos do poder econômico, o voto, além de um direito, deve
conservar a sua condição de um inarredável dever civil.
Adaptado de Correio cidadania. 2015.

Artigo de Opinião: gênero textual pertencente ao tipo argumentativo que tem
como intencionalidade apresentar o ponto de vista e a tese do articulista – locutor do texto
– acerca de algum assunto polêmico e que seja socialmente relevante.

Estrutura de um artigo de opinião
Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo
aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos
composicionais:
1. Introdução — contextualização e/ou apresentação da questão que está sendo
discutida.
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2. Desenvolvimento — explicitação do posicionamento adotado com a utilização de
argumentos e de contra-argumentos; apresentação de dados, informações e
discurso de autoridade.
3. Conclusão — ênfase/retomada da tese e/ou proposta de intervenção social.
Fonte: mundoeducacao.uol.com.br. Acesso em 08 out 2020

1- A Introdução
Estudante, sem as questões polêmicas não existe artigo de opinião. Elas geram
discussões porque há diferentes pontos de vista circulando sobre os assuntos que as
envolvem.

Sabendo disso, faça uma nova leitura, desde o título do texto para responder as questões
propostas:
1.1) Qual é a questão/o assunto polêmico tratado no texto?
1.2) Podemos perceber que o texto, desde o título, defende um ponto de vista. Qual é
esse ponto de vista?
1.3) Qual fato motivou o articulista a escrever o artigo?
1.4) Quem são as pessoas que pensam diferente do articulista? O que elas pensam?
1.5) Vocabulário do texto (polissemia):
É muito importante, quando fazemos a leitura de um texto, compreender o sentido das
palavras e expressões empregadas nele. Procure no dicionário ou pesquise na internet o
significado das palavras e expressões do texto que são estranhas para você e dialogue
com seus familiares sobre o sentido delas no texto. Em seguida, relacione as colunas:
Coluna 1 – Expressões do texto
(A) Existe, no senso comum, um mal-estar em relação ao voto obrigatório.
(B) A coerção que encurrala eleitores é de outra natureza...
(C) A redução da universalidade do sufrágio se expressa como exclusão social
(D)...elementos que favorecem a cristalização do poder de quem já está por cima
Coluna 2 – Significado/sentido das expressões
( ) pleno direito ao voto de todos cidadãos adultos, independentemente de
alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo, salvo exceções menores
( ) sempre que o princípio democrático da alternância é contrariado, pela
permanência no poder
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( ) pressão e/ou repressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo
( ) modo de pensar da maioria das pessoas, são noções comumente admitidas
pelos indivíduos

Mas o que é polissemia? São sentidos diversos que as palavras da nossa língua, com os
mesmos fonemas, porém, sendo inseridas em contextos diferentes. É o caso, por
exemplo, da palavra manga. Veja:
1. A manga da camisa estava rasgada; 2.Todos comeram muita manga; 3. Você manga
muito dos seus colegas; 4. Agora vamos ter que arregaçar as mangas.
Em cada enunciado, a mesma palavra foi empregada com um sentido diferente.

2- O Desenvolvimento
Você observou que o autor aciona a presença de diversas ―vozes‖ no texto? Essas
vozes podem ser apresentadas como: transcrição da fala de alguém e, ou, o próprio nome
de uma referência sobre o assunto, bem como instituições; informações; números,
estatísticas, trazer a participação, e ou, referência do leitor, da comunidade e do cidadão.
Podem aparecer marcadas ou não, como por exemplo: ―na minha, para mim, eu acredito‖.
Todas as “vozes” presentes no texto são utilizadas para compor a argumentação e
a contra-argumentação e, portanto, são utilizadas para reforçar o posicionamento do
autor, que precisa manter-se coerente com o texto e as informações que se propôs
debater.
Agora, para que você possa entender mais sobre ponto de vista, argumentos e contra
argumentos no gênero artigo de opinião...
2.1 vamos reconstruir as vozes do texto, anotando o que diz:


a voz do povo; o ―senso comum‖ ?



a voz dos defensores do voto facultativo?



a voz dos que defendem a obrigatoriedade do voto?



a voz dos conservadores?

2.2) Com base nas vozes que você identificou, de que lado o autor se posiciona? Com
quem ele está dialogando? De que lado ele posiciona o leitor? Como você sabe?

2.3) Nos parágrafos 2 e 3 o autor responde aos argumentos utilizados pelos defensores
do voto facultativo. Complete o quadro com a resposta que ele dá aos posicionamentos.
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Argumentos

dos

defensores

do

voto Argumentos

facultativo:

usados

pelo

autor

para

rebater (contra-argumentos):

1. Desobrigado de votar, o indivíduo fi- 1.
caria mais ―livre‖

2.

2.4 - Fato e Opinião – Nos parágrafos seguintes, o articulista argumenta a favor da sua
opinião. Uma estratégia que utiliza para comprovar e sustentar sua ideia é apresentar
dados precisos e reais, chamados de Fatos. Vamos agora diferenciar alguns fatos de
opiniões desenvolvidas entre os parágrafos 4 a 8. Leia as sentenças e complete as
lacunas com (F) – Fatos ou (O) Opinião:
a) ( ) Nos EUA, onde o voto é facultativo, a abstenção eleitoral é enorme e tende a
se perpetuar, ao longo do tempo, nos mesmos grupos sociais e étnicos, especialmente entre os discriminados socialmente.
b) ( ) Ganha com a mudança quem deseja o povo como “maioria silenciosa”, gigante
adormecido, aglomerado de consumidores, nunca como titular soberano e organizado do poder político.
c) ( ) O "estado mínimo" da macroeconomia neoliberal demanda, para o seu bom
funcionamento, a teoria da representação mínima. Encolher o tamanho do eleitorado com o voto facultativo; reduzir o número de partidos com a cláusula de barreira; eliminar parte dos votos válidos com o distrital-majoritário.
d) ( ) Querem reduzir a participação política, eliminar partidos e esterilizar o voto da
oposição contestadora.

2.5 - Agora, reflita: Qual a importância de citar fatos no artigo de opinião? Que efeito é
provocado quando estamos argumentando e citamos fatos?

3- A Conclusão do artigo
Estudante, o último parágrafo do artigo é utilizado pelo articulista para retomar as
ideias do primeiro parágrafo (Introdução) e que foram exploradas ao longo do texto
(Desenvolvimento) para formular sua tese (Conclusão). É na conclusão, ou seja, depois
de todo um adequado trajeto argumentativo, que a tese aparece como opinião
fundamentada do articulista.

Releia o último parágrafo e responda:
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3.1) Qual é a tese defendida no artigo?
3.2) Um pouco antes, no parágrafo 4, o articulista declara que ―a liberdade e a democracia
não são meros meios, são fins cuja permanência depende da eterna vigilância e do
trabalho continuado de seus defensores‖. Que importância esse ponto de vista tem para a
tese defendida?

3.3) Com base no que você leu, é possível saber pra que tipo de leitor o autor escreve?

3.4) Sobre a questão polêmica desenvolvida no texto: Ler e analisar este artigo ajudou
você a compreender mais o assunto? Com quais argumentos você concorda? De quais
discorda? Enfim, qual é a sua opinião? Desenvolva-a em um parágrafo, respeitando os
critérios estudados: introdução, desenvolvimento e conclusão.

4. Textos Multissemióticos
Você já ouviu falar sobre textos multissiomióticos? Já percebeu que com as novas
tecnologias passamos a utilizar uma diversidade de elementos que se constituem em
textos? Observe que, ao mandar mensagens para seus amigos nos aplicativos de
relacionamentos, você utiliza emojis, e que há uma diversidade de opções abreviando o
processo de escrita, embora não o de interpretação, pois é importante que tanto você
quanto quem receberá a mensagem saiba o significado das ―figurinhas‖ para que o texto
não perca o sentido.
Texto multissemiótico é aquele que permite representar imageticamente (com
imagens) uma informação, de modo que o leitor tenha, além da palavra (texto verbal),
recursos visuais que o auxiliarão na leitura e compreensão do conteúdo em questão .
Fonte: VIEIRA, Mauricéia Silva de Paula. 2020.

Exemplos de textos multissemióticos são os infográficos e as tirinhas:
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Figura 1: Infográfico Leitura no Brasil

Fonte: Tribuna de Ituverava. 2020.

4.1 - Observe atentamente o texto abaixo:
Figura 2:Tirinha Armandinho

Fonte: Tiras Armandinho. 2020.

Marque as alternativas que, de acordo com as informações que você tem e as
apresentadas aqui, considere que estão corretas.
( ) O autor do texto acima utiliza vários mecanismos na construção do seu texto:
informação por intermédio de uma sequência de imagens, texto verbal (as falas do
personagem na tirinha) e as informações do leitor sobre o assunto.
( ) A fisionomia do personagem vai mudando conforme ele caminha pela praia: inicia a
caminhada feliz e no último quadrinho além de estar com olhar triste a sua cor também
mudou, pois o acúmulo de lixo que ele encontrou o deixa muito nervoso.
( ) Poderíamos dizer que no último quadrinho, o autor utiliza uma gíria popular que se
refere a ―ficar roxo de nervoso‖
( ) O autor da tira quer conscientizar os leitores quanto à produção de lixo e a não fazer o
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descarte de forma correta.
( ) O autor do texto conseguiu transmitir uma mensagem muito expressiva sobre o
comportamento de uma parcela da população que não respeita o meio ambiente.
4.2 - Leia atentamente o texto a seguir e depois responda as seguintes questões:
A) Quais as informações visuais que o texto traz:_________________________________
B) Qual é a informação implícita no texto que o autor utiliza para ampliar as possibilidades
de reflexão do leitor? ______________________________________________________
Figura 3: Kalvin.

Fonte: Repositório. 2016.

4.3 Como está seu acesso à internet e às ferramentas digitais? Agora é sua vez de
produzir um texto multissemiótico sobre Eleições. Faça levantamento de informações:
pesquise quais as principais necessidades em sua cidade, observe quais as propostas
apresentadas pelos candidatos e abuse da sua criatividade! Pode ser Infográfico ou
Tirinha! Caso você não tenha acesso a internet ou não disponha de computador, pode
criar seus próprios desenhos e modelos de gráficos, trabalhar com colagens, seja criativo!
Lembre-se de, ao pesquisar sobre o tema, utilize informações de fontes com credibilidade.

