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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
Atividades Finalização/Etapa
Carga horária total mensal 100 horas
Língua Portuguesa - Carga horária mensal __ horas1
Códigos das Habilidades
Objetos de
conhecimentos
EF69LP05 - Inferir e justificar, em textos multissemióticos –
tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia
e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou
Efeitos de sentido
imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de
pontuação etc.
EF69LP44 Inferir a presença de valores sociais, culturais e
Reconstrução das
humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários,
condições de
reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos
produção, circulação e
olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e
recepção
considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua
Apreciação e réplica
produção.
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as
diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os
recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e
articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero
para a caracterização dos cenários e dos personagens e os
Reconstrução da
efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de
textualidade e
discurso, dos verbos de enunciação e das variedades
compreensão dos
linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados,
efeitos
identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se
de sentidos
estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de provocados pelos usos
sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da
de recursos
caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos
linguísticos e
cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do
multissemióticos.
narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso
de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e
processos figurativos e do uso de recursos linguísticogramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial (conjunções e articuladores
Coesão
textuais).
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

1

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma: 9° ano ___

Carga horária a ser inserida de acordo com o horário da unidade escolar.
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Queridos estudantes!
O que falar sobre este ano que está acabando? Aconteceram muitas coisas,
algumas boas, outras nem tanto, mas apesar de tudo esperamos, também, que tenham
vivido momentos de alegrias.
Esta atividade é para que você possa concluir seu ano letivo. Então, estude bastante
e seja feliz no novo ano que se aproxima. E quanto aos estudos lembrem-se do seguinte:
encontrou uma palavra difícil? Pesquise ou pergunte a sua professora ou professor o que
ela significa! Ter um bom vocabulário pode te ajudar a expressar melhor seus
pensamentos.

DICA: Tente aprender uma nova palavra todos os dias!
Para a realização das atividades, será utilizado o conto “O número da sepultura”,
de Lima Barreto. Esse conto foi publicado na Revista Sousa Cruz, em maio de 1921, e narra
a história de Zilda, dona de casa que vive em um casamento monótono com Augusto. Num
certo dia, ela tem um sonho com sua avó, que lhe diz para jogar no bicho com o número de
sua sepultura: 1724.
Nesse conto, o autor expõe sua crítica em relação ao casamento: um contrato entre
duas pessoas, feito de curiosidade e conveniência ao invés de amor. Lima Barreto foi um
dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro. Além de escritor, ele foi jornalista e
suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas.
Agora, leia o início do conto: O número da sepultura, de Lima Barreto e responda
às questões propostas.
Figura 1

Disponível em:< https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/93684>. Acesso em: 06 nov. 2020.

2

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

O número da sepultura
Que podia ela dizer, após três meses de casada, sobre o casamento?
Era bom? Era mau? Não se animava a afirmar nem uma coisa, nem outra. Em
essência, “aquilo” lhe parecia resumir-se em uma simples mudança de casa.
A que deixara não tinha mais nem menos cômodos do que a que viera habitar; não
tinha mais “largueza”; mas a nova possuía um jardinzito minúsculo e uma pia na sala de
jantar. Era, no fim de contas, a diminuta diferença que existia entre ambas. Passando da
obediência dos pais, para a do marido, o que ela sentia, era o que se sente quando se
muda de habitação.
No começo, há nos que se mudam, agitação, atividade; puxa-se pela ideia, a fim de
adaptar os móveis à casa nova e, por conseguinte, eles, os seus recentes habitantes
também; isso, porém, dura poucos dias. No fim de um mês, os móveis já estão
definitivamente “ancorados”, nos seus lugares, e os moradores se esquecem de que
residem ali desde poucos dias.
Demais, para que ela não sentisse profunda modificação, no seu viver, advinda com
o casamento, havia a quase igualdade de gênios e hábitos de seu pai e de seu marido.
Tanto um como outro, eram corteses com ela; brandos no tratar, serenos, sem
impropérios, e ambos, também, meticulosos, exatos e metódicos. Não houve, assim, abalo
algum, na sua transplantação de um lar para outro. Contudo, esperava, no casamento
alguma coisa de inédito até ali, na sua existência de mulher: uma exuberante e contínua
satisfação de viver. Não sentiu, porém, nada disso.
[...]
LIMA BARRETO. O número da sepultura. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000166.pdf >. Acesso em: 09 nov. 2020. Fragmento
adaptado.

Questão 1
1) A partir da leitura do conto, responda:
a) Qual era o comportamento esperado das mulheres em 1921? Explique com trechos do
texto. ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) De maneira geral, esse comportamento ainda é esperado das mulheres atualmente?
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Releia este trecho do conto de Lima Barreto:
“Contudo, esperava, no casamento alguma coisa de inédito até ali, na sua existência de
mulher: uma exuberante e contínua satisfação de viver. Não sentiu, porém, nada disso”.
Explique o efeito de sentido provocado pelo uso das conjunções adversativas destacadas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Que expressões são utilizadas, nesse texto, para marcar a sequência em que os eventos
narrados aconteceram? _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4) Explique: por que o autor fez uso de palavras entre aspas nos fragmentos abaixo?
a) Em essência, “aquilo” lhe parecia resumir-se em uma simples mudança de
casa. ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) A que deixara não tinha mais nem menos cômodos do que a que viera habitar; não tinha
mais “largueza”. ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leia o conto abaixo: “A carteira de crocodilo”, este é um conto literário do escritor da
atualidade literária moçambicana, Mia Couto. É importante, também, referir que “A carteira
de crocodilo” é uma narração fantástica e que ela não tem a intenção moralizadora, mas
quer possibilitar a ideia de que tudo é possível ao encaixar-se no normal o anormal ou viceversa.
Neste conto, o fenômeno fantástico se representa em torno da metamorfose da
“serpentealização”, ou melhor, da metamorfose de um homem em serpente. Em seguida,
realize as atividades propostas.
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A carteira de crocodilo
A Senhora Dona Francisca Júlia Sacramento, esposa do governador-geral,
excelenciava-se pelos salões, em beneficentes chás e filantrópicas canastas. Exibia a
carteirinha que o marido lhe trouxera das outras Áfricas, toda em substância de pele de
crocodilo. As amigas se raspavam de inveja, incapazes de disfarce. Até a bílis lhes escorria
pelos olhos. Motivadas pela desfaçatez, elas comentavam: o bichonho, assim tão
desfolhado, não teria sofrido imensamente? Tal dermificina não seria contra os católicos
mandamentos?
- E com o problema das insolações, o bicho, assim esburacado, apanhando em cheio
os ultravioletas...
- Cale-se, Clementina. Mas, o governador Sacramento também se havia
contemplado a ele mesmo. Adquirira um par de sapatos feitos com pele de cobra.
[...]
O ilustre nem teve tempo de desapertar os atacadores. Perante um espanto ainda
mais geral que o título do governador, se viu o honroso indignitário a converter-se em
serpente. Começou pela língua, afilada e bífida, em rápidas excursões da boca.
Depois, se lhe extinguiram os quase totais membros, o homem, todo ele, um tronco
em flor. Caiu desamparado no mármore do palácio e ainda se ouviu seu grito:
- Ajudem-me!
Ninguém, porém, avivou músculo que fosse.
[...]
COUTO, Mia. Contos do nascer da Terra. Lisboa: Editorial Caminho, 1997, p. 101-103. Fragmento
adaptado.

1) Marque um X na alternativa correta. Os fragmentos anteriores pertencem ao conto “A
carteira de crocodilo”, exemplo de conto fantástico. Neles, o elemento mágico consiste em
que:
( A ) Os sapatos se converteram em uma cobra.
( B ) O governador Sacramento se converteu em uma cobra.
( C ) Uma cobra apareceu onde estava o governador Sacramento.
( D ) Uma cobra saiu da boca do governador Sacramento.
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2) Identifique, no texto, as palavras utilizadas para se referir ao Governador Sacramento.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) O Realismo Fantástico deu origem a diversos romances e contos. As principais
características desse estilo são: o emprego de aspectos e fatos mágicos surreais vistos
pelos personagens como algo normal e convencional, que faz parte do cotidiano; elementos
mágicos que aparecem em meio a história e não tem, necessariamente, uma explicação
plausível; mistura entre a fantasia e o real; entre outras coisas. Observa-se nos textos de
Mia Couto uma forte influência dessa estética.
Que componente desse conto pode ser considerado fantástico? ____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leia a tira, a seguir, e faça as atividades propostas.

1) No primeiro quadrinho, com qual palavra Calvin se refere à comida? _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável
ou desagradável? Explique. _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) No primeiro quadrinho, que característica Calvin atribuiu à comida? _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6
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________________________________________________________________________
4) Como Calvin se classifica ao justificar sua rejeição à comida? ____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) Explique de que forma essa característica ajuda a construir o efeito de humor da tira.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6) No primeiro quadrinho, Calvin emprega uma forma verbal ao atribuir uma característica
à comida.
a) Que forma verbal é essa? ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Se fosse empregado o verbo ser, o sentido do que é dito por Calvin seria o mesmo?
Explique. ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leia a tira, a seguir, e responda às questões propostas.

Relembrando:
Para a realização da próxima atividade, você precisa relembrar as expressões
modalizadoras: que são elementos linguísticos diretamente ligados à produção de
enunciado e funcionam como indicadores de intenções, sentimentos e atitudes de quem

7

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
fala em que relação ao que fala, deixando claro a participação do falante em relação ao
conteúdo dito.
1) Há, na tira, um diálogo entre duas personagens, desenvolvido a partir da afirmação do
1º quadrinho. Identifique as expressões modalizadoras empregadas nas falas do 2º e do 3º
quadrinhos e explique seu sentido no contexto. ________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) O humor da tira se encontra no último quadrinho e depende de uma informação que está
implícita.
a) Quem é Mark Zuckerberg? Qual informação está implícita? Se necessário, pesquise para
responder. ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) A relação entre o que está implícito no 3º quadrinho e a afirmação do 1º quadrinho leva
a qual conclusão? Levante hipóteses: Por que o enunciador faz essa relação? _________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Explique: por que a conclusão a que se chega, no último quadrinho, constrói humor na
tira? ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
No poema narrativo reproduzido a seguir, do escritor paulistano Mário de Andrade, o eu
lírico (e narrador) conta a história de Antônio Jerônimo, um sertanejo pobre que, diante da
seca, decide pedir ajuda ao Padre Cícero, conhecido por realizar milagres. Leia-o com
atenção para responder às questões.

Tostão de chuva
Quem é Antônio Jerônimo? É o sitiante
Que mora no Fundão
Numa biblioteca pobre. É pobre. Dantes
Inda a coisa ia indo e ele possuía
8
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Um cavalo cardão.
Mas a seca batera no roçado...
Vai, Antônio Jerônimo um belo dia
Só por debique de desabusado
Falou assim: “Pois que nosso padim
Pade Ciço que é milagreiro, contam,
Me mande um tostão de chuva pra mim!”
Pois então nosso “padim” padre Cícero
Coçou a barba, matutando, e disse:
“Pros outros mando muita chuva não,
Só dois vinténs. Mas pra Antônio Jerônimo
Vou mandar um tostão”
No outro dia veio uma chuva boa
Que foi uma festa pros nossos homens
E o milho agradeceu bem. Porém
No Fundão veio uma trovoada enorme
Quem num átimo virou tudo em lagoa
E matou o cavalo de Antônio Jerônimo
Matou o cavalo.
ANDRADE, Mário de. Clan do Jaboti. 1927. Disponível
em:<file:///C:/Users/marud/Downloads/1010143414.pdf> . Acesso em: 09 nov. 2020.

Vocabulário
Cardão: de cor azulada.
Debique: deboche.
Desabusado: atrevido.
Padim Pade Ciço: maneira regional de fazer referência ao “padrinho” Padre Cícero, padre
católico cearense de grande prestígio popular.
Átimo: instante, momento.