Vamos lá!! Você é o protagonista da sua história!! Bom trabalho e até breve!
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Para além da saúde
Mais que fazer bem para o corpo e para a mente, o esporte é uma das principais
ferramentas que ajuda as crianças e adolescentes a terem uma nova visão e perspectiva
de futuro e de oportunidades.
A inclusão social tem como principal objetivo a democratização, ou seja, conseguir
os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, combater preconceitos e
abrir novos caminhos.
Ela é um conjunto de meios e ações que permite a participação de uma sociedade
de maneira igual, independentemente de condição social ou física, orientação sexual,
etnia, educação, ou qualquer outro aspecto que separe ou rotule os seres.
A inclusão social também passa pelo atendimento das necessidades de pessoas
que, por algum motivo, vivem à margem da sociedade. Dessa forma, ela insere
novamente essa população, buscando garantir direitos básicos como educação, emprego,
saúde, cultura, entre outros.
Uma das maneiras mais eficazes de conseguir tudo isso é através do esporte,
especialmente quando falamos de crianças e adolescentes que vivem em regiões de
baixa renda e com poucas chances de crescimento pessoal.
O esporte como inclusão social resgata esses jovens, dando a eles a oportunidade
de praticar uma atividade que ocupará seu dia, ao mesmo tempo em que fará bem para o
corpo e para a mente.
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Além disso, os jovens que participam de ações como essas têm nas mãos uma
excelente oportunidade de se tornarem profissionais e, assim, conquistarem uma fonte de
renda importante para eles e para a família no futuro.
Ao utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão, as diferenças entre
pessoas são minimizadas, colocando todos no mesmo patamar. O senso de convivência,
respeito e disciplina é trabalhado, garantindo que essas crianças e adolescentes se
tornem adultos melhores para eles, para as famílias, para a sociedade e para o nosso
país.

Desafios de Educação Física
1. De que forma o esporte é capaz de promover inclusão social?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
A. ( ) O esporte é atividade social que não existe preconceitos e estereótipos.
B. ( ) Existem esportes que são mais acessíveis para pessoas de classe média alta.
C. ( ) A inclusão social, por meio da oferta de esportes em comunidades carentes,
visa melhorar as oportunidades e garantir direitos.
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Vanguardas Europeias
As Vanguardas Europeias representam um conjunto de movimentos artísticoculturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As
vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram: Expressionismo, Fauvismo,
Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a
arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro
música, etc.
As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes,
propondo assim, novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos.
No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a
Semana de Arte Moderna de 1922.
A palavra vanguarda, do francês ―avant-garde‖ significa a ―guarda avançada‖, o
que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes.

Contexto Histórico das Vanguardas Europeias

Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra
Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações.
Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas
científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demostrou a necessidade de propor novas
formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente.
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Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da
época foram diretamente contra os ideais da guerra.
Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de ―chocar‖ o público, a fim de
despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida.
Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, no caso o
futurismo italiano.
Vanguardas Artísticas Europeias: Resumo

Expressionismo
Figura 01: O grito. Edvard Munch

Fonte:pt.wikipedia.org. 2020

Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento
artístico que teve origem com o grupo Die Brücke - que em português significa "A ponte".
Ernst Kirchner, Erich Heckel e Karl Schidt-Rottluff foram os artistas que se uniram para
criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Possuía um caráter
deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e
os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro
movimento anterior, o impressionismo.
O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do
Die Brücke e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito (1893),
uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque o artista Van Gogh,
que também influenciou profundamente o movimento.
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Fauvismo
Figura 02- A Dança. Matisse, 1910

O fauvismo foi um estilo de pintura
baseado na intensidade cromática, simplificação
das formas e utilização de cores puras, além de
usá-las arbitrariamente, sem compromisso com
as cores reais.
Por conta dessas características, durante o
Fonte: br.pinterest.

Salão

de

Outono,

alguns

pintores

desse

movimento foram chamados pelos críticos de
fauves ("os feras" em português), como uma rejeição ao novo modo de pintar. Alguns
nomes importante do fauvismo são: André Derain, Maurice de Vlaminck, Othon Friesz e
Henri Matisse, o mais conhecido.

Cubismo
Figura 03: As damas d’Avignon, Pablo Picasso, 1907.

Fonte: br.pinterest.

O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Foi
iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, com a tela "Les Demoiselles
d'Avignon" (As damas d'Avignon).
Outros representantes do movimento foram: Georges Braque, Juan Gris e Fernand
Léger. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e
ramificou-se em duas vertentes: o cubismo analítico e cubismo sintético.
Na primeira, a analítica, as formas e figuras foram tão desconstruídas e
fragmentadas que se tornaram irreconhecíveis. No cubismo sintético, os artistas voltaram
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à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. No Brasil, o
movimento cubista influenciou alguns artistas, como Tarsila do Amaral e Vicente do Rego
Monteiro.

Futurismo
Figura 04: Velocidade do Automóvel, Giacomo Balla, 1913

Fonte: br.pinterest.

O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, que
lançou um manifesto publicado em um jornal francês (Le Figaro) no dia 20 de fevereiro de
1909. No ano seguinte, diversos artistas lançam um Manifesto Futurista relacionado
diretamente com a pintura.
Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da
velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano
Giacomo Balla. Outros representantes são: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo
e Gino Severini.
No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento
modernista no país, sofreram influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado
bem como o culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas.
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Dadaísmo
Figura 05: A fonte, Marcel Duchamp, 1917.

Fonte: br.pinterest.

O Dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que
mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros
líderes do movimento foram: o poeta alemão Hugo Ball e o pintor, escultor e poeta francoalemão Hans Arp.
As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada
na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Sem dúvida, o pintor e escultor
francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta
com seus objetos prontos (ready-made) que se afastam de sua função original. A Fonte é
uma das obras mais representativas desse momento.

Surrealismo
Figura 06: A Persistência da Memória, Salvador Dalí, 1931.

Fonte: br.pinterest.

O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924.
Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva,
fantástica e onírica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max
Ernst, Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí.
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A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa
vanguarda. Merecem destaque: o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos
Tarsila do Amaral, Ismael Nery e Cícero Dias.
Exercícios sobre vanguardas europeias
Questão 1
Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto:
a) Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo,
o Dadaísmo e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX.
b) As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por
um único projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e
na literatura.
c) As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira
contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como
Modernismo.
d) A palavra ―vanguarda‖ tem origem no francês avant-garde, que significa ―o que marcha
na frente‖, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas
artísticas inovadoras e nada convencionais.
e) Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em
torno de uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma mesma causa: a de
inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes.

Questão 2. (Enem 2010)
Figura 4: O mamoeiro

AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. IEB//USP

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

Questão 3. (ESPM/2015)

O autor foi o criador do Ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto, por
ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em
massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços
especializados como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte,
o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte.
Assinale a alternativa que mencione respectivamente o nome do artista responsável pelos
trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os
procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: ―Isso não é arte!‖
Fonte: Carol Strickland. Arte Comentada.

a) Marcel Duchamp – Dadaísmo
b) Georges Braque – Expressionismo;
c) Alberto Giacometti – Surrealismo;
d) Henri Moore – Surrealismo;
e) Franz Arp – Dadaísmo.
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WH-Questions
Figura 1

Fonte: Pinterest. 2018.

Fazer perguntas faz parte do nosso dia a dia. Perguntamos para pedir
informações, tirar dúvidas, conhecer melhor as pessoas ou simplesmente para satisfazer
a nossa curiosidade. Existem basicamente dois tipos de perguntas em inglês:
- Yes/No questions, perguntas que são respondidas simplesmente com ―sim‖ ou ―não‖;
- Open questions, que são perguntas um pouco mais específicas.

Para essas open questions, utilizamos as WH-questions, listadas na figura e que
irão aparecer com mais detalhes nos exercícios a seguir.
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1. Associe as colunas com palavras em inglês e sua tradução:
1. WHAT
2. WHO
3. WHEN
4. WHERE
5. HOW MANY
6. WHY

(
(
(
(
(
(

) ONDE
) QUAL, O QUÊ
) QUEM
) QUANDO
) POR QUÊ
) QUANTOS

2. Leia o texto abaixo, utilizando as estratégias de leitura.

Michael Jackson’s biography
Michael Jackson was born on august 29th, 1958.
He was born in Gary, Indiana, an industrial suburb
of Chicago. He was and is known as the "King of
Pop". He was an American musician. He started a
solo career in 1971. His 1982 album Thriller
remains the best-selling album of all times. He
popularized dance moves, such as the robot and
the moonwalk. He was very successful in his music
career. He won 13 Grammy Awards. He earned
millions of dollars and donated them to charities. In
the 1980’s Michael’s skin color started to change
because of a disease called vitiligo, and that was a
shock for everyone. He got married twice, first in
1994 with Lisa Marie Presley, Elvis Presley’s
daughter and again in 1996 with Deborah Jeanne
Rowe, a dermatology nurse. Michael had three
children. He died in 2009, it is said that an
overdose of the pain killer Demerol was the cause
of his death but it is not confirmed.
3. Answer the questions based on the text. Use
complete answers.
WHO was Michael Jackson?
_______________________________________________
WHEN was he born?
_______________________________________________
WHERE was he born?
_______________________________________________
WHEN did he start his career?
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_______________________________________________
WHAT sort of career was it?
_______________________________________________
WHAT was the name of his first album?
_______________________________________________
WHAT did he popularize?
_______________________________________________
HOW many Grammy Awards did he win?
_______________________________________________
WHAT did he do with the millions of dollars he earned?
_______________________________________________
WHEN did Michael’s skin color started to change?
_______________________________________________
HOW many times did he get married?
_______________________________________________
WHO is Lisa Marie Presley?
_______________________________________________
WHAT does Deborah Jeanne Rowe do?
_______________________________________________
HOW MANY children did he have?
_______________________________________________
WHEN did he die?
_______________________________________________
4. Match the word to its definition.
a. Dermatology
___ A usually residential area or community outlying a city.
b. Pain killer
___ A male sovereign.
c. Thriller
___ A suspenseful, sensational story or film.
d. Suburb
___ Provision of help or relief to the poor; something given to help the
needy.
e. King
___ Medical specialty dealing with diseases of the skin.
f. Charity
___ An analgesic, member of the group of drugs used to relieve pain.
Disponível em: <https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/michael-jacksonbiography/89897>. Acesso em 30 set. 2020.

Mark Twain
Mark Twain é o pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, famoso escritor e
humorista norte-americano, crítico do racismo. Nasceu no Missouri, em 30 de novembro
de 1835, e faleceu em Connecticut, em 21 de abril de 1910. É mais conhecido pelo
romance “The adventures of Tom Sawyer”, publicado em 1876 e apontado como ―o maior
romance norte-americano‖. Com uma infância difícil, após perder o pai aos 12 anos,
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Clemens começou a trabalhar como entregador, escriturário e ajudante para ajudar
financeiramente à família. Aos 13 tornou-se aprendiz de tipografia, viajou pelo país,
aprendeu navegação no rio Mississipi, vindo a tornar-se posteriormente piloto fluvial.
Participou da guerra civil e, após o conflito, foi morar em Nevada com seu irmão. Lá
passou a escrever para um jornal da cidade de Virginia.
(Texto adaptado). Disponível em: <https://www.infoescola.com/biografias/mark-twain/>. Acesso em 10 jun.
2020.

Um de seus livros famosos, ―The Prince and the Pauper‖ (O Príncipe e o Pobre), foi
escrito por Mark Twain após sua viagem a Europa. Utilize as estratégias de leitura para
compreender o trecho abaixo, veja primeiro a imagem e o título. Procure por palavras
cognatas (parecidas com o português) e localize aquelas que já estão no vocabulário. Dê
atenção às palavras que se repetem.
Figura 3. The Prince and the Pauper

Fonte: www.englishact.com.br (2017)

The Prince and the Pauper (1881) is a book by Mark Twain. The book is about two
boys, Tom and Edward. They are 15 years old but their lives are very different. Tom
is a poor boy but Edward is a prince. They change places by mistake so Edward is
a poor boy and Tom is a prince. The old King, Henry VIII, is not well but he is
Edward's father and he wants to know the truth…
Disponível em: <www.englishact.com.brf/2017/10/exercicios-e-texto-com-o-verbo-to-be-no.html>. Acesso
em 10 Out. 2020.

Vocabulary:
years old = anos de vida
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their lives = suas vidas
change places = trocar de lugar
by mistake = por engano
old king = velho rei
to know the truth = saber a verdade
father = pai
poor = pobre
5. Responda às perguntas abaixo sobre o livro “The Prince and the Pauper”:
a) Quando foi escrito o livro ―O Príncipe e o Pobre‖?
_____________________________________________________________________
b) Qual a idade dos personagens Tom e Edward?
_____________________________________________________________________
c) Quem é o verdadeiro príncipe e quem é o rapaz pobre?
_____________________________________________________________________
d) Qual o nome do rei da história?
_____________________________________________________________________
e) O que acontece aos dois rapazes?
_____________________________________________________________________
f) Qual a relação entre Edward e o rei?
_____________________________________________________________________
g) O que o rei deseja saber?
_____________________________________________________________________

6. Pesquise por outras obras do escritor norte-americano Mark Twain.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Pesquise e faça um breve resumo sobre a vida do rei Henrique VIII, monarca
britânico bastante polêmico que governou a Inglaterra de 1509 a 1547 e que foi
incluído como personagem na história fictícia de Mark Twain.
8. Assista ao filme na íntegra:
Título: O Príncipe e o Mendigo – filme dublado Sessão das Dez
Canal: Access Filmes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vdNOWxk9g0>. Acesso em 10 out. 2020.
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Nesta aula vamos conhecer alguns ―falsos amigos‖ e seus significados em
português. Também iremos trabalhar o gênero textual conhecido como quadrinhos ou
tirinhas. Boa aula!
Los heterosemánticos
São palavras em espanhol que possuem semelhança na grafia e na pronúncia
destas em português, mas que possuem significados totalmente diferentes. Estas
palavras são conhecidas também como falsos cognatos ou falsos amigos.
Observe o quadro comparativo com alguns exemplos:
Palavra em espanhol
Aceite
Apellido
Berro
Cachorro
Concertar
Copa
Cuello
Dirección
Embarazada
Exquisito
Fecha
Flaco
Goma
Grasa
Largo
Latir

Significado em português
Azeite, óleo para cozinhar
Sobrenome de uma pessoa
Agrião
Filhote de qualquer animal mamífero
Combinar
Taça
Pescoço
Endereço
Grávida
Requintado, chique, saboroso
Data
Magro
Borracha
Gordura, graxa
Comprido
Batida do coração
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Oso
Pastel
Pegar
Rato
Salada
Tapa
Vaso

Urso
Bolo
Colar
Período de tempo
Salgada
Aperitivo
Copo

Las tiras cómicas
Una tira de prensa, también llamada tira cómica (del inglés comic strip) o
simplemente tira, es una historieta publicada periódicamente (generalmente diaria o
semanalmente) en diarios, revistas y más recientemente en páginas de Internet.
Protagonizadas, generalmente, por personajes fijos. Las tiras diarias que se desarrollan
en unas pocas viñetas (normalmente entre tres y cuatro), alineadas horizontalmente, y
que suelen estar dibujadas en blanco y negro debido al ritmo de publicación, aunque hoy
en día podemos encontrarnos también con tiras a todo color editadas diariamente.
Fonte: Literatura 6apm
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Actividades
1) Leia a tirinha, encontre os falsos cognatos e escreva o significado de cada um
deles em português.
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Na tirinha a seguir, o termo “oficina” é um falso cognato. Assinale a alternativa
que represente o seu significado em português.

a)
b)
c)
d)
e)

Escola
Oficina mecânica
Escritório
Hospital
Farmácia

3) Na tirinha da Mafalda (figura 1) é correto afirmar.
a) Mafalda explica como as crianças nascem.
b) Mafalda conta para a amiga como foi sua viagem.
c) Mafalda diz que após a morte vamos para o céu.

4) Na tirinha do Garfield (figura 2) é correto afirmar:
a) Jonathan não consegue comprar um presente para Liz.
b) Garfield acredita que Jonathan está apaixonado por Liz.
c) Jonathan e Liz estão brigando pelo telefone.

5) Na tirinha do Gaturro (figura 3) é correto afirmar:
a) Os gatos miam nos telhados e descansam em casa.
b) Os gatos miam nos telhados e também em casa.
c) Os gatos as vezes miam quando estão em casa.
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Fatores que interferem na velocidade das reações químicas
Caros estudantes, nos estudos anteriores, vimos diversos tipos de energias e suas
transformações, também trabalhamos com as reações que absorvem e liberam calor.
Daqui em diante, trabalharemos com a Cinética Química, buscando entender quais são os
fatores que interferem na velocidade das reações que ocorrem em nosso cotidiano.

Dentre os fatores que interferem

Figura 5: velocidade das reações

neste processo, destacamos quatro, que
são:
1.

Superfície de Contato: considere

dois copos com comprimido efervescente,
um dos copos o comprimido está inteiro e
no outro está triturado. Como segue:
Fonte: Brasil escola. D. 2020.

Então, vamos pensar: Qual deles reagirá primeiro?
A resposta correta é: o comprimido efervescente triturado
reagirá mais rápido quando adicionado em água, porque
apresenta maior superfície de contato.
Então, quanto maior a superfície de contato,
maior a velocidade de reação

Talvez você já tenha visto
alguém acendendo uma
fogueira e utilizando primeiro
gravetos para depois colocar
pedaços maiores de madeira.
Qual a relação disso com o
que já estudamos?
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2.

Temperatura: A rapidez de uma reação química é proporcional a temperatura.

Sabendo disso, por que utilizamos panela de pressão para cozinhar os alimentos? O que
isto tem a ver com a temperatura?

Bom, sabemos que o tempo de cozimento na panela de pressão é mais rápido e
isso ocorre porque o alimento é submetido a uma temperatura mais alta, como segue:
Alimento
abóbora

Tempo de cozimento
em panela comum
(min)
20 a 25

Tempo de cozimento em
panela de pressão (min)
8 a 10

Batata

15 a 25

6a8

batata-doce

25 a 35

10 a 15

couve-flor

20 a 30

10 a 15

mandioca

15 a 20

10

Fonte: LISBOA, Julio Cesar Foschini et al. Ser protagonista: química. São Paulo: Edições SM, v. 2, 2016, p. 88.

Então, podemos afirmar que:
Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação
Por outro lado, quando os alimentos são guardados na geladeira, reduz a rapidez das
reações, fazendo com que eles se decomponham mais lentamente.

3.

Concentração dos reagentes: Um exemplo de concentração de reagentes é o álcool

que utilizamos para fazer churrasco. Este álcool contém em sua composição inicial, os
reagentes: álcool e água. Se for um álcool com uma concentração baixa, isso quer dizer que
este contém uma maior quantidade de água, teremos dificuldade para acender o fogo.
Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação.

4.

Catalisadores:

São

substâncias

que

aceleram a velocidade das reações químicas e são

Figura 6: Hydrogen Peroxide Reacts
with Catalase in Potato

muito utilizados em indústria. Além destes, existem
os catalisadores de simples uso, como é o caso da
enzima catalase presente na batata e no sangue,
que em presença de água oxigenada (H2O2) ocorre
uma reação de decomposição, com efervescência,
devido à formação de gás oxigênio (O2), como
Fonte: ciencesource. 2020.
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segue:
H2O2(aq) → 2 H2O(l) + O2(g)

Atenção: Para que as reações ocorram, os reagentes precisam se colidir com
orientação favorável, ocorrendo assim, as colisões efetivas e formação de novas
substâncias.
Com a modernidade, aumenta as preocupações
com problemas ambientais, como o consumo pela
sociedade de vários materiais e quantidade de
energia. Por esse motivo, existe um ramo da
Química que trabalha com estudo de processos de
transformação de produtos químicos que tem
contribuído com redução de consumo tanto de
materiais, quanto de energia, além de favorecer a
redução ou eliminação de substâncias perigosas à saúde e ao meio ambiente. Tal
movimento é conhecido como ―Química Verde‖ e conta com 12 princípios:
1. Prevenção
2. Economia de átomos
3. Síntese de produtos menos perigosos
4. Desenvolvimento de produtos
seguros
5. Solventes e auxiliares mais seguros
6. Busca pela eficiência de energia
7. Uso de fontes renováveis de
matéria-prima

8. Evitar a formação de derivados
9. Catálise
10. Desenvolvimento de sistema
para a degradação
11. Análise em tempo real para a
prevenção da poluição
12. Química intrinsecamente segura
para a prevenção de acidentes

A catálise aparece no nono princípio e sua utilização assegura economia de
tempo, materiais e energia, priorizando o desenvolvimento sustentável e
favorecendo o ambiente.

Desafios de Química:
1.

Qual a influência da superfície de contato na velocidade de uma reação química?

2.

Qual é a razão de a decomposição dos alimentos ocorrer lentamente quando eles

estão armazenados na geladeira?

3.

Marque com V ou F sobre como você procederia para aumentar a velocidade de
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um comprimido efervescente em água?

4.

a Usaria água gelada.

V

F

b Dissolveria o comprimido inteiro.

V

F

c Disolveria o comprimido triturado (pó).