1) Leia o fragmento, abaixo, e responda à questão:
“[...] Dantes/Inda a coisa ia indo e ele possuía/Um cavalo cardão”
A locução verbal, destacada no fragmento, indica que a vida de Antônio Jerônimo era
fácil? Explique sua resposta.
________________________________________________________________________
9
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Sobre a narrativa do poema, assinale a alternativa correta:
a) Pode-se afirmar que a atitude humilde de Antônio Jerônimo contribuiu para o desfecho
narrado.
b) A morte de seu cavalo, após a chuva, não agrava a pobreza de Antônio Jerônimo.
c) A falta de crença de Antônio Jerônimo em Padre Cícero contribui para o desfecho
narrado.
d) No verso 19, a afirmação “[...] o milho agradeceu bem [...]” sugere, de maneira irônica,
que a chuva fez mal para a plantação.

3) Sobre o emprego dos verbos, no poema, marque a alternativa correta:
a) No verso: “Me mande um tostão de chuva pra mim!”, o emprego do modo imperativo na
forma verbal mande indica que Antônio Jerônimo ordena a Padre Cícero que faça chover,
o que irrita o Padre, que faz chover em excesso.
b) No verso: “Quem é Antônio Jerônimo? É o sitiante”, o emprego da forma verbal é indica
um momento da narrativa em que Antônio Jerônimo era vivo, ou seja, um momento anterior
à chuva no desfecho da narrativa.
c) A forma verbal batera, de pretérito mais-que-perfeito, no verso: “Mas a seca batera no
roçado...”, indica que o início da seca é um fato anterior ao que será narrado em seguida.
d) No verso: “Vou mandar um tostão”, a forma verbal vou tem valor de ação habitual,
semelhante ao que se observa em “vou à escola todos os dias”.

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
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Atividades Finalização/Etapa
Carga horária total Mensal 100 horas
Língua Inglesa- Carga horária mensal __horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
(EF09LI03)
Compreensão de textos orais, multimodais,
argumentativo.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

de

cunho

Turma: 9° ano ___

1. Leia o texto com atenção.
Figura 1 - Cholesterol

Heart disease and stroke are the world's biggest killers. Millions of people in Britain
take cholesterol-lowering drugs to reduce their risk. Now scientists from the Netherlands
Organization of Applied Scientific Research believe they may have found an alternative
treatment. It's a vaccine that helps the body's immune system get rid of bad cholesterol
from the blood. The first human trials are now under way, but researchers say it will take
six years before they know if the jab is safe and effective enough to get regulatory
approval.
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Fonte: Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-40382569. Acesso em: 23 nov.
2020.

1.1 De acordo com o texto:

(A) Doenças do coração e derrames são os maiores assassinos do mundo.
(B) Milhões de pessoas, no mundo, sofrem de doenças do coração.
(C) Apenas os derrames são os maiores assassinos do mundo.
(D) Apenas as doenças do coração são os maiores assassinos do mundo.

1.2 It's a vaccine that helps the body's immune system get rid of bad cholesterol from
the blood....” uma possível tradução para a frase acima é:

(A) A vacina vai ajudar o colesterol a se livrar do sangue ruim.
(B) É uma vacina que ajuda o sistema imunológico do corpo a se livrar do mau colesterol
no sangue.
(C) A vacina vai tratar o sistema imunológico do colesterol ruim.
(D) A vacina vai tratar o colesterol ruim através do corpo que vai se livrar do mau
funcionamento do sistema imunológico.

1.3 De acordo com o texto:

(A) Os primeiros testes em ratos de laboratórios ainda estão em andamento.
(B) Pesquisadores dizem que vai levar oito anos até saberem se a vacina é segura e
eficiente.
(C) Cientistas holandeses acreditam ter encontrado um tratamento paliativo para auxiliar o
sistema imunológico.
(D) Milhões de pessoas na Grã-Bretanha tomam remédios para baixar o colesterol.

2

Leia o texto atentamente.

Figura 2 - Fire and Rain
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Fonte: Disponível em: https://www.englishact.com.br/2020/03/will-or-going-to-future-of-planet-earth.html.
Acesso em: 23 nov. 2020.

This year, communities around the world have experienced a dramatic increase in
climate-related natural disasters, [...] leaving behind devastation. [...]
The extreme fires and storms of 2017 signify more than just a ‘new normal’. With each fraction
of a degree that Earth’s average temperature increases, these fires and storms will increase
in intensity. […] Some evidence suggests that by midcentury, fires and storms could double
in their destructive power. […]
The ‘new normal’ will be constant change; a growing intensity of storms, fires, and other
extreme weather […]
Fonte: Disponível em: https://www.greenpeace.org/international/story/11684/fire-and-rain/ . Acesso em: 23
nov. 2020.

2.1 Based on what you read, answer: what is the objective of the text?

(A) To tell a story about fire and rain.
(B) To sell a product that helps people recycle.
(C) To teach people how to be safe from fires and rains.
(D) To alert people about the future environmental problems of our planet.

2.2 What sentence from the text represents a prediction for the future of the weather
in planet Earth?
(A) “[…] leaving behind devastation.”
(B) “The extreme fires and storms of 2017 signify more than just a ‘new normal’.”
13
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(C) “The ‘new normal’ will be constant change; a growing intensity of storms, fires, and other
extreme weather.”
(D) “This year, communities around the world have experienced a dramatic increase in
climaterelated natural disasters […]”

3. Leia a tirinha em inglês:
Figura 3 - Tirinha

Fonte: Disponível em: https://inglesnoteclado.com.br/2020/06/tirinha-para-ingles-intermediario-comexercicios.html. Acesso em: 23 nov. 2020.

3.1 – Em relação à tirinha, acima, assinale a alternativa correta:

(A) Um acidente está prestes a ocorrer.
(B) O cerne do enredo está na lei da gravidade.
(C) Os personagens, diferentemente do que se esperaria, aparentam estar felizes com a
ocorrência.
(D) O personagem da esquerda assume a culpa pelo acontecimento retratado na tirinha.
3.2 – Assinale a alternativa incorreta em relação à tirinha acima:
(A) It’s like vincula o sentido de impressão.
(B) A palavra ever combinada à since, presente na fala de um dos personagens, se trata
de um intensificador.
14

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
(C) The stuff, presente na fala de um dos personagens, se refere à gravidade.
(D) O verbo learn, conforme constata-se da fala de um dos personagens, é classificado
como irregular.
3.3 – Em relação à tirinha, acima, é possível inferir que:

(A) O verbo to be foi utilizado uma única vez na fala de um dos personagens.
(B) O termo about, presente na fala de um dos personagens, se trata de uma preposição.
(C) A palavra like, presente na fala de um dos personagens, exprime o sentido de gostar.
(D) O termo it’s poderia ser substituído por its sem causar prejuízo ao sentido da fala de um
dos personagens.
3.4 – Em relação à tirinha, acima, marque a opção correta:

(A) The stuff is everywhere, na fala de um dos personagens, não poderia ser substituído
por it is everywhere sem gerar prejuízo gramatical.
(B) Ever since, presente na fala de um dos personagens, possui caráter atemporal.
(C) I swear, presente na fala de um dos personagens, exprime o sentido de honestidade e
é utilizado com fins de ênfase.
(D) Everywhere, presente na fala de um dos personagens, vincula o sentido de limitação
de espaço geográfico.

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
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Atividades Finalização/Etapa
Língua Espanhola - Carga horária mensal __ horas
Objetos de conhecimentos
Códigos das Habilidades
(EF09LI07)
Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos
que os sustentam.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 9° ano ___

Hola chicos y chias!
En esta clase hablaremos sobre la población negra en América Latina.
Usted sabia que la mayoria de la población latina americana son negras?
Figura 1 - Racismo

Fonte: Disponível em: https://i2.wp.com/afrofeminas.com/wpcontent/uploads/2014/03/pancartablogborremos1.jpg. Acesso em: 09
nov.2020.

En la lengua española existen montones de expresiones idiomáticas que reproducen
una visión peyorativa.

Expresión

En ninguna de estas expresiones el blanco está presente, y cuando lo está, el
contraste es bien significativo: existe una “magia negra” pero, al contrario que la blanca,
implica a poderes maléficos e infernales. No es casual tampoco que en el juego del ajedrez
las piezas blancas sean las primeras en moverse.
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En América Latina aproximadamente el 24% de la población era negra en 2015, lo
que equivale a unos 133 millones de personas de acuerdo a los datos de censos de 16
países compilados por el Banco Mundial en 2018.

Observe los datos de abajo:
Figura 2 – La Pobreza en América Latina

Fonte: Disponível em:< https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/08/esta-es-la-situacion-de-las-personasnegras-en-america-latina/ >. Acesso em: 13 nov. 2020.

En otras palabras, una de cada cuatro personas se identificaba como
afrodescendiente, según las categorías que define el informe «Afrodescendientes en
Latinoamérica Hacia un marco de inclusión».

Cursiodades de la cultura...

Usted sabia que la gran parte de la población de América Latina son de personas
negras? Así es... Vamos juntos analisar los datos de abajo.

Gráfico 1 – Pobreza en países latinoamericanos
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Fonte: Disponível em: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/08/esta-es-la-situacion-de-las-personas-negrasen-america-latina/. Acesso em: 13 nov. 2020.

Según el Banco Mundial, en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay
combinados, os países que tienen los datos desagregados por raza, los afrodescendientes
son el 38% de la población, pero representan el 47% de los pobres y el 49% de las personas
en extrema pobreza. Barrios pobres, más homicídios. Otro dato que refleja la desigualdad
entre negros y blancos en la región es el acceso a viviendas adecuadas. De acuerdo a los
datos del Banco Mundial, en 10 países de América Latina hay más personas
afrodescendientes que no afrodescendientes en los barrios pobres o favelas.
Vamos a leer un texto muy interesande sobre la fecha “Día de la Conciencia Negra”.
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El Día de la Conciencia Negra marca la larga lucha antirracista en Brasil

Fecha fue oficializada en 2011, pero el movimiento negro recuerda el día de la muerte de
Zumbí desde la década de 1970.
En la década de 1970, un grupo de militantes, incentivados por el descubrimiento de
la fecha de muerte de Zumbí de los Palmares, celebró por primera vez en Brasil el Día de
la Conciencia Negra, el 20 de noviembre. La trayectoria del líder del quilombo de Palmares
inspiró la creación de un momento que recordara la lucha contra el racismo en Brasil.
Oficialmente, la fecha sólo sería colocada en el calendario del país en 2011. La demora
suena casi irónica, frente a la lentitud histórica para la inclusión real de las personas
afrodescendientes en Brasil.
Aún así, más de 100 años después del fin de la esclavitud, la marginación del pueblo
afrodescendiente es parte de la realidad. El racismo es una marca colonial persistente. En
este contexto, Palmares es visto como símbolo de la posibilidad real de una comunidad
con economía propia y vida independiente del pensamiento y del poder colonizador.
En Brasil hoy, los índices de desempleo, violencia, pobreza, poco acceso a la
educación, entre muchos otros problemas estructurales aún afectan más a la población
afrodescendiente. No es posible negar la conexión de esas realidades y el hecho de que,
por siglos, los pueblos africanos fueron vistos como herramienta para trabajos forzados.
Corregir el racismo exige una revisión histórica y social.
Fonte:Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/el-dia-de-la-conciencia-negra-marca-lalarga-lucha-antirracista-en-brasil. Acesso em 11 nov. 2020.