V

F

Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-

se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos:
1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando
submetidos à refrigeração.
2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos
alimentos para acelerar o seu cozimento.
3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que
aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas.
Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações
químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente?
a) Temperatura, superfície de contato e concentração.
b) Concentração, superfície de contato e catalisadores.
c) Temperatura, superfície de contato e catalisadores.
d) Superfície de contato, temperatura e concentração.
e) Temperatura, concentração e catalisadores.
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MÁQUINAS TÉRMICAS E TERMODINÂMICA
Você sabia que o advento dos motores de combustão e outras máquinas térmicas
somente foram possíveis com o aprofundamento dos estudos na área da termodinâmica?
As máquinas térmicas têm seu funcionamento explicado com base no princípio de que o
calor é energia e, assim, pode ser convertido em trabalho.
Nas primeiras máquinas a vapor, a queima de um combustível (carvão) gerava
calor que aquecia e vaporizava determinada massa de água. O vapor acionava uma
turbina que poderia produzir movimento ou energia elétrica. Atualmente, nos automóveis,
o motor de combustão é um exemplo de máquina térmica, na qual a rápida expansão dos
gases, após a explosão, movimenta pistões que transmitem movimento para o carro.
Podemos dizer que as máquinas térmicas são aquelas que realizam trabalho ao
receberem calor, como as turbinas a vapor ou a gás e, também, os motores de veículos.
Os motores de explosão dos automóveis são os mais conhecidos e são formados por um
metal com uma câmara de combustão. Esta câmara e composta de um cilindro, uma
válvula de admissão, uma válvula de escape e uma vela de ignição.
O sistema do motor de explosão funciona em um ciclo de quatro tempos.
Inicialmente o sistema de injeção eletrônica manda uma mistura de ar e vapor de
combustível para câmara de combustão através da válvula de admissão (1º tempo). A
mistura é então comprimida pelo pistão, ocorrendo diminuição do volume e aumento da
pressão (2º tempo). Uma faísca é disparada pela vela e inflama a mistura, assim os gases
quentes da combustão expandem-se rapidamente, fazendo o pistão descer (3º tempo).
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Essa fase de explosão e expansão é a única fase em que há um trabalho motor. No
último tempo, a válvula de escape se abre e os gases queimados são expulsos, enquanto
o pistão sobe no cilindro (4º tempo).
Figura 01. Motor de explosão, 4 tempos.

Fonte: Benigno. Barreto. 2017.

O princípio utilizado nesses tipos de máquinas é também utilizado para a produção
de energia. Podemos citar, por exemplo, as usinas termoelétricas, onde o trabalho
realizado por um gás resulta na produção de energia elétrica.
O motor de um automóvel pode apresentar 4, 6, 8 ou mais cilindros defasados,
sendo que um deles sempre deve estar no seu tempo motor (3º tempo) possibilitando
uma permanente realização de trabalho útil.
Note que esse motor de explosão, como qualquer máquina térmica, é um
dispositivo que opera em ciclos, ou seja, executa inúmeras transformações fechadas,
voltando ao seu estado inicial antes de iniciar outro ciclo.
Utilizando ainda esse exemplo, que pode ser generalizado para qualquer máquina
térmica, é importante observar que a energia química do combustível é transformada em
trabalho (rápida expansão após a combustão) e em energia interna do gás (aquecimento
e liberação para o ambiente).

Desafios da física
1 - A termodinâmica estabelece algumas leis para explicar o comportamento dos gases.
Estas estão presentes no quadro abaixo. Nessa atividade, você deverá explicar com suas
palavras a forma como você entendeu cada uma (se necessário, use o dicionário para
esclarecer o significado de termos que você ainda não conhece).
A energia total de um sistema sempre se mantém
1ª lei da termodinâmica
2a lei da termodinâmica

constante.
É impossível a construção de uma máquina que, operando
em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade
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de calor recebido em trabalho.
3ª lei da termodinâmica.

A entropia teria a tendência de apresentar um valor
mínimo caso a temperatura de uma substância pura fosse
igual ou aproximada a zero absoluto.

2 – A termodinâmica explica o comportamento dos gases através das diversas formas das
variáveis de calor, temperatura, volume e pressão. Nessa atividade você deverá fazer
uma breve pesquisa sobre o significado dos termos: isotérmica, isovolumétrica, isobárica
e adiabática e em seguida relacionar a 1º coluna com a 2º:
a) Transformação isotérmica

() Transformação que ocorre quando a pressão do
gás permanece constante

b) Transformação

()

isovolumétrica

Transformação

gasosa

cuja

temperatura

permanece constante.

c) Transformação isobárica

() É aquela transformação em que não há trocas de
energia térmica entre o sistema e o meio exterior.

d) Transformação adiabática.

() É aquela transformação em que o volume do gás
permanece constante.

3 - Um exemplo de máquina térmica muito comum é o refrigerador. Ele é composto por
sistema, conforme mostra a figura abaixo.

Faça uma pesquisa e explique a função de cada um dos itens que compõe esse sistema:
compressor, condensador, tubo capilar, evaporador.

Figura 02. Máquina térmica, refrigerador

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Fonte: Benigno. Barreto. 2017.

4 – A termodinâmica é utilizada para explicar questões ambientais, a exemplo do efeito
estufa bem como de outras questões que envolvem a produção energética e o
comportamento dos gases em sistemas naturais. Sobre isso, um grupo de alunos, em um
projeto, resolveu escolher o tema: "Consumo de Energia no Ambiente". No resumo do
trabalho escreveram o seguinte resumo:
―Uma boa parte da energia que utilizamos, origina-se dos combustíveis fósseis.
Combustíveis como carvão mineral e derivado do petróleo, quando queimam, produzem
dióxido de enxofre, monóxido e dióxido de azoto, monóxido e dióxido de carbono, cinzas e
resíduos em suspensão no ar. Ao respirarmos monóxido de carbono, reduzimos a
capacidade de absorção do oxigênio pelo sangue. Os óxidos de azoto e o dióxido de
enxofre em contato com a umidade do ar convertem-se respectivamente em ácido nítrico
e ácido sulfúrico, provocando as chuvas acidas. o dióxido de enxofre também é
responsável por problemas respiratórios. De todos os combustíveis fósseis, o carvão é o
mais poluente e o gás natural o menos poluente‖.

a) Na conclusão do trabalho foram apresentadas medidas urgentes para proteger o
meio ambiente, reduzindo a poluição. Se você fosse integrante desse grupo de
alunos e responsável por elaborar e apresentar medidas, quais, você
apresentaria na conclusão?
5 - Abaixo temos algumas imagens da Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro. Fale sobre
as modernizações que transformaram a cidade e sobre as diferenças sociais provocadas
pela evolução das máquinas térmicas que podem ser observadas entre as duas imagens.
Figura 02. Avenida Rio branco, Rio de Janeiro, antes e depois.
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Fonte: Benigno. Barreto. 2017.

6 – A criação de máquinas térmicas ocorreu num processo gradativo que levou anos para
acontecer. Nessa atividade é solicitado que você realize uma pesquisa, construindo uma
linha do tempo, em que seja possível ver a data de criação das máquinas a vapor,
locomotivas, carros a explosão, luz elétrica, telégrafo, telefone e a chegada desses
inventos ao Brasil.

7 - Embora possa parecer algo distante de nossas atividades cotidianas, a segunda lei da
termodinâmica está presente em várias máquinas que utilizamos. Pense em uma freada
brusca de uma bicicleta. Se você encostar a mão nos pneus próximos ao chão, irá
perceber que foi gerado calor através do atrito. Ou seja, você transformou a energia
mecânica de sua bicicleta em calor. Agora, será que é possível utilizar este calor para
colocar a bicicleta em movimento novamente? A resposta é não, pois não é possível
reverter esta transformação, assim como ocorre nas máquinas térmicas, e isso é o que
diz a 2ª lei da termodinâmica. Você conseguiria citar outras situações onde essa lei é
empregada?
8 – Os conceitos de calor, temperatura, volume, pressão são utilizados na termodinâmica
para explicar o comportamento dos gases dentro de um sistema. A panela de pressão é
um claro exemplo de sistema aonde esses conceitos podem ser identificados. De forma
simples, explique como ocorre o funcionamento de uma panela de pressão, utilizando os
termos citados anteriormente (calor, temperatura, volume, pressão):
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Caro estudante! Este material apresenta situações de aprendizagem que
abordam o estudo da biodiversidade, sua importância e conservação, bem como, o
resultado das ações humanas e a criação de políticas públicas voltadas às questões
ambientais. Bons estudos!

O que é biodiversidade?
A discussão sobre biodiversidade, a cada dia ganha mais espaço na mídia, nas
escolas, entre outros. Este um assunto que tem tido tamanho protagonismo devido à sua
importância, tanto para as gerações do presente, quanto para as gerações futuras.
O termo biodiversidade começou a ser usado na década de 80 para se referir às
diferentes espécies de seres vivos, sejam animais, vegetais ou os organismos
microscópicos como as bactérias e vírus.
O Brasil é reconhecido mundialmente como um país rico em biodiversidade. No
Brasil estão localizados Biomas (seres vivos e recursos materiais não vivo que formam as
características de determinado local) como a floresta amazônica, mata atlântica, o cerrado
(presente em grande parte do estado de Mato Grosso) que são extremamente
biodiversificados.
O nosso cerrado, que algumas pessoas podem considerar pouco diversificado por
conta do aspecto de árvores baixas, retorcidas é apontado pelo ICMBio (Instituto de
Conservação da Biodiversidade) como a savana mais rica do mundo, abrigando em torno
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de 11,6 mil espécies de plantas nativas, 200 espécies de mamíferos, 800 espécies de
aves, 180 de répteis, 150 de anfíbios e 1200 espécies de peixes.

Importância da Biodiversidade
Caro estudante, creio que você já se deparou com diversas discussões sobre a
preservação e/ou conservação3 da biodiversidade, que frequentemente, é vista como
barreira ao desenvolvimento econômico do país, haja vista, que a produção, seja agrícola
ou industrial, pode gerar diversos prejuízos aos seres vivos, através das queimadas,
desmatamento, produção de resíduos, entre outros. Porém, se faz necessário considerar
que, assim como a produção e o consumo têm relevância para nossa existência, a
conservação da biodiversidade também é um fator fundamental à qualidade de vida no
planeta. Além disso, o que os órgãos de defesa do meio ambiente defendem não é
preservação (manutenção de todas as áreas intocada) e a desconsideração da
necessidade de produzir e sim a conciliação entre produção e conservação dos recursos
naturais.
Esse conflito entre conservação e produção é tão forte, que alguns pesquisadores
têm buscado atribuir valor econômico para biodiversidade, a fim de ressaltar a importância
do uso consciente dos recursos naturais:
Valor estético: dado pelas belas paisagens, nas quais os seres vivos em conjunto
com os recursos naturais trazem encantamento e bem estar;
Valor econômico: na biodiversidade são encontradas matérias primas para
produção de produtos artesanais ou mesmo industriais.
Valor ecológico: existe uma inter-relação entre os seres vivos, em que cada um
desempenha um papel e disto depende o equilíbrio ambiental. Além disso, as plantas são
produtoras de oxigênio, retirar do ar o gás carbônico, que se estiver em grande
quantidade desequilibra o efeito estufa e, ainda exercem papel fundamental na regulação
do clima e ciclos de chuvas. Inclusive, segundo o ICMBio, o cerrado é o berço das águas,
pois contém grande reservas subterrâneas e abastece diferentes bacias hidrográficas .
Valor genético e científico: uma boa parte da biodiversidade ainda não é
conhecida, se constituindo em fonte de pesquisa e produção de conhecimentos. Inclusive
o princípio medicinal pra cura de doenças difíceis de tratamento pode estar nas
substâncias de uma planta ainda desconhecida.

3

Conservação é a proteção dos recursos ambientais fazendo uso consciente de forma a não degradar,
enquanto a preservação é a manutenção intocada dos recursos naturais, sem qualquer tipo de uso.
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Mas mesmo que a biodiversidade não tivesse nenhum valor para a vida humana,
ainda assim as outras espécies de seres vivos têm o direito de existir, tanto quanto a
espécie humana.

Ações antrópicas e suas consequências para a biodiversidade
Chamamos de ações antrópicas aquelas realizadas pela espécie humana e estas
têm repercussão na preservação/conservação dos recursos naturais. Importante
compreender que até a revolução industrial (século XVIII) o consumo tinha natureza
diferente do que se observa hoje. A produção era artesanal e/ou manufaturada e em
pequena escala.
A tecnologia também avança com velocidade assombrosa e as pessoas querem
sempre um carro mais novo, um celular com uma câmera melhor, mais praticidade na
alimentação e, também, a cultura do descartável é cada vez mais presente. Tudo isso
produz uma quantidade imensa de resíduos que são descartados, muitas vezes
irregularmente, nos ambientes, gerando contaminação de solo, água e ingestão por
animais, levando-os a morte.
Quando houve a percepção de que os danos ambientais estavam atingindo níveis
insustentáveis, provocando escassez de recursos, aquecimento global e comprometendo
a vida na Terra, a sociedade passou a pressionar seus governantes para proposição de
políticas ambientais mundiais capazes de reverter os danos causados ou pelo menos
reduzi-los.
Desta preocupação houve, no Rio de Janeiro, a eco 92 que foi uma grande reunião
de líderes mundiais, cientistas e outras pessoas da sociedade, debatendo políticas que
visavam a redução dos danos. Após este evento houveram outros grandes acordos
mundiais, como o protocolo de kyoto (1997), o acordo de Paris (2016). Muitos
governantes, como é o caso do presidente dos EUA não aceitam assinar estes acordos e
enquanto isso o mundo segue lidando com as consequências das nossas ações para o
Planeta.

Atividades para aprofundamento das aprendizagens:
1. Considerando as mudanças ambientais ocorridas ao longo do tempo, produza um
texto descrevendo período de chuvas, frentes frias e a biodiversidade que você
conheceu na sua infância, comparando com o que observa na atualidade.
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Considerando o valor ecológico da biodiversidade discuta a importância da sua
conservação.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Pensando em você, quais atitudes pode tomar para colaborar com a conservação
dos recursos naturais?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Prezados, sejam bem-vindos!
Nesta unidade abordaremos os métodos matemáticos mais usuais relacionados às
operações que envolvem sistemas de equações lineares para determinação de valores de
incógnitas desconhecidas. Desejamos que as descobertas de saberes e as práticas
educativas que envolvem esta habilidade sejam efetivas e profícuas no processo de
produção de conhecimentos.

Equações Lineares Simultâneas (Sistemas de Equação)
Resolver sistemas lineares é uma tarefa bastante recorrente para estudos nas
áreas das ciências da natureza e da matemática. A busca por valores desconhecidos fez
com que fossem desenvolvidos métodos de resolução de sistemas lineares, como o
método da adição, e substituição para sistemas que possuem duas equações e duas
incógnitas.
A regra de Cramer e o escalonamento, resolvem sistemas lineares de duas
equações, no entanto, são mais usuais em sistemas com mais equações. Um sistema
linear é um conjunto de duas ou mais equações com uma ou mais incógnitas. Vale
ressaltar que as aplicações dos sistemas lineares são encontradas em áreas como
negócios, economia, sociologia, ecologia, demografia, genética, eletrônica, engenharia,
física e outros.
Equação linear
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O trabalho com equações existe devido à necessidade de encontrarmos valores
desconhecidos de incógnitas. Chamamos de equação uma expressão algébrica que
envolve sinal de igualdade, e ela é classificada como linear quando o maior expoente de
suas incógnitas é igual a 1, conforme os exemplos a seguir:
2x + y = 7 → equação linear com duas incógnitas
a + 4 = -3 → equação linear com uma incógnita
De modo geral, uma equação linear pode ser descrita por:

Conhecemos como sistema de equação quando há mais de uma equação linear.

Resolução de sistemas lineares
Começaremos com sistemas lineares de duas incógnitas.
FIGURA 2
Sistemas lineares com duas equações do 1º grau e
duas incógnitas
Para resolver um sistema de duas equações e duas
incógnitas, existem vários métodos, os dois mais
conhecidos são:



método da adição
método da substituição

Importante saber: qualquer um dos dois métodos pode
resolver um sistema linear de duas equações e duas
Fonte: Sistemas lineares.
incógnitas. Esses métodos não são tão eficientes para
sistemas com mais equações, já que existem outros métodos específicos para resolvêlos.
Método da substituição
O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações
e realizar a substituição na outra equação.
Exemplo:
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1º passo: isolar uma das incógnitas.
Chamamos de I a primeira equação e de
II a segunda equação. Analisando as
duas, vamos escolher a incógnita que
esteja mais fácil de ser isolada. Note
que, na equação I → x + 2y = 5, o
2º passo: substituir I em II.

coeficiente de x é igual a 1, o que faz
com que seja mais fácil isolá-lo, logo,
reescreveremos a equação I desta
forma:
I → x + 2y = 5
I → x = 5 – 2y

Agora que temos a equação I com o x
isolado, basta substituir x por 5 – 2y na
equação II.

Conhecendo o valor de y, encontraremos
o valor de x realizando a substituição do
valor de y na equação I.

II → 3x – 5y = 4

I → x = 5 – 2y

Substituindo x por 5 – 2y:
3 (5 – 2y) – 5y = 4
Agora que a equação possui apenas uma
incógnita, é possível resolvê-la para
encontrar o valor de y.

x=5–2·1
x=5–2
x=3
Então a solução do sistema é S =
{3,1}.

Método da adição
O método da adição consiste em escolher uma das incógnitas para cancelar e a partir
disso realizar a multiplicação de todos os termos de uma das equações, de tal modo que,
ao somar a equação I com a equação II, a equação resultante apresente apenas uma
incógnita.
Exemplo:

1º passo: multiplicar uma das equações
para que os coeficientes da incógnita que
desejamos cancelar fiquem opostos.
Neste exemplo cancelaremos o y para
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possibilitar encontrar primeiro o valor de
x.
Note que, se multiplicarmos a equação II
por 2, teremos 4y na equação II e -4y na
equação I, e que, ao somarmos I + II,
II → x + 2y = 13 (. 2)

teremos 0y, logo, vamos multiplicar todos
os termos da equação II por 2 para que
isso aconteça.
I → 5x – 4y = -5
3º passo: substituir o valor de x = 3 em
uma das equações.

II → 2x + 4y = 26
2º passo: realizar a soma da equação I
com a nova equação II

Então a solução do sistema é S = {3,5}.

Sistemas lineares com três equações do 1º grau e três
incógnitas
Quando o sistema possui três incógnitas, adotamos outros métodos de resolução. Todos
esses métodos relacionam os coeficientes com matrizes, e os métodos mais utilizados
são a regra de Cramer ou o escalonamento. Para nossos estudos iniciais tomaremos a
regra de Cramer como referência para determinação das incógnitas desconhecidas em
um conjunto de equações lineares simultâneas. Para a sua resolução é necessário a
representação matricial do sistema, conteúdo já analisado em apostilas anteriores da
Aprendizagem Conectada.

Regra de Cramer
Para encontrarmos soluções de um sistema 3x3, com incógnitas x, y e z, utilizando a
regra de Cramer, é necessário calcularmos o determinante da matriz incompleta e suas
variações. Temos então que:
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D → determinante da matriz incompleta do sistema.
Dx → determinante da matriz incompleta do sistema, substituindo-se a coluna de x pela
coluna dos termos independentes.
Dy → determinante da matriz incompleta do sistema, substituindo-se a coluna de y pela
coluna dos termos independentes.
Dz → determinante da matriz incompleta do sistema, substituindo-se a coluna de z pela
coluna dos termos independentes.
Dessa forma, para encontrar o valor de suas incógnitas, primeiro precisamos calcular o
determinante D, Dx, Dy associado ao sistema.

Exemplo:

1º passo:

calcular D.

2º passo: calcular Dx.

3º passo: então podemos encontrar o valor do x, pois:
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4º passo: calcular Dy.

5º passo: então podemos calcular o valor de y:

6º passo: agora que conhecemos o valor de x e y, em qualquer uma das linhas podemos
encontrar o valor de z substituindo o valor de x e y e isolando o z. Substituindo x = 0 e y =
2 na primeira equação:

Outra opção é calcular Dz:
z=

=

=1

Portanto, a solução do sistema é a terna (0,2,1).

(Adaptado) Fonte: Sistemas lineares. 2020.

FIGURA 6

Vídeos Sugeridos: Fonte: Resolvendo sistemas - Matemática - Ens. Médio –
Telecurso. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Tk8q7-s5Uc4>.
Acesso em: 05 out. 2020.
Fonte: Regra de Cramer. Disponível em:<
https://www.youtube.com/watch?v=VW96gZXZiUk>. Acesso em: 05 out. 2020.

Fonte: Depositphotos
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Deixamos claro que está unidade é uma compilação das ideias de vários autores,
não se tratando, portanto, de uma redação original.

Desafios de Matemática
1Um
dinossauro
geneticamente
modificado no Parque dos Dinossauros
põe em risco toda a segurança da ilha
Nublar; ilha que recebe todos os anos,
milhões de visitantes no seu parque
temático, justamente naquele dia em
especial, está sendo visitado pelos
sobrinhos da administradora. (Adaptado).