CADERNO DE ATIVIDADE
Lea el texto de abajo:

"Aquí no hay negros": cómo se borró de la historia de Argentina y Chile el aporte de
los esclavos y los afrodescendientes

Según muestran los registros históricos, hace 200 años en ciudades como Buenos
Aires y Santiago los negros llegaron a representar más del 20% de la población, una cifra
que podía llegar al 60% en otros lugares en los que la mano de obra de los esclavos traídos
de África era fundamental para las economías locales.
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Expertos coinciden en que durante décadas, los historiadores tanto en Chile como
en Argentina, empeñados en construir una identidad nacional basada principalmente en la
herencia europea, obviaron el aporte crucial de los esclavos y sus descendientes al
desarrollo económico, cultural y político de ambos países.
1- Comente el texto de arriba “Aquí no hay negros": cómo se borró de la historia de
Argentina y Chile el aporte de los esclavos y los afrodescendientes”.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. De acordo con el texto:
A) hace 200 años los negros llegaron a representar más del 20% de la población.
B) la mano de obra de los esclavos traídos de Europa era fundamental para las economías
locales.
C) hace 200 años en ciudades como Buenos Aires y Santiago los negros llegaron a
representar más del 30% de la población.
D) Historiadores fueran empeñados en construir una identidad nacional basada
principalmente en la herencia africana.

3. Clasifique las columnas siguiendo los numeros de población de negros y mulatos.

A) En Brasil 37.3 % de mulatos y 8 % de negros. ( )
B) En Colombia 21 % de mulatos y 3 % de negros. ( )
C) En el Perú 9.7 % de mulatos.

( )

D) En Cuba 51% de mulatos y 11 % de negros. ( )
E) Guatemala 0.5 % de garífunas. ( )
F) En Puerto Rico 15 % de negros y 11.2 % de mulatos. ( )

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
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Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 9° ano ___

Olá, Estudantes! Neste mês, vamos falar sobre o Voleibol ou Vôlei. Bons estudos!
1. Voleibol
O Vôlei foi criado, em 09 de fevereiro de

Figura 1: Brasil X Iran na Liga das Nações de
Vôlei masculino

1895, por William George Norgan, cujo
objetivo era criar um esporte de equipes sem
contato físico entre os adversários, de modo
a minimizar os riscos de lesões.
O Vôlei de Praia é uma modalidade
derivada do Vôlei surgida, no ano de 1920,
que tem obtido grande sucesso em diversos
países. Ambas as modalidades fazem parte
do programa dos Jogos Olímpicos.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br. (2020).

2. Regras
Cada equipe de voleibol é constituída por 12 jogadores: seis titulares e seis reservas.
Em quadra, portanto, ficam dois times de seis jogadores.
As equipes são separadas por uma rede no meio da quadra. O jogo começa com um
dos times, que deve sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e seguir
ao campo do adversário e os jogadores tentam evitar que a bola entre no seu campo,
usando qualquer parte do corpo (antes não era válido usar membros da cintura para baixo,
mas as regras foram mudadas). O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o
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campo adversário sendo permitido dar três toques na bola antes que ela passe, sempre
alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia, é ponto do time adversário.
O jogador não pode encostar na rede e, caso isso ocorra, o ponto será para o outro
time. O mesmo jogador não pode dar dois ou mais toques seguidos, na bola, exceção no
caso do toque de Bloqueio.
Figura 2: Quadra de Vôlei

A quadra é retangular, com a dimensão de
18 x 9 metros, com uma rede no meio
colocada a uma altura variável, conforme o
sexo e a categoria dos jogadores (exemplo
dos seniores e juniores: masculino 2,43
metros e feminino 2,24 metros).
Há uma linha de 3 metros paralela à
rede, dos dois lados, e, a partir da linha de 3

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

metros, há uma distância de 6 metros até o
fim da quadra. Assim, a quadra de vôlei tem

uma extensão de 18 metros de ponta a ponta (comprimento) e de 9 metros de lado a lado
(largura).
O objetivo principal é conquistar pontos fazendo a bola encostar, na quadra
adversária, ou sair da área de jogo após ter sido tocada por um oponente.
Ao contrário de muitos esportes, o voleibol é jogado por pontos, e não por tempo.
Cada partida é dividida em sets que terminam quando uma das duas equipes conquista 25
pontos. Deve haver, também, uma diferença de no mínimo dois pontos com relação ao
placar do adversário - caso contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja
atingida. O vencedor será aquele que conquistar, primeiramente, três sets. Caso a disputa
chegue até o 5° set, este será de apenas 15 pontos.

3. Sistema Tático do Voleibol
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Os sistemas táticos do voleibol são baseados nas Figura 3: Posição em quadra
posições do voleibol, que são as seguintes:


A posição nº 1 chama-se defesa direita, e é a posição de
saque.



A posição nº 2 chama-se saída de rede.



A posição nº 3 chama-se meio de rede.



A posição nº 4 chama-se entrada de rede.



A posição nº 5 chama-se defesa esquerda.



A posição nº 6 chama-se defesa central.

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

As posições 4, 3 e 2 são de ataque, portanto, somente os jogadores que as ocupam
podem atacar e bloquear dentro da zona de ataque. As posições 1, 6 e 5 são de defesa, os
jogadores que as ocupam não podem bloquear, e só podem atacar se estiverem
posicionados atrás da linha de ataque, na zona de defesa.
Sistema 6x0
No sistema 6x0, também chamado de sistema 6x6, todos farão a função tanto de
levantadores como de atacantes ou defensores. É o sistema mais simples de todos, é
normalmente usado em equipes que estão iniciando o treinamento no esporte.
Sistema 4x2
O sistema 4x2 pode ser dividido entre o 4x2 simples e o 4x2 invertido, ou com
infiltração.
Sistema 4x2 simples
No 4x2 simples há dois levantadores, que se colocam nas posições diagonais da
quadra, mais quatro atacantes. Com esse sistema, há sempre um levantador na rede
juntamente com dois atacantes.
Sistema 4x2 invertido, ou 4x2 com infiltração
No 4x2 invertido, também chamado de 4x2 com infiltração, (uma vez que há 4
atacantes e 2 levantadoras em quadra), também, há dois levantadores e eles, também, se
posicionam em diagonal. No entanto, o levantador que está na zona de ataque se tornará
disponível para o ataque e o que estiver na zona de defesa infiltrará, ou seja, passará da
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zona em que ele está para a zona de ataque para efetuar o levantamento. Assim, sempre
haverá 3 atacantes na rede. Além disso, caso o "levantador da ocasião" (ou seja, o
levantador que está no fundo) defenda, há sempre um levantador de ofício para distribuir
as jogadas.
É considerado o melhor sistema tático do vôlei, pois sempre haverá 3 atacantes na
rede, dificultando o bloqueio adversário.
Sistema 5x1
O Sistema 5x1 é o mais utilizado atualmente. Por ter apenas 1 levantador, ele atua,
quando está na zona de ataque, igual aos levantadores do sistema 4x2 simples e quando
está na zona de defesa igual ao sistema 4x2 com infiltração. Ou seja, quando ele está na
rede, existem 2 opções de atacantes para distribuir a jogada. Quando ele está no fundo (ou
na zona de defesa), há 3 opções de atacantes na rede.
Inversão do 5x1
A inversão do 5x1 ocorre quando o levantador está na posição de ataque (posições
2, 3 ou 4). Assim, a rede está constituída de 2 atacantes e o levantador, o que diminui em
1 a opção que o levantador tem para passar a bola. Desta forma, a fim de que se fique com
3 atacantes nas posições de ataque, o treinador substitui este levantador por 1 atacante, e
põe o levantador reserva no lugar de um jogador que esteja em uma posição de defesa.
Com isso, o levantador fica no fundo, e tem 3 opções de atacantes para fazer o
levantamento
OBS: O objetivo dos sistemas que deixam o time com três atacantes é de ter maiores
condições de ataque e opções de estratégias ou esquemas táticos (jogadas) para superar a
defesa adversária.

4. Os Fundamentos
Um time precisa dominar um conjunto de seis habilidades básicas, denominadas
usualmente sob a rubrica "fundamentos". Elas são: saque, passe, levantamento, ataque,
bloqueio e defesa.
Saque ou serviço
O saque ou serviço marca o início de uma disputa de pontos no voleibol. Um jogador
posta-se atrás da linha de fundo de sua quadra, estende o braço e acerta a bola, de forma
a fazê-la atravessar o espaço aéreo acima da rede delimitado pelas antenas e aterrissar na
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quadra adversária. Seu principal objetivo consiste em dificultar a recepção de seu oponente,
controlando a aceleração e a trajetória da bola.
Passe
Também chamado recepção, o passe é o primeiro contato com a bola por parte do
time que não está sacando e consiste, em última análise, em tentativa de evitar que a bola
toque a sua quadra, o que permitiria que o adversário marcasse um ponto.
O fundamento "passe" envolve, basicamente, duas técnicas específicas: a
"manchete", em que o jogador empurra a bola com a parte interna dos braços esticados,
usualmente com as pernas flexionadas e abaixo da linha da cintura; e o "toque", em que a
bola é manipulada com as pontas dos dedos acima da cabeça.
Levantamento
O levantamento é normalmente o segundo contato de um time com a bola. Seu
principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte
da equipe, ou seja, um ataque.
Ataque
O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo deste
fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando deste modo o
ponto em disputa. Para realizar o ataque, o jogador dá uma série de passos contados
("passada"), salta e então projeta seu corpo para a frente, transferindo deste modo seu
peso para a bola no momento do contato.
Bloqueio
O bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte
frontal da quadra (posições 2-3-4) e que têm por objetivo impedir ou dificultar o ataque da
equipe adversária. Elas consistem, em geral, em estender os braços acima do nível da rede
com o propósito de interceptar a trajetória ou diminuir a velocidade de uma bola que foi
cortada pelo oponente.
Defesa
A defesa consiste em um conjunto de técnicas que têm por objetivo evitar que a bola
toque a quadra após o ataque adversário. Além da manchete e do toque, já discutidos nas
seções relacionadas ao passe e ao levantamento, algumas das ações específicas que se
aplicam a este fundamento são: peixinho, rolamento, martelo, posição de expectativa.
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Desafios
1) Comente sobre as regras do vôlei, respondendo: quantos jogadores há por equipe?
Quais as dimensões da quadra? Qual é a forma de pontuação e objetivo do jogo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Quais são os sistemas táticos do vôlei? Explique um deles.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) Você é o levantador do time, representando sua escola nos jogos escolares, na qual está
jogando no sistema 5x1. Em todos os ataques de seu time pela entrada de rede, a equipe
adversária faz sua defesa com bloqueio duplo ou triplo. Como levantador, cite uma “jogada”
para superar esta defesa.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
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(
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Turma 9° ano ___

A ARTE PÚBLICA
Ao andar pelas ruas das cidades, é comum vermos muitas obras de arte que
interagem com o ambiente e integram a paisagem. Como essas obras estão em espaços
de livre acesso a todos, e não em galerias e museus espaços, tradicionalmente reservados
para exposições, são chamadas de arte pública. Essas obras caracterizam-se por
modificar, em caráter temporário ou permanente, o local onde são inseridas. A criação do
artista indiano Anish Kapoor mostrada na foto desta página é um exemplo de arte pública.
Figura 1 - Escultura de aço inoxidável polida

Fonte: Disponível em:< https://donaarquiteta.com.br/millennium-park/>. Acesso em: 23 nov. 2020.

OBRAS NO ESPAÇO PÚBLICO
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Até o início do século XX, as esculturas que eram produzidas e inseridas em ruas e
em praças dos municípios brasileiros tinham caráter estritamente oficial. Sua principal
expressão eram os monumentos, geralmente obras grandiosas, com as quais se
homenageavam personalidades e se comemoravam eventos históricos. Ao público cabia
contemplar e admirar os monumentos e, assim, reconhecer a identidade do lugar em que
vivia. Os monumentos, em geral, são produzidos com materiais de alta durabilidade, como
pedra ou bronze, o que lhes confere caráter permanente. O monumento que você observa
nesta página, por exemplo, foi produzido com mármore, granito e bronze.
Figura 2 - Monumento à Abertura dos Portos

Fonte: ANGELIS, Domenico de. Escultura de mármore, granito e bronze, dimensões variadas. Manaus (AM). Foto de
2015. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0_Abertura_dos_Portos>. Acesso em: 23 nov.
2020.