FIGURA 7: Esfera Jurassik-Word

Fonte: wikipedia.org/wiki/Jurassic World - 2020

Fonte: towntopics

Assim se desenrola a história, na produção de Steven Spielberg[1], que em determinado
momento da aventura, tem as crianças, personagens centrais do filme, fazendo um
passeio pelo parque, em uma esfera móvel. Entre tantos acontecimentos e emoções,
vamos supor que a velocidade da esfera que está em locomoção, imagem, transportando
os dois sobrinhos da administradora, possa ser definida através da somatória das
incógnitas X e Y, presentes em um sistema linear de equações definido por:

Nestas condições ofertadas para o cálculo do
sistema, e determinação das incógnitas, é
possível estabelecer a velocidade constante em
metros por segundo (m/s) da esfera móvel, que
será dada por
a) 10 m/s

b) 12 m/s

c) 14 m/s

d) 16 m/s

[1]

Referência : Diretor, produtor e roteirista estadunidense Steven Spielberg

FIGURA 8: VSL-1

1
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Figura 7: VSL-1

Fonte: Wikipédia

2- Programa Espacial Brasileiro
(PEB) é um termo genérico que
compreende a pesquisa e o
desenvolvimento
das
tecnologias
de
veículos
lançadores, de produção de
satélites e da exploração
espacial em geral no Brasil.
Desde
1994,
a
Agência
Espacial
Brasileira
(AEB)
coordena o programa espacial
nacional. Na figura o VSL-1,
um
modelo
de
foguete
brasileiro, lançador de satélites
no
espaço.
O
modelo
apresenta uma altura de
19,7m, e massa de 50.000 Kg.
(Adaptado)

Fonte: Wikipédia - 2020

O VSL-1, tem o bico (imagem) no formato de um cone, que contribui na
aerodinâmica geral deste modelo de foguete, como também no melhor lançamento
de toda sua estrutura. Por estas condições, o foguete VSL-1, cujo diâmetro
corresponde em metros ao valor da incógnita X, que pode ser encontrado na
resolução do sistema abaixo, apresenta uma área
da base do cone de seu bico
correspondente a:

a)

0,14

Obs.: Considere

b) 0,38

c) 0,785

d) 0,81

Pi = 3,14
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3- "O Amazônia-1 é um marco para o país. Ele foi criado do zero,
de uma folha de papel em branco. Nunca tivemos um satélite dessa
complexidade produzido por aqui. Ou sempre trabalhamos em
parceria ou compramos. Para o Amazônia-1, criamos produtos
inéditos, como mecanismos de abertura de painel solar e
sensoriamento remoto. Isso, além de trazer um ganho tecnológico,
gera valor para a indústria nacional. O satélite brasileiro poderá
contribuir ainda com dados sobre a região costeira, de reservatórios
de água, florestas naturais e cultivadas, e de desastres ambientais principalmente em caso de inundações e queimadas. (Adaptado)

FIGURA 9

Fonte: Satélite 100 % nacional, traz autonomia para o Brasil, diz pesquisador do
INPE. - 2020.
Fonte: Depositphotos

Conforme informação textual, o satélite brasileiro Amazônia-1, poderá contribuir com
imagens e informações, além de coleta de dados relevantes a fauna e flora brasileira.
Suponha que quando for lançado o satélite consiga calcular pela regra de Cramer estes
dados, e conforme o resultado discriminar que tipo de análise de estudos em relação ao
meio ambiente será verificada. Considerando o sistema abaixo:

Seria possível concluir que a partir de sua resolução, os resultados dos valores
numéricos para os termos desconhecidos calculados pelo satélite, após seu
lançamento, forneceriam dados para
a) as florestas naturais cultiváveis, uma vez que os valores numéricos para os termos
desconhecidos encontrados pelo satélite brasileiro Amazônia-1 foram definidos como X =
1, Y =2 e Z = 2.
b) o satélite brasileiro Amazônia-1 verificar as condições de queimadas, uma vez que
suas incógnitas calculadas foram correspondentes a X = 2, Y =2 e Z = 2.
c) informações referentes aos reservatórios de água e regiões costeiras, consideradas em
função dos valores dos termos calculados, X = 3, Y =1 e Z = 1.
d) inundação em determinado trecho do território brasileiro, uma vez que o satélite
analisou a condições de X = 1, Y =3 e Z = 2.
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A sociedade indígena na época da chegada dos portugueses
Na atualidade para que possamos entender a realidade vivida tanto pelos povos
afrodescendentes quanto pelos indígenas, se torna de suma importância compreender o
processo do passado até os dias atuais.
A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. Os portugueses
achavam-se superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los ao
seu serviço. Assim, a cultura indígena era considerada pelos europeus como sendo
inferior e grosseira. Dentro desta visão, acreditavam que sua função era convertê-los ao
cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os
índios foram perdendo sua cultura e também sua identidade.
Alguns historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América havia
aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse
número chegava 5 milhões de nativos, aproximadamente.
Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro,
principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca
de 200 etnias indígenas e 170 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes
da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos
perdessem sua identidade cultural.
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Antes da chegada dos portugueses ao Brasil já existiam vários grupos indígenas
habitando em nosso território. Diante dessa variedade os índios brasileiros foram
classificados segundo as línguas distintas, que são: Tupi, macro-jê, aruak e karib.
As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e
religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos,
cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer alianças contra um inimigo
comum.
Figura 1: Preparação para festa.

Fonte: Blog modacad. 2019.

Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar
que os índios respeitam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para
a sua sobrevivência.

A organização social dos índios

Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os
mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos
e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os
instrumentos de trabalho (machado, arcos, flechas, arpões) são de propriedade individual.
O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As
mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da
tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada das
árvores.
A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como
curumins, aprendem desde pequenos e de forma prática, costumam observar o que os
adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o
indiozinho junto para que este aprenda. Já as meninas aprendem com suas mães as
atividades domésticas e as demais funções desempenhadas pelas mulheres.
5
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Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé
é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses.
Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele
que faz o ritual da pajelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para
ajudar na cura. O cacique, também importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois
organiza e orienta os índios.
Se comparar a quantidade de índios desde o período do descobrimento fica
evidente que essa minoria foi praticamente dizimada, a ocupação foi instituída através das
sociedades indígenas que aqui habitavam, bem antes dos homens chamados ―civilizados‖
chegarem.
Diante disso, as principais causas do restrito número de índios no Brasil são
basicamente a expropriação de suas terras para ceder à ocupação rural e urbana, grande
quantidade de índios mortos em lutas contra brancos e, principalmente, por doenças que
até então eram desconhecidas, já que esses não possuíam anticorpos contra doenças
como gripe e sarampo, que foram contraídas através do contato com os brancos. Houve
períodos que essas e outras promoveram epidemias avassaladoras.
Tem-se que salientar que o reconhecimento das Terras Indígenas por parte do
Estado (processo de demarcação) é um capitulo ainda não encerrado da história
brasileira. Pois além do processo ser lento e gradual, diversos territórios indígenas estão
envolvidos em conflitos polêmicos. E muitos precisam serem demarcados ainda.

A escravidão em Mato Grosso
No tocante à escravidão no Brasil, os africanos foram utilizados como escravos
primeiramente no cultivo da cana de açúcar e posteriormente na produção de tabaco no
Recôncavo Baiano. No século XVIII também foram levados para as minas de ouro de
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e no século XIX na produção do café. Assim a
escravidão tornou-se o alicerce da economia colonial e marcou a sociedade brasileira por
mais de trezentos anos, pois somente chegou ao final em 1888, com a Lei Áurea que
aboliu a escravidão.
Em Mato Grosso, os primeiros escravos foram introduzidos com a mineração. Os
escravos trabalhavam nas minas em condições desumanas. Trabalhavam com os pés
dentro da água fria batendo cascalho em busca de pepitas de ouro nos rios, ou
mergulhados em minas subterrâneas.
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Os negros africanos que eram trazidos para a região de mineração chegavam
principalmente pelo porto do Rio de Janeiro, e eram trazidos para as minas de Cuiabá
pelas expedições de abastecimento denominadas de monções. Em 1751, com a fundação
da primeira capital de Mato grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, o abastecimento de
escravos passou a ser realizado principalmente pela Companhia de Comercio do GrãoPará e Maranhão.
O escravo esteve sempre presente em todas as etapas de formação da
Capitania/Província de Mato Grosso. Foi o sustentáculo de todo o edifício colonial no
século XVIII (1701-1800). Derrubou a mata, carregou tronco, mercadorias, abriu estradas,
construiu açudes, drenou córregos, pavimentou ruas, construiu prédios, fortes, presídios,
pontes e foi, inclusive, minerador nas insalubres minas de Cuiabá e do vale do Guaporé.
O tempo de vida útil do escravo em Mato Grosso era limitado à função na qual se
encontrava atrelado. Como minerador, dificilmente conseguiu viver mais de uma década.
Especializou-se em atividades urbanas como pedreiro, carpinteiro, ferreiro e muitas
outras.
A escravidão urbana em Cuiabá/MT tinha como característica o comércio
ambulante, e muitas mercadorias eram vendidas pelos escravos de ganho (escravos que
percorriam as ruas carregando objetos ou vendendo alimentos e produtos diversos), pelas
ruas da Capital. E esse comércio realizado pelos escravos urbanos era controlado e
fiscalizado pela Câmara, que também procurava delimitar os lugares, em que poderiam
praticar comércio.
Os escravos, através do enfrentamento, reafirmavam a sua humanidade se
posicionando diariamente contra a escravidão, procurando as brechas do sistema,
forjando amizade com outros escravos e com homens livres brancos ou negros buscando,
dentro das suas condições de cativo, sobreviver. E assim, foram criando formas de
resistência como, por exemplo, a formação de quilombos.

A formação de quilombos
Os negros trazidos para o Brasil e escravizados, num primeiro momento ficaram
sem identidade, não eram nada mais do que mercadorias de grande valor, tanto para os
comerciantes quanto para os senhores de engenho nordestinos; eles não tinham direito a
nada. Ser escravo era pertencer a outrem que lhe havia comprado; cabia-lhe executar
todo e qualquer tipo de trabalho, rural e urbano.
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Existe necessidade de destacar as lutas em busca da tão sonhada e idealizada
liberdade, e as suas revoltas e resistências motivadas pelo tratamento desumano e a vida
difícil nas fazendas. Por isso os escravos viam nos Quilombos (eram locais de difícil
acesso, para onde os escravos fugiam e se refugiavam), uma forma de resistência para
pôr fim à opressão e dominação a eles imposta pelos brancos. Ao tratar dos quilombos,
faz-se necessário considerar que esses centros não serviam apenas como local de
esconderijo, ao fugirem das senzalas e das maldades dos seus donos. Além de local de
resistência, era também onde se perpetuavam suas práticas religiosas, suas danças, seus
símbolos e crenças, ou seja, sua cultura.

E os seus moradores passaram a ser

chamados de quilombolas.
No Brasil, existiram muitos quilombos, e o mais importante foi o Quilombo dos
Palmares, situado na região nordeste do Brasil. A sobrevivência desse quilombo se deu
em função de uma economia coletiva e a alimentação de subsistência. As tarefas eram
feitas por todos os palmarinos. ―Com base na propriedade coletiva de todos esses
recursos, as famílias cultivavam a terra não só para o próprio sustento, mas também para
produzir um excedente a ser utilizado por toda a comunidade‖. (GENNARI, 2008, p. 36).
Devido à importância histórica do Quilombo dos Palmares que foi instituído o
Parque Memorial Quilombo dos Palmares que reconstitui o cenário de uma das mais
importantes histórias de resistência à escravidão ocorridas no mundo: a história do
Quilombo dos Palmares – o maior, mais duradouro e mais organizado refúgio de escravos
das Américas. Nele, reinou Zumbi dos Palmares, o herói negro assassinado em 20 de
novembro de 1695, data em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra.‖
Figura 2: Maquete do Parque Memorial Quilombo dos Palmares

Fonte: Ministério da Cultura, 2004.