MONUMENTO ÀS BANDEIRAS
Observe o monumento que aparece na foto reproduzida a seguir. Ele representa
uma expedição bandeirante rumo ao interior do Brasil. Embora o título oficial dessa obra
seja Monumento às bandeiras, ela se tornou popularmente conhecida como “empurraempurra”, pois as figuras representadas parecem “empurrar” umas às outras ao puxar uma
canoa. Nesse monumento, o escultor Victor Brecheret (1894-1955) representou
personagens enfileirados que parecem caminhar sobre o solo. As dimensões das figuras
conferem monumentalidade à obra.

Figura 3 - Monumento às Bandeiras
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Fonte: Disponível em:< https://bonifacio.net.br/monumento-as-bandeiras/>. Acesso em: 23 nov. 2020.

Victor Brecheret
Victor Brecheret levou trinta anos para realizar essa obra. Embora o monumento
tenha sido inaugurado em 1953, o projeto inicial foi concebido pelo artista na década de
1920. Nessa época, entretanto, ele não conseguiu concretizar o projeto. O escultor Victor
Brecheret foi um dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922.
Brecheret é considerado um dos mais importantes escultores modernos do século XX. Ao
longo de sua carreira, o artista produziu várias esculturas, que se encontram em museus e
em espaços públicos.

AS OBRAS, O ESPAÇO E O PÚBLICO
Ao longo do século XX, ocorreram muitas transformações no modo de pensar e de
fazer arte. As obras instaladas em espaços públicos, cada vez mais, convidavam as
pessoas a pensar e a observar o ambiente por meio da interação. O rompimento com a
visão do público como mero espectador permeou a maioria das propostas de arte a partir
do início do século XX.
Essas experiências tiveram início na década de 1950, com movimentos que
propunham a renovação da arte brasileira, entre eles, o movimento do Neocon - cretismo,
que você conheceu no Tema anterior. Franz Weissmann, autor da escultura Diálogo, que
podemos observar, na foto abaixo, foi um dos integrantes do movimento neoconcreto.
Figura 4 - Escultura de chapas de aço pintadas, São Paulo (SP). Foto de 2018.
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Fonte:< https://artenalinha.wordpress.com/2014/05/13/arte-publica-de-franz-weissmann/>. Acesso em: 22 nov.
2020.

A busca de interação com o espaço e com o público, também, pode ser observada
na escultura mostrada na foto a seguir. De autoria de Leo Santana, essa obra foi produzida,
em 2002, em homenagem ao centenário do escritor Carlos Drummond de Andrade (19021987). No banco, que faz parte da escultura, lê-se a frase “No mar estava escrita uma
cidade”, de autoria de Drummond.

Drummond foi cliente de comerciante que limpou estátua do poeta após
pichação
Figura 5 - Voluntário limpa estátua

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/estatua-de-drummond-e-pichadana-praia-de-copacabana-no-rio.html. Acesso em: 23 nov. 2020. (Foto: Maíra Coelho/ Agência O
Dia/Estadão Conteúdo).
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Ao ouvir, no rádio, a notícia sobre a pichação da estátua de Carlos Drummond de
Andrade, ocorrida na madrugada de Natal, o comerciante Herbert Parente não pensou duas
vezes. Pegou solvente, estopa, flanela e pincel e caminhou pelas ruas de Copacabana em
direção ao monumento, no posto 6 da praia, na Zona Sul do Rio [de Janeiro. Os produtos
já estavam à mão, já que Parente é dono de uma loja de material de construção. O caminho
era, razoavelmente curto, pois ele mora na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. As
pernas, apesar dos 64 anos de idade do dono, seguiam ligeiras, já previamente embaladas
pelas aulas de dança frequentadas às terças e às quintas-feiras. E o destino? Aquele poeta,
que, no passado, foi cliente de sua loja, ainda no antigo endereço, também, no bairro.
Drummond comprava comigo. Também, levei boa vontade para a limpeza, pois, sem
isso, não acontece nada. Cheguei lá e havia pessoas, tirando fotos com a estátua pichada.
Pedi licença e comecei a limpá-la. Não deu muito tempo, chegou a imprensa.
Já, no dia seguinte, em sua loja, os fregueses passavam para cumprimentar Herbert,
que até posou para foto com uma antiga cliente. As paredes do local, impecáveis, refletem
o cuidado do proprietário, que, com as próprias mãos, faz a limpeza da fachada – que,
segundo ele, é pichada uma vez ao mês. A estátua de Drummond, portanto, não foi a
primeira a receber os cuidados de Herbert Parente. Quando fui em direção à estátua, não
contei para a minha mulher. Se falasse, em casa, que ia fazer isso, iam falar ‘você vai pagar
mico’. Mas, tenho um carinho pela obra dele, e o povo gosta de tirar foto com a estátua. O
pessoal faz fila. É um convite para uma foto ele ali, sentado no banco. Eu mesmo tenho
várias fotos com a estátua – admite Parente.

Desafio de Arte
1. Você considera Cloud gate uma obra de caráter temporário ou permanente?
2. A tradução de Cloud gate é “Portal da nuvem”. Por que, em sua opinião, o artista deu
esse título à obra?
3. Em sua opinião, o que motiva atitudes como a do comerciante que decidiu limpar a
escultura em homenagem a Carlos Drummond de Andrade?

4. É comum, em muitas cidades brasileiras, prédios e obras públicas serem alvo de
depredação. Em sua opinião, por que isso ocorre?

Aprendizagem Conectada
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Vida humana fora da Terra.
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Condições necessárias à vida na Terra
Figura 1 – Sistema Solar

A Terra é um planeta com características essenciais
para o surgimento da vida, aqui, há a abundância de água e
de carbono, favorável distância do Sol, as camadas da
atmosfera, a gravidade, a temperatura média, a influência
da Lua e várias outras características ideais para a
manutenção dos seres vivos.
Fonte: Pinterest. (2020).
Figura 2 – Paisagem natural

Temos, em nosso planeta, abundância de
belas paisagens, que beneficia a sobrevivência
de toda diversidade de vida. Em Mato Grosso,
por exemplo, temos o Pantanal que com a sua
importância ecológica, é reconhecido como
Patrimônio Nacional pela Constituição Federal e
considerado, ainda, Reserva da Biosfera e
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, é

Fonte: Pinterest. (2020).

a maior área úmida continental do planeta, importante para o suprimento de água,
estabilização do clima e a conservação do solo. Temos, ainda, belíssimos rios, cachoeiras
e uma grande diversidade de animais e plantas.
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Fonte: Globo G1. (2020)
Figura 3 – Paisagem natural

Embora tenhamos o privilégio de dividir
esse planeta, com tantos outros seres vivos,
não estamos cuidando da nossa casa.
Muitas vezes contribuímos para a sua
destruição. Esse ano, por exemplo, tivemos
a tristeza de ver muitos animais, plantas e
outros seres vivos serem queimados vivos.
Alguns são microscópicos como fungos e
bactérias, esses, embora não sejam vistos

Fonte: Pinterest. (2020).

ao olho nu, são muito importantes, já que esses pequenos seres vivos produzem sais
minerais necessários às plantas, ou seja, sem eles todos os demais seres vivos são
afetados.

Mas, será que, se continuarmos destruindo o nosso planeta, teremos
outro?
Figura 4 – Estrelas

Olhando para o céu, em qualquer um dos
hemisférios, é possível enxergar 4.500 estrelas a olho nu.
Essa minúscula amostra dos incontáveis sóis do universo,
não é nem sequer representativa de todo os mundos que
existem. Três de cada quatro estrelas na Via Láctea são
as anãs-vermelhas, com um brilho tão tênue que não
podem ser vistas sem um telescópio. No entanto, é ao
redor desses astros que os astrônomos começam a
cogitar, que seria mais fácil encontrar mundos habitáveis.
Fonte: Pinterest. (2020).

Para

astrobiólogos

(cientistas

que

estudam

possibilidades de vida no Universo), seres vivos podem surgir em diversos tipos de
ambientes. Alguns, extremamente inóspitos para qualquer vida terrestre. Outros podem
possuir características que, talvez, nem tenham sido imaginadas pela comunidade
científica. No entanto, por enquanto, nossos telescópios conseguem detectar com pouca
precisão, a presença de líquidos em outros planetas. Com essa tecnologia limitada, a
procura por vida fora da Terra resume-se em encontrar água. Marte, por exemplo, é um
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planeta que pode ter água no subsolo – e, consequentemente, bactérias podem viver ali,
longe da superfície.

Mesmo que exista possibilidade de sobrevivermos em outro planeta,
é possível que haja viagens interplanetárias?
Figura 5 – Viagem Extraplanetária

Segundo o cientista Nobel de Física
Laureado, humanos jamais vão migrar
para outros planetas. O físico suíço
declarou que humanidade
considerar

ideia

de

não deve

colonizar

outros

mundos como plano B.
Junto de seu colega Queloz, Mayor,
trouxe para o universo da astrofísica um
estudo antes restrito às discussões dos

Fonte: Pinterest. (2020).

filósofos: a possível existência de outros mundos no Universo. Mas o cientista faz questão
de deixar claro que pesquisa teórica é uma coisa, já o sonho de colonização, é outra. “Se
estamos falando sobre exoplanetas, sejamos claros: não vamos migrar para lá.” “Estamos
falando de uma viagem centenas de milhões de dias usando os meios disponíveis hoje.
Devemos cuidar de nosso planeta, que é bonito e continua absolutamente vivível”,
Outras visões atuais têm ganhado popularidade com o argumento de que devemos
nos tornar uma civilização multiplanetária se quisermos sobreviver em longo prazo. Antes
de morrer, em 2017, Stephen Hawking ressaltou a urgência de colonizarmos a Lua ou
Marte, em um período de 100 anos, para evitar potenciais ameaças fatais para a civilização,
como as mudanças climáticas, os asteroides, possíveis epidemias e o excesso de
população. Elon Musk, também, reforça isso.
Sua empresa SpaceX atua com o objetivo maior de viabilizar a colonização humana,
em Marte, com o intuito maior de tornar a vida multiplanetária e evitar a extinção. Mas, o
fato é que não dispomos, hoje, da tecnologia necessária para desenvolver uma grande
civilização em outros mundos.

Desafios da Ciência
1. Segundo o cientista Nobel de Física Laureado, é possível que haja viagens

interplanetárias e que os humanos possam viver em outro planeta? Justifique!
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 Considerando o texto acima, quais visões são contrárias a de Laureado e qual a sua
opinião sobre estes pontos de vistas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Em sua opinião, é mais fácil salvar o nosso planeta ou buscar um novo planeta como
forma de não extinguir a espécie humana? Justifique!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Quais características permitiram a abundância da vida na Terra?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5 Classifique as afirmativas, a seguir, utilizando V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Com a evolução da ciência, em breve, os seres humanos poderão visitar outro planeta.
( ) Não precisamos nos preocupar tanto, o nosso planeta tem recursos naturais infinitos.
( ) Para os astrobiólogos, é possível que haja vida fora da Terra.
( ) Para os astrobiólogos, a procura por vida fora da Terra, resume-se em encontrar água.
( ) Para Stephen Hawking, colonizarmos a Lua ou Marte é uma forma de para evitar
potenciais ameaças fatais para a civilização, como as mudanças climáticas, os asteroides,
possíveis epidemias e o excesso de população.
6. Considerando a destruição da natureza e, principalmente, refletindo sobre as queimadas
do Pantanal. Escreva um plano sobre o seguinte questionamento: como podemos salvar o
nosso planeta?