Em Mato Grosso existiram vários quilombos, e os maiores foram o do Piolho ou
Quariterê do Rio Manso e o do Sepotuba. Sobre o quilombo do Quariterê ou do Piolho,
localizado nos arredores de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato
Grosso, além de servir de refúgio de negros escravizados, também acolhia ameríndios de
8
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várias nações, como por exemplo, os cabixis. Entre as várias especificidades, desse
espaço de diversidade cultural e étnica, destaca-se a liderança de Tereza de Benguela, a
rainha Tereza, como era conhecida pelos aquilombados. Mulher forte e destemida
enfrentou seus algozes com tenacidade para ver seu povo livre do jugo da escravidão.
Ao reportar-se aos quilombos é necessário lembrar a importância dessas
comunidades para manutenção e perpetuação da cultura dos povos africanos, pois dentro
dessas comunidades havia a liberdade de expressão, o que não ocorria fora delas, e
nesses espaços os escravos podiam manter sua cultura viva. Além de local de
resistência, os quilombos tinham a função de fazer com que a cultura negra não
sucumbisse à opressão a ela imposta, sendo também uma forma de reagir ao poder da
sociedade escravocrata.
Um grande exemplo de resistência utilizada no passado e que continua a ser
utilizada pelas comunidades quilombolas nos dias atuais são as festas de santos, que
simbolicamente é um elo com o passado de seus ancestrais de origem africana.
Apesar de tanto sofrimento e opressão, mesmo com tanta dominação, restou sua
cultura, que orgulha não somente as pessoas que são definidas como descendentes afrobrasileiros, mas a todos os que vivem neste país. São tradições, costumes, artesanatos,
artes, culinária, fatos e mais infinidades de coisas que se transmite de forma duradoura
por várias gerações.

Responda as questões abaixo:
1 – Comente sobre a diminuição do número da população indígena no Brasil:
R: _____________________________________________________________________
2 – Todos os territórios indígenas já foram demarcados e reconhecidos oficialmente?
Explique:
R: _____________________________________________________________________
3 – Comente como ocorreu o processo de escravidão em Mato Grosso:
R:______________________________________________________________________
4 - Elabore e responda 2 questões referente ao texto: A sociedade indígena na época da
chegada dos portugueses. 2 questões referente ao texto: A escravidão em Mato Grosso
e 2 questões referente ao texto: Os Quilombos em MT.
R:______________________________________________________________________
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Caros estudantes,
Anteriormente conhecemos um pouco mais sobre a população brasileira, sua formação e
distribuição no território. A partir de agora buscaremos entender como os processos de
globalização, regionalização e fragmentação do espaço geográfico influenciam nas
dinâmicas populacionais e territoriais tanto nacionais como mundiais.

Globalização e Tecnologia
A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a
nível mundial. Sua origem está relacionada ao período das Grandes Navegações no
século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No
último século (XX), o processo de globalização se acelerou
Figura 1 - O transporte e os
avanços tecnológicos

bastante devido aos avanços tecnológicos. Ela promoveu a
evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de
modo que a distância e as fronteiras geográficas se
tornam cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para
o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo
para a velocidade em que essas trocas acontecem.

Fonte: App. Estuda.com. 2020.

As distâncias encurtaram mesmo?
Entre os séculos e XV e XIX as pessoas e as mercadorias levavam meses ou
até mesmo anos para ir de um continente para outro. Com os avanços
tecnológicos nos meios de transporte e comunicação esse tempo diminuiu,
causando a sensação de “encurtamento das distâncias”.
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O desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélites,
informática,

transportes

e

telefonia

facilitaram

a

intensificação

das

relações

socioeconômicas mundialmente. Esse processo é uma consequência da Terceira
Revolução Industrial, uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos, houve a maior
integração econômica e cultural entre regiões e países de diferentes pontos do planeta.

Internacionalização da produção
O processo de globalização ocorre em
Terceira Revolução Industrial

diferentes

Também

diferentes entre os países, sendo as nações ricas

chamada

de

Revolução

escalas

e

possui

consequências

Técnico-Científica-Informacional,

as principais beneficiadas, pois, entre outros

iniciada a partir de meados do

fatores, elas expandem seu mercado consumidor

século XX e que ainda se encontra
em fase de ocorrência.

por

intermédio

de

suas

empresas

transnacionais.
A expansão das empresas multinacionais,
também chamadas de transnacionais ou empresas globais merece destaque no processo
de globalização. Muitas delas abandonam seus países de origem ou, simplesmente,
expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior
mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e um menor
custo com mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas
globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em
diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil.

Blocos Econômicos
Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos
regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente
considerada como um obstáculo à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir
uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior
troca comercial entre os diferentes países.

Você já escreveu e enviou
uma carta? Quanto tempo
levou?

Como

celular

e

o
a

telefone
internet

facilitaram sua comunicação
com as outras pessoas?
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Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países queiram proteger
suas economias da concorrência global. Isso porque, em muitas localidades, alguns
fatores deixam a mercadoria mais atrativa a investidores, como a disponibilidade de mão
de obra ou mesmo os incentivos fiscais oferecidos pelos governos.
Diante disso, após a Segunda Guerra Mundial surgiu a ideia da criação de
um mercado restrito para um grupo de países, a fim de incentivar suas economias. Esse
era o objetivo da criação do Benelux (palavra que corresponde às três sílabas iniciais de
cada país-membro), formado por Bélgica, Holanda (Netherlands, em inglês) e
Luxemburgo. Depois, outros blocos surgiram ao longo do século XX, como a União
Europeia, o Mercosul, o Nafta, entre outros.
A União

Europeia é

o

principal

bloco

Figura 2 - Blocos Econômicos

econômico da atualidade. Possui, atualmente, 27
países-membros, apresentando, além de uma
dinâmica econômica e comercial acentuada, um
elevado nível de organização, que inclui, até
mesmo, a livre circulação de pessoas entre as
nações que fazem parte do bloco.
O NAFTA – North America Free Trade
Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre

Fonte: Educador.brasilescola. 2020

Comércio – é integrado apenas por três países: Estados Unidos, Canadá e México. O
bloco foi criado em 1993 para fazer frente à União Europeia. Sua organização se dá
através do livre comércio.
O Mercosul – Mercado Comum do Sul – foi criado em 1993 e envolve alguns
países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, enquanto
Equador, Chile, Colômbia, Peru e Bolívia participam como membros associados.

Regionalização do espaço geográfico

Figura 3 – Os continentes da Terra

Regionalizar o espaço geográfico
é criar áreas ou lugares semelhantes
no planeta
mundiais

Terra.
existem

As
para

regionalizações
uma

melhor

compreensão das particularidades de cada
lugar. Sendo assim, cria-se uma área ou

Fonte: Estudo pratico. 2020
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uma região considerando-se alguma característica específica, como: a localização
espacial (como a separação por continentes), o clima, o relevo, a vegetação e os
aspectos sociais, políticos e econômicos.
A partir da década de 1960 foi utilizada, no contexto da Guerra Fria,

a

regionalização dos países em primeiro, segundo e terceiro mundos. Atualmente uma
forma de divisão que está muito relacionada

Figura 4 - Economias desenvolvida, emergente
e subdesenvolvida.

ao contexto da globalização é a separação
em países desenvolvidos, emergentes e
subdesenvolvidos.
Os países emergentes – também
chamados de economias emergentes ou
de países

em

aqueles

Fonte: knoow.net. 2020

desenvolvimento –
classificados

subdesenvolvidos

e

que,

são
como

no

entanto,

apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as
nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco
elevados de Desenvolvimento Humano, bem como um certo nível de industrialização e
crescimento econômico.
Nesse contexto, o Brasil é um país subdesenvolvido industrializado. Isso significa
que o país possui um sistema político-econômico vinculado ao capitalismo. Esse processo
promove a o país a condição de país emergente. Porém, devido ao seu extenso território,
possui diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Essa realidade permite que
possamos regionalizar o espaço brasileiro de acordo

Figura 5 - Divisão Regional

atual

com as características socioeconômicas de cada lugar.

Regionalização do espaço brasileiro
O território do Brasil já passou por diversas
divisões regionais. A regionalização atual é de 1970,
adaptada em 1990, em razão das alterações da
Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão
regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Além da divisão regional oficial, existe outra

Fonte: brasilescola. 2020
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divisão do território nacional (ainda não oficial). Essa outra proposta de regionalização
tem como critérios os aspectos naturais e, principalmente, os socioeconômicos, são as
chamadas regiões geoeconômicas do Brasil. Essa divisão estabelece três regiões
geoeconômicas – a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul.
- Amazônia: Compreende toda a extensão da floresta Amazônica localizada em
território brasileiro. Integrada por todos os estados da região Norte, além do Mato Grosso
(exceto sua porção sul) e oeste do Maranhão. É uma região que apresenta baixa
densidade demográfica. As atividades econômicas desenvolvidas são: a agropecuária,
que constitui o setor econômico mais importante, extrativismo vegetal, mineração e o
setor industrial, com destaque para a zona industrial de Manaus.
Figura 6 - Regiões Geoeconômicas
1- Amazônia
do Brasil
2 – CentroSul
3 - Nordeste

- Centro-Sul: O complexo regional do Centro-Sul
corresponde a quase um terço do território nacional,
compreende aos estados das regiões Sul e Sudeste
(exceto o extremo norte de Minas Gerais), ao estado de
Goiás, Mato Grosso do Sul, extremo sul do Mato Grosso
e extremo sul do Tocantins. É o complexo regional mais
desenvolvido economicamente, abriga a maior parte do
parque industrial, das áreas de atividades agrícolas
mais modernas, dos bancos, mercados de capitais,
empresas transnacionais, comércios e universidades do

Fonte: Brasilescola. 2020

país. É extremamente urbanizado.

- Nordeste: O complexo regional do Nordeste vai desde a porção leste do
Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos. Abrange
cerca de 30% do território nacional. É a região onde ocorreu o processo de povoamento
do país. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas,
mais urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com
predomínio de clima semiárido e grandes problemas sociais.

Desafios de Geografia

1-

O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças,

tanto nas esferas econômica, financeira e política quanto na vida social e cultural dos
povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar que:
14
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a) A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países
subdesenvolvidos.
b) O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são
fundamentais para os fluxos financeiros mundiais.
c) O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial,
fortalecendo, assim, as empresas estatais.
d) As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma
forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
e) Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação
de alianças para defender a autonomia política dos países membros.
2- Atualmente uma forma de divisão que está muito relacionada ao contexto da
globalização é a separação em países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. A
expressão países emergentes caracteriza:
a) o grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos em breve.
b) o conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento
econômico e social.
c) os Estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda
precisam desenvolver os seus níveis de industrialização.
d) o agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande
potencial para exploração econômica.
e) os países que pertencem a Organização das Nações Unidas (ONU).