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
Atividades Finalização/Etapa
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Matemática - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de
conhecimentos
EF09MA02 – Reconhecer um número irracional como um
número real cuja representação decimal é infinita e não
 Conjuntos
periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta
numéricos;
numérica.
 Operações com
EF09MA03 - Efetuar cálculos com números reais, inclusive
conjuntos
potências com expoentes fracionários.
numéricos;
EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais,
 Equações
inclusive em notação científica, envolvendo diferentes
polinomiais do
operações.
2º Grau.
F09MA09 - Compreender os processos de fatoração de
expressões algébricas, com base em suas relações com os
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que
possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

Fonte: depositiphotos

(

) integral

Turma 9° ano ___

Querido aluno (a), você está recebendo seu material
complementar para o cumprimento da carga horária do 9º
Ano. Assim, é importante dizer que faremos uma revisão de
várias coisas que você viu durante o período de aulas
remotas. Dessa forma, neste material complementar, vamos
revisar algumas habilidades, a fim de que você vá para o 1º
Ano do Ensino Médio mais confiante e com maior
compreensão de alguns conceitos em matemática.

CONJUNTOS NUMÉRICOS
NÚMEROS NATURAIS
São os números inteiros positivos, incluindo o zero. Representado pela letra N
maiúscula. Os elementos dos conjuntos devem estar sempre entre chaves.
Exemplo: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...}

ATENÇÃO! O conjunto dos números naturais possui várias características;
podemos citar uma: ele é infinito! Você sabe o que significa esse termo? Pesquise
qual é o símbolo matemático que representa o infinito... Vamos nessa?
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Agora, vamos revisar ou conhecer os números inteiros?

NÚMEROS INTEIROS
Pertencem a este conjunto os números negativos inteiros e, também, o Conjunto dos
Números Naturais. Os números positivos são opostos aos números negativos e os
negativos opostos aos positivos. A representação do conjunto dos inteiros é feita pela
letra Z maiúscula.
Exemplo: Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3,...}

NÚMEROS RACIONAIS
Pertence ao conjunto dos números racionais, qualquer número que possa ser escrito
𝑎
na forma de fração , onde o b é diferente de 0 (denominador). Tanto o numerador (a) e
𝑏
o denominador (b) são números inteiros. A letra Q maiúscula é a representação do Conjunto
dos Números Racionais. Por que devo conhecer? Exemplos de números racionais e como
eles podem ser representados a partir de um diagrama (figura à esquerda)

Fonte: os autores. (2020).

É importante notar que, o Conjunto dos números Racionais engloba o conjunto dos
inteiros, os números decimais finitos (Ex: 45,236) e os números decimais infinitos periódicos
(que repete uma sequência de algarismos da parte decimal infinitamente), como:
“1,3333333”...; “0,232323...”; “1,5888...”, chamados também de dízimas periódicas.
Que tal revisarmos Números Decimais e Frações?
Veja este exemplo, utilizando o que você diariamente: Se formos ao
supermercado comprar 1 kg de batatas por R$ 1,32, e pagarmos a compra com uma nota
de R$ 2,00, então receberemos R$ 0,68 de troco. Neste exemplo, podemos observar a
utilização dos números decimais. Veja como transformar esses números decimais em
frações:
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Decimais finitos: São aqueles que
apresentam um número finito de casas decimais não
nulas.

Observe que:

1) 7/10 = 0,7

2) 7/100 = 0,07

3) 7/1000 = 0, 007

4) 216/100 = 2,16
Dica: Todo número cuja representação decimal for finita pode ser escrito na
forma de uma fração com denominador 10, 100, 1000, etc. Lembrando que de
acordo a quantidade de zeros no denominador, serão a quantidade de casas
(números) após a vírgula. Entendido?
Vamos estudar um pouco mais sobre dízimas periódicas!
As dízimas periódicas formam períodos ordenados, ou seja, possuem uma ordem a
cada quantidade de números após a vírgula! Exemplos: 2,3; 3,444444; 5,4545454545...;
2,998998998998...; 2,34545454545...
PARA NÃO ESQUECER!!!!
Todo número escrito na forma de fração

𝑎
𝑏

não pode ter o zero no

denominador...

No link a seguir, https://www.youtube.com/watch?v=MUiRUcL6Oyk é possível
verificar alguns exemplos de números racionais
Já neste link https://www.youtube.com/watch?v=zqouabEWfbE, é possível verificar
alguns exemplos de como transformar percentual em fração.
Exemplo:
Reta numérica ou reta real

Agora, vamos conhecer os números irracionais!!!! Parece complicado, mas
não é...

Números Irracionais
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Os números irracionais são representados pela letra I (maiúscula). Estes números
não admitem serem escritos na forma de fração, pois em suas formas decimais, consistem
em números infinitos não periódicos.
Exemplos:

Então podemos chamar os Irracionais
de números bagunçados? Calma lá!
Eles não têm uma sequência como os
outros números, mas não são.
bagunçados! Entendeu?

Os números, acima, são infinitos, não formam períodos, portando não são dízimas
periódicas. Estudos em Geometria reforçam a criação dos números irracionais,
principalmente, quando estamos referindo ao Teorema de Pitágoras: “A soma dos quadrados
dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”.
Considerando um quadrado 1 x 1, vamos calcular a medida de sua diagonal.

A diagonal de um quadrado de lado mediano 1 é igual a √2. O número √2 é um
número irracional, pois ao extrair sua raiz quadrada, obtemos o seguinte resultado:
1,414213562373... (infinito não forma período).
Outro número irracional muito usado na Geometria é o π (pi), descoberto por meio da
divisão do comprimento de uma circunferência pelo diâmetro da mesma.
Π = 3,141592653589793238462...
Vamos conhecer
a história do π
(pi)?

ATENÇÃO! Por meio deste link, você saberá rapidamente a história deste fantástico
número. https://www.youtube.com/watch?v=tWW7b-s56ys
E neste outro link https://www.youtube.com/watch?v=UKlUiP10g3g você aprenderá
a como encontrar esse tão famoso π (pi).

NÚMEROS REAIS
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Fonte:
pixabay.com.
(2020).

Ao longo dos anos, você estudante vem conhecendo vários
conjuntos numéricos. Agora, vamos conhecer o conjunto dos números
reais (R)2 que é formado pela união (U) de outros quatro conjuntos
numéricos: naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q) e irracionais (I). Podese representá-lo, portanto, com a expressão R = N U Z U Q U I. O símbolo
U significa união ou reunião de duas ou mais coisas.

ATENÇÃO! Qualquer número Real pode ser representado, ou seja, escrito em
uma reta numérica. Relembre que os números à direita do ponto 0 estão os
números não negativos (positivos) e os números à esquerda do ponto 0, números
não positivos (negativos). Essa reta é chamada de reta real ou reta numérica;
qualquer número natural, inteiro, racional e irracional pode estar representado
nesta reta.

Observe o diagrama, abaixo, e procure compreender que o conjunto dos números
Reais (IR) é formado por todos os outros conjuntos estudados em anos anteriores.
Puxa, Denis!
Então o
conjunto dos
Reais é
enorme. É
finito ou
infinito?

Juca! Boa pergunta...
Vamos perguntar para o
Senhor Wilson?

Fonte: pinterestbr66.
(2020).

Calculando com números Reais
Operações com números Reais
Nas duas últimas semanas, aprendemos que o conjunto dos números reais é
composto pelos números Naturais (N), Inteiros (Z), Racionais (Q) e Irracionais (I).
Também, vimos que utilizando os números reais é possível efetuar qualquer adição,
subtração e multiplicação. Porém, você sabia que há restrições na operação de divisão
8

dentro do conjunto dos reais? Sim, pois é indefinida a divisão por zero (exemplo: (0 )).
Outro fato importante que você deve ter aprendido com seu professor (a) de
matemática, nos anos anteriores de escolaridade, é que operando com os reais extraímos
a raiz quadrada de qualquer número positivo, no entanto, que há restrições ao tentarmos
2

Texto extraído de nova escola com algumas modificações. Disponível em:
<https://novaescola.org.br/conteudo/258/o-que-sao-numeros-reais>. Acesso em: 14 abr. 2020.
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determinar a raiz quadrada de um número negativo, pois não existe número real que
elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Vamos entender
melhor isso?
Por exemplo, √-4 ∉ R, porque não existe número que multiplicado por ele mesmo
resulte em -4, como podemos ver que (-2) . (-2) = +4 (lembra-se do jogo de sinais?). (O
símbolo usado significa não pertence ∉).
OBSERVE ALGUNS SÍMBOLOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES COM CONJUNTOS
: pertence

: existe

: não pertence

: não existe

: está contido

: para todo (ou qualquer que seja)

: não está contido
: contém
: não contém
/ : tal que

: conjunto vazio
N: conjunto dos números naturais
Z : conjunto dos números inteiros
Q: conjunto dos números racionais
Q'= I: conjunto dos números irracionais

: implica que

R: conjunto dos números reais

: se, e somente se
Fonte: sómatemática. (2020).

POTÊNCIA E RAÍZES
Vejamos alguns exemplos de cálculos com raízes e potências
Represente o número 5.√3 na forma de um número decimal.
Atenção: a raiz quadrada de 3 é um número irracional, por isso vamos utilizar um
valor aproximado para expressá-lo.
√3 ≅ 1,73. Na sequência vamos fazer a multiplicação, então temos: 5 . √3 = 5 . 1,73
≅ 8,65 (≅ significa: aproximadamente).
Caso você tenha dúvidas sobre multiplicação com vírgula, faça uma revisão por meio
de livros ou internet, ou se necessário, você poderá utilizar a calculadora para comprovar o
resultado do cálculo.
2) Efetue as operações a seguir.

a)
52 = 5. 5 = 25
b)
(-3)3 = (-3). (-3). (-3) = -27 (fazer o jogo de sinais, ok?).
c)
√54 = √5.5.5.5 = √625 = 25 (pois
25. 25 = 625, ok?).
d)
√14 ≅ 3,74;
O cálculo com raízes é o
e)
√14 + √2 ≅ 3,74 + 1,41 = 5,15.
inverso da potenciação!

ATENÇÃO: Utilize calculadora para encontrar √14 e √2, quando retornar as aulas,
pergunte ao seu professor(a) como encontramos essas raízes. Outra coisa, caso você
tenha dúvidas sobre como somar números decimais e quiser aprender mais, acesse o link:
<https://www.youtube.com/watch?v=16KJseVLNNY>
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Perceba que algumas das operações anteriores envolveram, também, números irracionais
(exemplo: √14 e √2), por isso, enquanto você não familiarizar com os cálculos de raízes aproximadas,
use a calculadora.

Leia a tirinha e depois observe as informações sobre bactérias
Figura 1 - Tirinha
3

1

2
4

As bactérias possuem dois tipos principais de reprodução: assexuada e sexuada. A
reprodução assexuada acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de
DNA. É a forma mais rápida de as bactérias se reproduzem. Na reprodução assexuada, a
cédula bacteriana divide-se duas partes; cada uma dessas partes será uma nova bactéria
igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra; com isso, em
questão de horas, uma única bactéria dá origem a diversas outras.
Figura 2 - Bactérias
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Nem todas as bactérias são causadoras de doenças; muitas delas são encontradas
em queijos, leites, iogurtes e outros alimentos fermentados. Quando administradas em
quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas à saúde. A esses organismos dáse o nome de probióticos, termo derivado do grego, que significa “pró-vida”.
Agora, observe um modelo, abaixo, e perceba que as bactérias vão se multiplicando
conforme vão se reproduzindo. Tente completar o quadro, abaixo, com base nas
informações apresentadas, anteriormente, construa no caderno um quadro como o
demonstrado, a seguir, para os seis primeiros intervalos de tempo. Complete-o,
relacionando a quantidade de bactérias existentes após cada um desses intervalos.
Quantidade de intervalos de
tempo transcorrido
0
1
2
3
4
5
6

Quantidade de bactérias
existentes

Qual será a quantidade de bactérias existentes após os seis primeiros intervalos de
tempo transcorrido? (Na próxima semana, explicaremos, a você, uma sugestão de
resolução).
A reprodução assexuada da bactéria pode
ser representada pela matemática, por meio da
operação de potenciação!

Mas qual a operação realizada na potenciação? A operação realizada na
potenciação é uma multiplicação e é representada da seguinte forma:
an = a . a . a . a … ( Em que: a = base e n = expoente)
O expoente n indica quantas vezes a base será multiplicada por si mesma. Para
compreender melhor, acompanhe os exemplos abaixo:
23 = 2 . 2 . 2 = 8 ( Em que: 2 = base; 3 = expoente; 2 . 2 . 2 = produto de fatores e
8 = potência)


Exemplo de potenciação com números inteiros (Z)
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a)
(+2)5 = +2 . (+2) . (+2) . (+2) . (+2) = 32. Base positiva, resultado
sempre positivo.
b)
(-5)3 = (-5) . (-5) . (-5) = - 125. Expoente ímpar e a base negativa, a
potência será negativa.
c)
(-3)4 = (-3) . (-3) . (-3) . (-3) = 81 Base negativa e o expoente for par,
a potência será positiva.
ATENÇÃO!!! Quando a base for negativa faça o jogo de sinais utilizados na
multiplicação.


Exemplo de potenciação com números Racionais.

Quando elevamos um número racional a um determinado expoente, estamos
elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos abaixo:
a) (-3/4)2 = (-3/4) . (-3/4) = +9/16
b) (-2/5)3 = (-2/5) . (-2/5) . (-2/5) = - 8/125
OBS: quando o expoente for par e a base negativa, o resultado sempre será
positivo.
Quando o expoente for ímpar e a base negativa, o resultado sempre será
negativo.

INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DO 2º GRAU
Caro aluno, começaremos a aprender equações do 2º grau, porém, você consolidará
esse conteúdo no 1º Ano do Ensino Médio. Pesquise vídeos no Youtube, em sites
confiáveis sobre equações. É importante lembrar que aqui é uma breve introdução, sendo
necessário você estudar mais. Um aluno autônomo e criativo se faz com hábito de estudo
cotidianamente e pesquisar é um hábito que deve estar no seu dia a dia. Vamos lá?
Denomina-se equação do 2º grau3 na incógnita x, toda equação da forma:
ax2 + bx + c = 0; a, b, c

IR e

Exemplos:





x2 - 5x + 6 = 0 é uma equação do 2º grau com a = 1,
6x2 - x - 1 = 0 é uma equação do 2º grau com a = 6,
7x2 - x = 0
é uma equação do 2º grau com a = 7,
2
x - 36 = 0
é uma equação do 2º grau com a = 1,

b = -5 e c = 6.
b = -1 e c = -1.
b = -1 e c = 0.
b = 0 e c = -36.

Nas equações escritas na forma ax² + bx + c = 0 (forma normal ou forma
reduzida de uma equação do 2º grau na incógnita x) chamamos a, b e c de coeficientes.
3

"Equações do 2º grau" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2020. Consultado
em 25/11/2020 às 14:41. Disponível: https://www.somatematica.com.br/fundam/equacoes2/equacoes2.php
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a é sempre o coeficiente de x²;
b é sempre o coeficiente de x,
c é o coeficiente ou termo independente

EQUAÇÕES COMPLETAS E INCOMPLETAS
Uma equação do 2º grau é completa quando b e c são diferentes de zero.
Exemplos:
x² - 9x + 20 = 0 e -x² + 10x - 16 = 0 são equações completas.
Uma equação do 2º grau é incompleta quando b ou c é igual a zero, ou ainda
quando ambos são iguais a zero. Exemplos
Exemplos:
x² - 36 = 0
(b = 0)

x² - 10x = 0
(c = 0)

4x² = 0
(b = c = 0)

Atividades para aprendizagem
Figura 3 - Fome

1. A partir da charge ao lado, tente explicar: por que a
forme seria uma dízima periódica? Dica: considere o
termo “RONC”. Relate o seu entendimento no local apropriado ao lado da figura.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fonte: e-conhecimento. (2020).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2. Observe os quadradinhos justapostos, na imagem abaixo, e resolva os desafios II e III

Fonte: Bianchinni. (2018).
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II.

Quantos quadradinhos há em cada linha de um quadrado composto a partir de
144 quadradinhos justapostos e iguais o da imagem acima?

III.

Fernando construiu um quadrado com 8 quadradinhos justapostos em cada linha.
Considerando que os quadradinhos são iguais o da figura inicial, qual o total de
quadradinhos utilizados por Fernando?

3. Olá, querido(a) aluno (a)! Pensando no que você já estudou por esses dias, convém
lembrar que estamos fazendo uma revisão sobre o que já vimos em anos anteriores. É
sempre bom lembrar que, este ano, será a conclusão de uma etapa na sua vida estudantil,
pois em 2021, você vai cursar o Ensino Médio, entrando na reta final para a conclusão do
ensino básico. Para tanto, é bom lembrar que você precisa, a cada ano, aprender um pouco
mais, a fim de que num futuro bem próximo você possa alçar outros voos, como por
exemplo, começar a trabalhar, a fazer uma faculdade ou um curso técnico. Mas, para isso,
é necessário você passar por todas as etapas de escolaridade na educação básica. Agora,
vamos propor um desafio a você! Baseado no que você estudou, nessas duas semanas, e,
em anos anteriores, produza um pequeno texto explicativo sobre o que você entendeu a
respeito dos conjuntos dos números Naturais (N), conjuntos dos números Inteiros (Z),
conjunto dos números Racionais (Q), conjunto dos números Irracionais (I) e conjunto dos
números Reais. Dê exemplos de como você poderia usar esses números, no seu dia a dia,
e coloque, também, quais foram as suas dúvidas, o que não conseguiu assimilar, para que
possamos ajudar você a prosseguir nos seus estudos diários. Dê exemplos de situações
problemas envolvendo cálculos com números naturais, inteiros e racionais, pois são
conteúdos vistos em anos anteriores, lembra?

Olá querido aluno(a)! Vamos aprender, fazendo mais uma vez?

2.
3.

Identifique

Leia sempre com atenção, interpretando as
questões postas e analisando todas as
possibilidades de respostas!
Fonte: os autores. (2020).

Analise as sentenças abaixo, assinalando se elas são falsas ou verdadeiras. Justifique
com um exemplo as senteças falsas (dizer o porquê que é falsa). Tente interpretar, lendo
com bastante atenção, afinal, estamos com tempo, não acha?
4.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Todo número natural é inteiro.
Todo número inteiro é racional.
Todo número natural é racional.
Todo número que pode ser escrito na forma de fração de inteiros é racional.
Todo número natural é um número inteiro positivo.
Todo número inteiro é natural.
Todo número racional é inteiro.

Vamos lá? Se possível, volte ao tópico Números Racionais para auxiliar na
resolução desta atividade, ok?
Figura 4
Em uma caixa, há sete bolas numeradas de 1 a 7.
Márcio retira três bolas consecutivas, sem recolocá-las,
na caixa, para representar um número A. O número
retirado na primeira bola representará as unidades de
A; o número da segunda bola representará os décimos
de A; e o da terceira bola, os centésimos.
5.

a) Márcio retirou os números 6, 4 e 2, nessa ordem.
Qual é o número A formado nesse caso? Indique-o por
uma fração irredutível. (Escrever na forma de fração o
número encontrado).

Fonte: Bianchinni. (2018).

b) Se, em seguida, Márcio retirar mais três bolas, qual é o maior número A possível que
poderá ser formado com a retirada dessas bolas? E o menor? Escreva como você pensou
a resolução dessa atividade.

6.

Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não:
a) 5x2 - 3x - 2 = 0
b) 3x2 + 55 = 0
c) x2 - 6x = 0
d) x2 - 10x + 25 = 0

7. Observe as figuras abaixo:

Fonte: os autores. (2020).
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a) Calcule a área da figura maior. Lembre-se de que temos um quadrado na figura
maior e que os lados são iguais. Você já aprendeu calcular áreas de figuras
planas esse ano. Você deve subtrair a área menor para obter a área do quadrado.

b) Some a área da figura maior com a figura menor e diga se você obteve uma
equação do 2º grau.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
Atividades Finalização/Etapa
Carga horária total Mensal ______ horas
História - Carga horária mensal horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF09HI14
África do Sul
Caracterizar e discutir as ________________________________________________
dinâmicas do colonialismo
no continente africano e África do Sul: a luta contra a segregação racial
asiático e as lógicas de
resistência das populações
locais diante das questões
internacionais.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 9° ano ___

Olá, estudantes!
Já iniciamos os estudos sobre o processo de descolonização da África e da Ásia.
Agora, vamos aprofundar para compreender a questão da África do Sul.

1. A África do Sul
A África do Sul é um país independente, está situado no extremo sul do continente
africano e é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico. O território encontra-se no Oriente,
ao Sul do paralelo do Equador (Hemisfério Sul).
Habitada por povos negros, como os bosquímanos, os chosas e os zulus, a África do
Sul foi ocupada por holandeses (século XVII) e depois pelos ingleses (século XIX),
interessados nas ricas minas de ouro e de diamantes da região.
Historicamente, no processo de colonização da África, durante o século XIX, e no
período da Guerra Fria, durante o século XX, potências europeias estimulavam os conflitos
entre os povos. Atualmente, as grandes potências europeias não estimulam mais conflitos
no continente africano.
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Atualmente, a nação abriga aproximadamente 59,308,689 milhões de pessoas4,
distribuídas em uma área de 1.221.037 km2. A população é composta por negros, que
representam 70% da população; brancos descendentes de holandeses e ingleses, que
respondem por 12%, euroafricanos, representam 13%; indianos, 3%; e outras etnias, 2%.5
Figura 1: África do Sul

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/folha. (2020).

O território abriga em seu subsolo uma grande quantidade de minérios, e destacase na produção de carvão mineral, manganês, ferro, cobre, platina, diamante, ouro e urânio.
A economia sul-africana está ligada à prestação de serviços, indústria, além dos
setores primários, como o extrativismo mineral e a produção agropecuária. Cidade do Cabo
e Johannesburgo são os principais centros urbanos.
O turismo é uma fonte de grande importância, desenvolvida na Savana, conhecida
como safári, além do turismo urbano, especialmente na Cidade do Cabo.
Quadro 1: Aspectos gerais da África do Sul

Nome do país: República da África do Sul
Línguas oficiais:
Inglês, zulu, xhosa, suázi, ndebele, seSotho do sul, seSotho do norte, tsonga,
tswana, venda e afrikaans.
Capitais:

4

Fonte: Disponível em: https://www.populationpyramid.net/pt/%C3%A1frica-do-sul/2020/. Acesso em: 13 de
novembro de 2020.
5 Fonte: Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-sul.htm. Acesso em: 13 de novembro
de 2020.
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Pretória / Tshwane (cidade administrativa)
Cidade do Cabo (Legislativa)
Bloemfontein / Mangaung (Judiciário).
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano):
0,597 – médio.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-sul.htm. (Adaptado).

2. África do Sul: a luta contra a segregação racial
Em 1911, os descendentes de holandeses, os bôeres, com os brancos de origem
inglesa, impuseram uma série de leis que restringiram os direitos da maioria negra.
Em 1948, o governo sul-africano decidiu oficializar o Apartheid - que traduzido do
Africâner significa separação - foi criado pelas elites brancas que controlavam o país e se
sustentavam no mito da superioridade racial europeia.
Figura 2

Fonte: https://www.uninassau.edu.br/noticias/voce-sabe-o-que-foi-o-apartheid. (2020).

O Apartheid foi uma política segregacionista que obrigava os negros a morar em
lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, ônibus e praias só para negros e a
andar com um passe preso ao corpo, a fim de que o seu deslocamento fosse controlado
pela polícia. Além disso, impedia os negros de possuírem terras em 87% do território
nacional, de participarem da política e de se casarem com pessoas brancas.
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Figura 3: Bebedouros

Fonte: https://www.uninassau.edu.br/noticias/voce-sabe-o-que-foi-o-apartheid. (2020).