Figura 8: Regiões geoeconômicas.

3- O mapa a seguir é a representação da regionalização do

território brasileiro a partir das características geoeconômicas.
Após analisar a representação da divisão regional responda:
Em qual região está localizada seu município? _________
______________________________________________
Quais as características naturais e econômicas do município
em que reside? __________________________
______________________________________________
Fonte: geoedsonjunior. 2020
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro
Sociologia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS104
Teoria da Indústria Cultural.
EM13CHS403
Cultura de massa.
Cultura popular
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 2° ano ___

SOCIOLOGIA: INDÚSTRIA CULTURAL – PARTE I
Figura 9: Pop arte.

Conceito: O conceito de Indústria
Cultural foi desenvolvido por Adorno e
Horkheimer. Trata-se da ideia de produção
em massa, comum nas fábricas e indústrias,
que passou a ser adaptada à produção
artística. É uma nova concepção de se fazer
arte e cultura, utilizando-se técnicas do
sistema capitalista.
Dessa
espetáculos

maneira,
e

músicas,

outras

obras,

filmes,
são

desenvolvidos sob a lógica de produção em
massa. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas
produzem e como os telespectadores consomem a cultura. Nesse conceito, um quadro ou
uma música são reproduzidos de forma padronizada, mesmo que possuam cores e estilos
diferentes.
Segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e manutenção do
pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da
população, que precisa ser mantida presa na ideologia dominante.
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O Consumo em massa
As condições desse fenômeno estiveram relacionadas com as mudanças
trabalhistas e a introdução de novidades
tecnológicas nos meios de comunicação
do final do século XIX. Com a maior parte
da população operária e trabalhadores
em geral usufruindo de tempo livre, houve
maior procura por atividades de lazer e
entretenimento.
Antes

supridos

por

atividades

escolhidas pelas pessoas dessas classes
sociais, os espaços destinados a elas começaram a contratar artistas e oferecer outros
serviços, já formando o que seria qualificado como popular. As casas de grandes
espetáculos e os teatros, nessa época, ainda eram frequentados somente pela classe de
maior poder aquisitivo.
Como explicamos nos tópicos anteriores, a Indústria Cultural procura levar sua
produção para grupos cada vez maiores.
Assim, ela promove a massificação de obras culturais que, em sua origem, ficavam
restritas às elites. Esse atributo não é de todo ruim, já que a população em geral
consegue acesso a diferentes formatos culturais. No entanto, é comum que a Indústria
Cultural não promova novos conhecimentos entre as massas, mas simplesmente adapte
suas produções para incentivar o consumo. Por isso, estudiosos do tema criticam essa
massificação, alegando que ela resulta em perda de qualidade das peças culturais.

Desafios de SOCIOLOGIA!

1) O que é a Indústria Cultural?

2) Como funciona a Industria Cultural?
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Compreensão dos valores éticos em diferentes períodos
históricos;
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 2° ano ___

A convivência social e os princípios éticos
Olá estudantes do 2º ano do ensino médio na modalidade EJA, as propostas do
presente texto têm a intenção de tratar da convivência social a partir dos fundamentos da
ética. Para isso, o primeiro passo é entendermos o que significa ética e sua diferença com
a moral.
Toda vez que nos referimos a alguma regra ou tipos de punição, tais ações estão
no campo da moral. Nesse sentido é que podemos definir a moral no campo da ação
pessoal/individual, pois quando alguém não age conforme os princípios da convivência
social, extrapolando os limites e ferindo os preceitos sociais, necessita de ação coercitiva.
Tais ações para correção de erros, desvios de conduta, que fere o convívio social se
limita ao campo da moral, pois moral, conforme o dicionário de língua portuguesa, referese ao ―conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos, quer universalmente,
quer para grupo ou pessoa determinada‖4. Já o dicionário de filosofia define moral como:
―1. O mesmo que ética. 2. Objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada por
normas[...]‖5. É enquanto conjunto de regras para a convivência social que se define a
moral no campo da filosofia.
Já ética vem do convívio harmonioso socialmente, do qual não se necessita de
regras para as pessoas agirem, mas agem porque é bom para todos. Nesse sentido a
moral está no campo pessoal/individual e a ética está na práxis social. Nesse sentido o
termo ética, conforme o dicionário de filosofia, é a ciência da conduta. Tal conduta visa
um fim e este fim é o bem.
4
5

Ferreira (2010, p. 516).
Abbagnano (2007, p. 795).
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O que ressalta alguns livros de filosofia é que ética e moral são usados como
sinônimos e não há problema, apesar de existir diferenças. Para as autoras Aranha e
Martins, a moral ―é o conjunto de regras de condutas assumidas livres e conscientes
pelos indivíduos, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os
valores do bem e do mal‖; já a ética, ou filosofia moral, ―é mais abstrata, constituindo a
parte da filosofia que se ocupa com a reflexão sobre noções e os princípios que
fundamentam a vida moral‖ 6.
É na fundamentação ética que podemos entender o que é liberdade, autonomia,
solidariedade/cooperação, convivência democrática, dentre outros. Nesse sentido a
liberdade não se restringe ao agir pessoal, pois a liberdade pessoal vai até o limite da
liberdade social. Isto é, a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. É um
grande equívoco afirmar que a liberdade de uma pessoa começa quando termina a
liberdade da outra. Por isso, tanto a liberdade quanto a solidariedade, a convivência
democrática, a autonomia não se restringe ao agir pessoal, às escolhas individuais, pois a
virtude ou o bem depende da práxis social guiada pela ética.
Ao longo da história da de alguns povos ocidentais, principalmente os europeus, e
que chegaram até nós, os princípios éticos foram sofrendo alterações para dar conta de
explicar as relações sociais e as formas de organizações. Pois no período mitológico os
princípios éticos eram determinados por preceitos ligados aos deuses. Assim a vivencia
dos homens eram reguladas por leis superiores/divinas e tudo o que viesse a acontecer
estava ligado ao destino, justificativa buscada nos deuses. Tudo o que acontecia era
vontade divina, pois o ser humano não detinha liberdade ou autonomia. Sendo assim,
nesse período não existia uma ética propriamente dita.
A concepção de ética surge no momento em que passamos a fazer uso da razão,
ou seja, em vez de usar do mito para explicar tudo o que existe, passa-se a usar a razão.
Nesse sentido podemos exemplificar, dizendo que o conceito de liberdade ultrapassa a
justificativa usada pelo determinismo, onde a pessoa passa a ter desejo, vontade,
autonomia. Mas é em Sócrates que vamos entender os princípios ligados à natureza
humana. Para ele, a virtude se identifica com a sabedoria e o vício com a ignorância.
Viver a felicidade, ser virtuoso é procurar fazer o bem. Para Platão, alcançar o bem
significa compreender o bem (ética das virtudes). Na argumentação de Aristóteles, a
justiça é a virtude moral mais nobre, ultrapassando todas as outras e sendo a mais

6

Aranha e Martins (2005, p. 218).
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perfeita, ou seja, viver eticamente é viver conforme a justiça. E para ele a felicidade é o
fim último da virtude enquanto vivência social.
Já no período helenístico, que antecede a era cristã, a vivência dos princípios
éticos está ligada ao prazer, à dor/sofrimento, ao desprezo pelas questões sociais. Tanto
que Diógenes levou seus ideais às últimas consequências, vivendo nu em um barril, na
absoluta pobreza e ridicularizava, com humor, todos os que passavam.
No período medieval, com o domínio da igreja católica, a ética ou a vivência
segundo os preceitos morais passa a ser conduzida pela vontade divina (Deus cristão).
No mundo regido pela fé e determinada pela vontade da igreja, a moral do homem é
identificada como o sujeito temente a Deus. ―Durante a Idade Média, a visão teocêntrica
do mundo fez com que os valores religiosos impregnassem as concepções éticas, de
modo que os critérios do bem e do mal se achavam vinculados à fé e dependiam da
esperança de vida após a morte‖7. Para Tomás de Aquino, Deus é o último fim do homem,
do qual podemos retirar a doutrina da felicidade. E Santo Agostinho entende que o mundo
perfeito está na ausência de pecados.
Com o renascimento a virtude ou sujeito ético está voltada para a construção dos
preceitos humanitários. É nesse período que o homem torna-se humano e busca-se no
homem o centro do universo e a explicação de tudo. A ciência passa a ser a nova base
dos fundamentos éticos. Nesse período tanto o Deus medieval quanto o mito da era
antiga não fazem mais parte das explicações do cotidiano. Como consequência os
conceitos de liberdade, autonomia, solidariedade começam a ter novos entendimentos. É
nesse período em que passa a predominar os fundamentos do sistema capitalismo. Para
Manfredo Araújo de Oliveira8, no sistema capitalista não existe ética, pois o que impera é
a exploração do homem pelo homem, manifestando interesse maior no lucro e não no
trabalho realizado pela pessoa humana.
É nesse sentido que devemos retomar os conceitos de liberdade, autonomia,
solidariedade, democracia dentro outros, dos quais possam ser guiados por uma ética
humanitária e não por sistemas egocêntricos e de exploração para se obter privilégios
pessoais/individuais. O papel da filosofia é de fundamental importância para entendermos
os conceitos fundantes e as decisões tomadas, em busca de proposituras conscientes e
coletivamente aceitas. O agir ético faz parte desse desejo de felicidade, de autonomia, de
liberdade, de solidariedade que extrapole os horizontes individuais e permita a ação ética
7
8

Aranha e Martins (2003, p. 353).
Oliveira (1998.)
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consciente e coletiva, pois a ética tem como base a ―igualdade fundamental de direito de
todos os homens/mulheres e, consequentemente, a corresponsabilidade de todas as
pessoas‖9.
Por fim, cabe lembrar que uma das virtudes éticas bastante disseminada desde
Aristóteles é a prudência, ou seja, é o ―hábito de agir bem em tudo o que se refere ao ser
humano‖10. Com prudência podemos obter a prática social com um olhar para o passado,
outro para o presente e outro para o futuro. Assim, agir ético permite que continuarmos
coexistindo enquanto sociedade e coabitando com os demais seres vivos e não vivos,
conforme Leonardo Boff menciona em sua ética do saber cuidar.

Questões para refletir.
1. Descreva o que é ética e o que é moral?

2. Existe diferença entre ética e moral? Justifique sua resposta.
3. Destaque a ação ética ou moral a partir da perspectiva mitológica até a modernidade.

4. Descreva como é possível a liberdade, a autonomia, a solidariedade, a democracia ser
vivenciada eticamente?

9

Oliveira (1998, p. 9).
Savian Filho (2016, p. 266).
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