3. Mandela e o fim da segregação racial
Nelson Mandela foi o principal representante do movimento contra o regime
segregacionista do Apartheid, que negava aos negros da África do Sul direitos políticos,
sociais e econômicos.
Leis aprovadas classificavam e separavam os negros em diversos grupos étnicos e
linguísticos. Com essas leis foram criados, em 1971, Estados étnicos em terras reservadas
aos negros africanos. Esses territórios reservados, denominados bantustões, que significa
“pátrias dos bantu”, eram justamente as terras menos férteis e sem riquezas minerais.
Somente nos miseráveis bantustões os negros teriam direito à cidadania.
Nas grandes cidades, os negros eram obrigados a morar na periferia dos centros
industriais, as townships. Eram bairros enormes e pobres, sem transporte público e sem
os serviços básicos, como água encanada, eletricidade ou asfalto. Os trabalhadores negros
tinham de portar um passaporte para transitar nas áreas urbanas dos brancos. O governo
estabeleceu o uso separado de bibliotecas, parques, praias, transportes públicos e outros
lugares.
Em 1964, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua sob a acusação de
comunista e agitador. Mandela, que era advogado, fez a sua própria defesa, perante um
tribunal lotado.
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Figura 4: Nelson Mandela

O fim do Apartheid aconteceu somente depois
de 25 anos, em fevereiro de 1990. Na luta
contra o Apartheid, Nelson Mandela tornou-se
um dos maiores líderes de resistência sulafricana. O

governo

anulou

as

Leis

segregacionistas, garantindo aos negros a
igualdade de direitos civis e políticos.
Em 1994, ocorreram as eleições presidenciais
na África do Sul. Nelson Mandela foi eleito
Fonte: http://www.ikmr.org.br/voz/.

presidente.

(2020).

ATIVIDADES
"O continente condenado”
“África em chamas"

1. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as
apresentadas, acima, expressam o trágico quadro socioeconômico desse
continente. Assinale a opção que NÃO inclui um aspecto desse quadro.
A) A baixa expectativa de vida de grande parte da população.
B) O número significativo de africanos afetados por muitas doenças.
C) Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas.
D) As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias.

2. Quais as principais características da política racial Apartheid?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. A repercussão negativa ao regime político racial instalado na África do Sul
envolveu a maioria da população local (negros) e organismos internacionais
como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU). Várias
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manifestações foram realizadas contra o Apartheid, sendo o principal líder
desses movimentos:
A) Mahatma Gandhi
B) Frederick de Klerk
C) Thabo Mbeki
D) Nelson Mandela

4. De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado Apartheid. A
esse respeito é correto afirmar:

A) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da
participação política, mas lhes reservava o livre direito à propriedade da terra.
B) Trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação
da população negra às atividades políticas do país.
C) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da
participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país.
D) Trata-se de uma política de integração racial, baseada na perspectiva ideológica
da mestiçagem cultural entre as diversas etnias negras.

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”
(Nelson Mandela).
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
Atividades Finalização/Etapa
Carga horária mensal 100 horas
Geografia – Carga horária mensal xx horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
(EF09GE05)
*Globalização;
(EF09GE08)
*Mundialização;
*Internacionalização do Capital.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 9° ano

Bom dia! Caro estudante, hoje, vamos falar sobre alguns aspectos da Globalização e do
processo de Internacionalização do Capital.
O que podemos compreender por Internacionalização do Capital? Antes de responder
esse questionamento é necessário a retomada de alguns conceitos, como
globalização e mundialização.
A globalização é um dos principais temas abordados pela disciplina de Geografia.
Esse conceito passou a ser utilizado, no início da década de 1980, no momento em que a
tecnologia informacional se associou à área de telecomunicações. A globalização é um
fenômeno resultante do modelo econômico capitalista, e pode ser definida como o processo
que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais, acarretando maior integração e
intensificação entre os países e as pessoas. Ela está presente nas nossas rotinas e exerce
grande influência em diversos aspectos do nosso cotidiano. Ou seja, ela diz respeito a como
os países interagem e aproximam pessoas, e, ao mesmo tempo, interligam-se ao mundo.
Através deste processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam informações,
realizam transações financeiras e comerciais, e instituem muitas coisas ao mesmo tempo.
O conceito de mundialização é muito utilizado como sinônimo do conceito de
globalização, porém, apesar de seus eixos de conexão, não podemos entender esses dois
processos como iguais. Inúmeros estudiosos diferenciam tais conceitos, visto que a
mundialização se refere a um processo que envolve a esfera cultural, sendo marcantes
nesse conceito os fatores associados aos modos de vida. Assim, ao tratarmos do conceito
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de mundialização, estamos falando sobre a incorporação e assimilação de hábitos e
costumes de outros lugares do mundo, que acarretam mudanças em nosso modo de vida.
Enquanto a globalização enfatiza os processos de natureza econômica e tecnológica, na
mundialização, o destaque são os processos culturais. Entretanto, os processos
econômicos e tecnológicos, também, se fazem presentes na mundialização, ou seja,
incorpora-se tanto aspectos informacionais, configurados a partir de uma lógica global,
quanto um universo mais simbólico atrelado ao cultural que se reproduzem em escalas
variadas de acordo com cada sociedade.
Vale destacar que a globalização é visível em diferentes escalas e possui
consequências variáveis de acordo com cada país, na qual os países mais ricos são os
mais beneficiados por esse processo. Um indicativo

Figura 1

desta afirmação possui relação com a dinâmica
comercial

das

entidades

financeiras

dos

países

desenvolvidos. As empresas transnacionais são as
principais beneficiadas pelo processo de globalização,
visto que essas continuam tendo suas matrizes em seus
países de origem e abrem filiais nos países em
desenvolvimento. Essas ações fazem com que elas
expandam seu mercado consumidor, além disso, obtêm

Fonte: Globalização. (2020).

mão de obra e matéria-prima baratas, e se utilizam, também, de outros benefícios, como
por exemplo, as isenções de impostos, fatores esses que intensificam, ainda, mais o lucro
alcançado por essas empresas no decorrer dos anos.
A internacionalização é um conceito aplicável em várias áreas, devendo ser
compreendido enquanto trocas econômicas, políticas, culturais, e, também, as reações
decorrentes dessas. A internacionalização é o

Figura 2

processo de comercialização de produtos ou serviços
de uma empresa, fora do seu mercado local ou de sua
origem, ou seja, voltada ao mercado externo. De
acordo com Rogério Haesbaert, a internacionalização
corresponde às trocas econômicas, porém, essas
carregam em si aspectos políticos e culturais, que
atuam como ampliadores das fronteiras nacionais.
Um

bom

exemplo

do

processo

de

Fonte: Internacionalização do Capital. (2020).

internacionalização, compreendido como algo mais amplo, pode se materializar a seguinte
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forma: anteriormente, para uma empresa se internacionalizar ela dependia de uma série de
procedimentos, como; a exportação ocasional; a exportação por intermédio de um agente;
de exportação por intermédio de uma filial comercial e de implantação produtiva que
substitua parcial ou totalmente o fluxo de exportação. Hoje, em dia, a internacionalização
já abrange uma rede de acordos interempresariais que sobressaem as fronteiras políticas,
e suprimem as fronteiras econômicas nacionais. Entretanto, é necessário atentarmos para
a distinção de internacionalização, do conceito de comércio internacional, pois esse se
refere, exclusivamente, a importações e exportações, sendo a internacionalização um
processo muito mais amplo e complexo.
Ao mobilizar esse conjunto de conceitos, como internacionalização e mundialização,
pode-se concluir que a globalização constitui o estágio máximo da integração mundial e da
amplificação do sistema-mundo, onde todos os lugares e todos os seres humanos estão
conectados, com mais ou menos intensidade.
Se por um lado o processo de globalização possui muitas vantagens, como o
desenvolvimento tecnológico que torna a vida das pessoas mais fácil, de outro, também,
nos apresenta uma série de consequências, como a concentração da maior parte do capital
nos países desenvolvidos, pois esses passam a produzir lucros exorbitantes, que gera uma
brutal concentração da riqueza, de maneira que os países em desenvolvimento não
conseguem acompanhar os avanços da tecnologia dos países desenvolvidos.

Existem diferenças entre empresas Transnacionais ou Multinacionais?
As empresas transnacionais e as multinacionais são corporações que atuam nos
setores industriais, de serviços e comerciais em âmbito global. Por meio da mundialização
da economia, essas empresas operam em distintos territórios do planeta e seu faturamento
anual, em conjunto, fica na ordem dos trilhões de dólares.
Por muito tempo, o termo multinacional foi utilizado para designar as empresas que
atuavam em mais de um país, por todo o globo. Entretanto, esse termo passou por
revisão, pois dá a entender que uma multinacional possui várias nacionalidades,
pertencendo a várias nações, o que não ocorre na prática. O termo transnacional é o mais
adequado para nomear esse tipo de empresa, pois pode ser interpretado como algo que
ultrapassa as fronteiras de origem ou que transita entre várias nações, mas na realidade
pertence a apenas uma, ao país que possui sua matriz. Com isso, o termo transnacional
aproxima-se mais da realidade dessas empresas.
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Essas empresas atuam em vários
segmentos
representadas

de
por

produtos

e

são

logomarcas,

como

Figura 3

mostra a figura 3.
Dentre as mais famosas, podemos
citar: Coca-Cola, Apple, Nestlé, Hyunday,
Sony, Samsung, Shell, General Motors,
Nike, Mc Donald’s, Puma, Honda, Toyota,
Unilever, Volkswagen etc.
O Brasil contém alto número de
empresas estrangeiras desde a década de

Fonte: Transnacionais. (2020).

1950, quando o então presidente, Juscelino Kubitschek, promoveu uma intensa
industrialização com capital estrangeiro. Entretanto, com o passar das décadas, o Brasil
vem fortalecendo seu quadro econômico, e passou a se destacar na produção de
determinados bens primários, ou seja, de produtos que não sofreram algum tipo de
transformação. Dentre esses: soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne de
bovino e de frango, farelo de soja e café.
No Brasil, as empresas nacionais consideradas transnacionais atuando em outros
países são: Petrobras, Vale, Embraer, Tigre, Gerdau, Camargo Corrêa, Grupo Votorantim,
JBS-Friboi, entre outras (EXPORTAÇÃO NO BRASIL, 2020).
Para os países em desenvolvimento, a instalação dessas empresas em seu território
é um fator positivo, pois gera novos postos de trabalho, além de promover a industrialização
na região. Por sua vez, as transnacionais utilizam como critérios para montar suas filiais,
locais com potencial de mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão
de obra barata, além de possíveis doações de terrenos e isenções de impostos.
Os investimentos realizados por essas empresas são elevados, e o retorno
financeiro é satisfatório, o lucro é destinado a investimentos para a instalação de novas
filiais, e outra parte é direcionada à matriz.
A globalização é um processo de fundamental importância para a atuação das
empresas transnacionais, pois proporciona todo o aparato tecnológico para os serviços de
telecomunicação, transporte, entre outros, fatores essenciais para a realização eficaz das
atividades econômicas em escala global.

Aspectos negativos do processo de globalização
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Entre os principais aspectos

Figura 4

negativos do processo de integração
mundial, podemos citar: a exclusão
social decorrente da desigualdade
socioeconômica, em que o poder e a
renda concentram-se nas mãos de
uma

classe

social

correspondendo

a

minoritária,
uma

grave

contradição do sistema capitalista.
Nos

países

do

Sul

(pobres),

encontra-se a parcela populacional
mais vulnerável aos problemas da
falta de acesso à água potável,

Fonte: Globalização. (2020).

educação e saúde, infraestrutura de saneamento básico. Essa população enfrenta graves
epidemias, violência e conflitos, fatores que dão origem aos refugiados.
Desigualdade de acesso aos meios de comunicação, gerando a chamada
exclusão digital – a população mais vulnerável socioeconomicamente é a principal parcela
dos indivíduos off-line.

Proliferação de epidemias nos países pobres em razão de

precárias condições urbanas como a falta de acesso ao saneamento básico, à medicina
preventiva etc.
Modificação de padrões culturais em países pobres por influência dos países do
Norte (ricos) – principais centros de poder. Terrorismo global, que atingiu essa dimensão
ao atuar em qualquer parte do mundo, ultrapassando o controle de fronteiras e articulandose pela internet. Utilização da internet para invadir a privacidade de pessoas e de
governos. Guerra cibernética ou ciberguerra, que representa os ataques digitais às
estruturas estratégicas ou táticas, para fins de espionagem ou sabotagem de alvos civis ou
militares em qualquer país, organização ou pessoa.
Instabilidade econômica por causa da interdependência econômico-financeira das
nações e em blocos econômicos, em geral países desenvolvidos que detêm as principais
operações financeiras. Facilidade de especulação financeira pela integração dos
mercados, em que a tecnologia possibilita a entrada ou saída de grandes quantias de
dólares em questões de minutos ou segundos, deixando os mercados vulneráveis aos
fluxos de capitais. Fácil transferência de empresas e empregos entre países. Pressão
para flexibilizar leis trabalhistas por parte de governos, diante do poder de barganha das
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grandes empresas que procuram países ou regiões com atrativos para seus investimentos,
visando à redução de custos de produção e à possibilidade de ampliar sua competitividade
no mercado global.
Trabalhos infantis e análogos à escravidão, que são exemplos da sujeição de
formas degradantes que ferem os direitos humanos, principalmente, nos países do Sul com
populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Desemprego conjuntural, motivado
por crises econômicas internas e externas, e desemprego estrutural, gerado pela introdução
de novas tecnologias ou sistemas de produção que substituem o trabalho humano, visando
à redução de custos em um mercado globalizado, com automação (ex.: robótica),
informatização, serviços online.
Proliferação de epidemias em razão da maior proximidade de pessoas, com
sistemas de transportes mais rápidos e que integram diversas áreas, diariamente, levando
passageiros de um ponto a outro do planeta em questões de horas ou dias, possibilitando
o surgimento de pandemias, como a causada pelo vírus Influenza H1N1, em 2009 e COVID
19 que tomou proporções mundiais em 2020. Crescente xenofobia, principalmente, na
Europa e nos Estados Unidos, ampliando o debate sobre o tratamento digno que os
imigrantes devem receber ao procurarem melhores condições de vida nesses países.
Esses aspectos negativos da globalização provocam a desordem na Nova Ordem
Mundial, explicitando os muitos problemas que continuam a existir no mundo ou que foram
ampliados, mesmo com todas as mudanças geopolíticas decorrentes da passagem da
bipolarização para a multipolarização.
Questões
1- Com base nos conceitos que estudamos, existe diferença entre globalização e
mundialização? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2- Marque (V) para as alternativas que se referem às características das empresas
transnacionais e (F) para as que não possuem relação com as particularidades de tais
empresas.
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( ) As empresas transnacionais se instalam em várias nações no globo, entretanto, grande
parte do seu rendimento é destinada ao seu país de origem.
( ) A maioria das transnacionais produz bens primários, ou seja, produtos pouco
transformados.
( ) As empresas transnacionais, assim como a maioria das Organizações não
Governamentais (ONGs), não visam lucro.
( ) A busca por novos mercados consumidores é um dos objetivos das transnacionais, sua
expansão e a procura por novos territórios comerciais é um fator a ser considerado na
criação de grandes redes financeiras.
( ) Ao se instalar em determinado país, a empresa transnacional procura isenção de
impostos e mão-de-obra barata.
( ) As transnacionais são responsáveis pela produção de produtos nos mais variados
segmentos, e seu objetivo é equalizar (tornar igual) a distribuição de renda no planeta, com
o objetivo de diminuir as desigualdades sociais e os problemas sociais.

3- Leia o texto, e marque a alternativa que corresponde ao intercâmbio cultural no âmbito
mundial.
Atualmente, a globalização está presente na vida de todos. Ela atua de modo
marcante na ciência, na economia, na política, na urbanização etc. Em se tratando de
economia, a globalização foi vital para a internacionalização do capitalismo financeiro, para
o acesso a produtos e a integração cultural. O processo de urbanização é um elemento
relevante na unificação de padrões de comportamento, também, encontrados nas
sociedades rurais, graças aos avanços tecnológicos e de comunicação desenvolvidos e
disponibilizados ao longo dos anos.

a. Ao pensar nos aspectos integradores da dinâmica global, especificamente, ao que se
refere a intercâmbio multicultural, que conceito está mais relacionado a esse movimento?
( ) Internacionalização do Capital;
( ) Terceirização;
( ) Mundialização;
( ) Capitalização.
4- Ao analisar o contexto de pandemia que vivenciamos, atualmente, relate com suas
palavras, o seguinte: como o processo de globalização contribuiu para a proliferação da
61

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
COVID 19 pelo mundo? Ao pensar no termo “aldeia global”, que elementos nos tornaram
tão suscetíveis a essa doença?

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
9° ano do Ensino Fundamental
Atividades Finalização/Etapa
Carga horária total Mensal ______ horas
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Ensino Religioso - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF09ER01
Imanência e transcendência.
EF09ER06
A coexistência e o diálogo inter-religioso.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 9° ano ___

Querido@ estudante, tudo bem com você? Nesse material, estudaremos sobre
Imanência e transcendência. Você sabe o que esses termos significam? Já ouviu
falar sobre eles? Vamos aprender um pouquinho, venha comigo!!

Imanência e Transcendência
Figura 1 – Imanência e Transcendência

Em geral, a imanência refere-se a algo que
tem em si próprio o seu princípio e seu fim.
A transcendência, por sua vez, faz referência a
algo que possui um fim externo e superior a si
mesmo. A imanência está ligada à realidade
material,

apreendida

imediatamente

pelos

sentidos do corpo, e a transcendência está ligada
Fonte: sbgfilosofia.blogspot.com. (2020).

à realidade imaterial, de uma natureza metafísica e

puramente teórica e racional.
Essa discussão sobre a diferença entre os dois termos permeia a religião e pode ser
mais bem visualizada no contexto religioso. Podemos classificar as duas, em relação ao
pensamento religioso, da seguinte maneira:
- Imanência: relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas e
o hinduísmo. Aqui, a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte
integrante e indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade
criadora, mas, sim, organizadora.
- Transcendência: a tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um
Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria que foi
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responsável por criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a
personificação imanente do Deus transcendente.

Significado de Imanente e Transcendente
De acordo com o dicionário de Português online Léxico, imanente é:
1.Que faz parte de forma inerente e impartível da essência de um ser ou de um elemento,
permanente e inseparável do sujeito ou ser.
2. Diz-se do que possui motivação ou incentivo interior.
3. Diz-se daquilo que é particular ou exclusivo de um ser ou de uma coisa.
4. Referente ao que não desaparece; que é permanente, que existe a todo o momento; que
é perpétuo ou eterno.
Sinônimos de Imanente: relativo, persistente, atinente, contínuo, inerente, ininterrupto.

Transcendente é:
1. Magnífico, nobre ou excelso; sublime ou superior.
2. Diz-se de algo ou alguém que ultrapassa a fronteira ou o limiar do que é regular ou
vulgar.
3. Referente ao que transcende.
4. (Filosofia) Que está para além de, e é de essência superior a determinada área.
5. Aquele que é superior e maior que qualquer hipótese experimental, sendo, no entanto,
essencial para a explicação ou a atribuição de sentido dos elementos da experiência
(Deus).
Sinônimos de Transcendente:
magnífico, metafísico, nobre, sobrenatural, sublime, superior.
Antônimos de Transcendente:
concreto, elementar, físico, inferior, irracional, vulgar, vulgar.
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A importância do diálogo inter-religioso
Figura 2 – Dúvida jovem estudante

O diálogo inter-religioso é um dos grandes
desafios da era da globalização, momento em que as
mais diferentes culturas se encontram. Considerando
que, a paz entre as nações preza pelo respeito entre as
diversas culturas e religiões existentes no mundo.
Diante

disso, teólogos e

especialistas

no

comportamento humano vêm chamando a atenção de
toda a sociedade para essa questão. Já que o diálogo
entre as diversas correntes religiosas é fundamental

Fonte: depositphotos.com. (2020).

para o futuro da humanidade.

Os avanços tecnológicos estão facilitando a comunicação e a troca de informações.
Dessa forma, ela expõe, cada vez mais, as diferenças culturais mundo afora. Esse evento
tem mostrado a necessidade de ações para promover uma interação pacífica entre os
povos da sociedade moderna.
Portanto, o estabelecimento do diálogo inter-religioso é de grande importância.
Podendo contribuir para a promoção da paz, da justiça e do respeito aos direitos humanos.
Afinal, ele é capaz de proporcionar a oportunidade de debates saudáveis visando à
proteção do planeta, à paz e ao bem comum.

Os riscos da falta do diálogo inter-religioso
Mesmo no Brasil, onde a Constituição Federal garante o direito à liberdade de
consciência e crença, as pessoas ainda são vítimas de preconceito religioso. E essa
intolerância religiosa se deve, principalmente, à falta de conhecimento sobre a crença do
outro. Salientamos que esse diálogo não deve ser usado para tentar converter o outro a
uma determinada religião. Além disso, ele não deve promover a divulgação de uma crença
e nem servir de aproximação para formação de uma nova religião.
É importante que representantes de diversas religiões trabalhem, em conjunto, para
promover o conhecimento mútuo. Dessa forma, ficará mais fácil alcançar o principal objetivo
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do diálogo inter-religioso, que é evitar conflitos compreendendo as diferenças e aceitando
o outro como ele é.
Ao conhecer melhor as outras religiões, as pessoas acabam percebendo que além
das diferenças, existem semelhanças entre a maioria das crenças. Podemos citar como
exemplo a fé em um Deus único e o incentivo à prática do bem que são pregados por
diversas religiões. Um contato amistoso entre os praticantes das várias correntes religiosas
pode evitar e até solucionar conflitos, minimizando vários problemas comuns na sociedade
atual. Afinal, a união em prol do que for melhor para a humanidade e para o planeta pode
significar a nossa sobrevivência na Terra.
A aceitação e o reconhecimento do valor da diversidade religiosa são desafios a
serem superados para a concretização desse diálogo. Para que isso ocorra, é preciso que
os interlocutores tenham consciência dos seus limites e sua vulnerabilidade como seres
humanos. Dessa forma, ficará mais fácil nos abrirmos para ouvir e entender ideias
diferentes das nossas. Essa atitude pode nos enriquecer como seres humanos, além de
complementar o nosso entendimento sobre o divino que há em nós.
Enfim, como diz o ditado popular: é conversando que a gente se entende! Sendo
assim, cada um de nós deve incentivar todas as formas de diálogo, inclusive, o interreligioso. Para isso, é preciso vivenciar esse costume em nossas comunidades e trabalhar
para divulgá-lo em toda a sociedade.

Desafio de aprendizagem
1- Após a leitura do texto sobre imanência e transcendência, responda:
a) De acordo com o contexto religioso, estabeleça a diferença entre imanência e
transcendência.______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Cite os sinônimos de imanente e transcendentes descritos no texto.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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c) Quem é Deus e Jesus na visão transcendente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2- Por que é tão importante estabelecer um diálogo inter-religioso?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3- Por que é preciso aceitar as diferenças entre as pessoas? (Marque a alternativa
correta).
a) ( ) Porque as diferenças são importantes para o progresso individual e coletivo
dos seres humanos.
b) ( ) Porque as diferenças são importantes apenas para o progresso coletivo dos
seres humanos.
c) ( ) Não precisamos aceitar as diferenças entre as pessoas.
d) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.

4- O que é Diálogo Inter-religioso? (Marque a alternativa correta).
a) ( ) É o processo de entendimento mútuo entre diferentes religiões.
b) ( ) É o processo de desentendimento entre diferentes religiões.
c) ( ) A busca da unidade entre as Igrejas Cristãs.
d) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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